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ZA VÁNOČNÍ
POHODOU
DO KRÁLOVSKÝCH
VELVAR

Krásné prožití Vánoc
a úspěšný vstup do nového roku
čtenářům měsíčníku Mělnicko
přeje redakce.

K času vánočnímu patří setkávání s blízkými, odpočinek, pohoda
a jistě i klid, který se v dnešní rychlé době nehledá snadno. Obzvláště
větší města jsou stižena předvánočním kvapem spojeným s nákupními
horečkami a všelijakým běsem. Jsou však stále ještě místa, kde se můžete zastavit, nadechnout se a… ucítit vůni pravých Vánoc. Navštivte
Velvary!
Nevelké malebné královské město
s velkorysým historickým náměstím
si vás jistě hned získá svou podmanivou náladou, obzvláště když dorazíte navečer, kdy již svítí vkusný
vánoční strom a umocňuje siluetu
krásné nasvícené radnice s kostelem
sv. Kateřiny. Ač je tu obvykle ticho
a prázdno, je zde nebývalý počet
muzeí, galerií a spolků, pořád se tu
něco zajímavého děje, a to i v čase
vánočním.
Velkým lákadlem je jako každý rok vánoční výstava místního
Muzea technických hraček, které
ve dvou expozicích představuje
vzácné a krásné hračky našich dědečků i prabáb, první mechanické
stavebnice, parní stroječky, hračky

na klíček i kouzelné staré mašinky.
Letošní vánoční výstava se jmenuje
Dětský svět pod vánočním stromečkem a ukazuje nejoblíbenější hračky první poloviny minulého století.
V parádním pokoji ve dvoře děkanství bude vonět krásný vánoční stromeček, pod ním si budete moci vyzkoušet některé z půvabných hraček,
některé jsou i k prodeji a odnést si
můžete i reprodukci starého vystřihovacího betlému.
Když už tam budete, navštivte
rovnou i Městské muzeum, které
hned vedle v galerii Na Špejcharu
připravilo výstavu vánočních květinových vazeb, dekorací a ozdob
nazvanou Vánoční tradice v novém
kabátě.
(pokračování na str.4)

Foto: Tereza Vavřinová

VÁNOČNÍ STROM UŽ SVÍTÍ

V pátek 30. listopadu si děti ze základní i z mateřské školy ve Velkém Borku
připravily se svými učiteli krásné vystoupení, které všechny vánočně naladilo. V hojném počtu jsme se sešli před Volnočáskem, abychom slavnostně
rozsvítili vánoční stromeček. Pod stromečkem pak děti našly dárky od obce
Velký Borek – velké svítící míčky. Akce byla zakončená v budově základní
školy, kde děti prodávaly své výrobky na jarmarku a kde mohli všichni ochutnat dobroty, které připravil Karel Fiedler. Díky patří všem, kteří pomohli
s přípravou této již tradiční akce.
Mgr. Helena Vavřinová, starostka obce Velký Borek
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CO SE U NÁS DĚJE
BRANDÝS NAD LABEM –
STARÁ BOLESLAV
Brandýsko-boleslavská vánoční krabička  Ve spolupráci s řádovými sestrami z Charitního domova probíhá třetí
ročník Brandýsko-boleslavské vánoční
krabičky pro děti a seniory. Děti a senioři
píší svá přání Ježíškovi. Jejich přání, která se průběžně aktualizují, jsou umístěná
v Infocentru na městském úřadě na Masarykově náměstí v Brandýse nad Labem,
v CzechPointu na městském úřadě na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi a na
stránkách i fb města. Naplněné krabičky
s dárky a případně vzkazem je třeba opatřit jmenovkou s obrázkem, podle kterého
bude dárek přiřazen. Předání dárků zajistí
sestry z Charitního domova. Tento záměr
byl zahájen 8. prosince v brandýském
zámku u příležitosti akce „Rudolfovy Vánoce na zámku“. Termín odevzdávání naplněných vánočních krabiček je 19. prosince.
Kontakt: Zdeňka Tichá, tel.: 778 533 954,
e-mail: zdenka.ticha@brandysko.cz.
Přivítání nového roku u vody  Stalo
se hezkou tradicí, že první den v novém
roce si zdejší obyvatelé dají dostaveníčko na břehu Labe. V úterý 1. ledna 2019
v 17 hodin se občané sejdou pod mostem
Generála Lišky, aby si popřáli do nového
roku hlavně zdraví, štěstí a co nejvíce
splněných přání. Aby se přání splnila, každý si může vypustit do vody lodičku se
svíčkou a sledovat její pouť po setmělém
Labi. V 18 hodin bude odpálen slavnostní
novoroční ohňostroj.

POCTA PADLÝM VE
„VELKÉ VÁLCE“

Již třetí, a věřme že již poslední, slavnostní odhalení Pomníku padlým občanům Pšovky v I. světové válce se
uskutečnilo v neděli 11. listopadu.
V roce 1922 byl památník po
mnoha peripetiích a diskusích postaven před budovu pošty (bývalé
školy) v Českolipské ulici. Když
byla rozšiřována komunikace Mělník – Česká Lípa, musel být pomník
přemístěn na jiné místo. Na základě
dohody s knížetem Lobkowiczem
a správou panství, které sídlilo v bývalém Augustiánském klášteře, byl
pomník přemístěn do parčíku mezi
poštou a klášterem.
V letošním roce byl pomník opět
přesunut, a to na zahradu Základní
školy v Panešově ulici, kde našel
důstojnější umístění. Následně byl
restaurován a u školy bylo také obnoveno původní secesní oplocení.
O významu tohoto dne, kdy jsme si
připomněli 100 let od ukončení tehdy zvané „Velké války“, promluvil
starosta města MVDr. Ctirad Mikeš
a ředitel ZŠ Mělník-Pšovka Mgr.
Martin Kružica. Jeho duchovní
stránku přiblížil evangelický farář
Mgr. Miroslav Erdinger. Posléze zástupci města Mělníka, Obce sokolské
a Čs. Legionářů položili u pomníku
květiny a zapálili svíci. Hudební doprovod obstaral Velký dechový orchestr Masarykova kulturního domu
v Mělníku pod vedením PhDr. Josefa
Šebesty.
Na jiném místě školní zahrady
nedaleko stoleté lípy byla slavnostně
vysazena nová lípa na počest tohoto
výročí. Žáci zdejší ZŠ rovněž seznámili přítomné s událostí před 100
lety ze školní kroniky a dobového
tisku.
mar

KOSTELEC NAD LABEM
Betlémské světlo rozzáří domovy  Již
tradičně budou skauti a skautky roznášet
Betlémské světlo. V pátek 21. prosince
u příležitosti Adventního koncertu v kinosále zdejší radnice si jeho účastníci
budou moci odnést tento symbol svátků,
zazpívat s žáky místní školy a rovněž
ochutnat vánoční cukroví. Na Štědrý den
– v pondělí 24. prosince od 14 hodin budou skauti rozdávat Betlémské světlo na
náměstí pod zdejším vánočním stromem.
Tříkrálový koncert  V neděli 6. ledna
v 18 hodin bude kostel sv. Víta hostit
Zámecké saxofonové kvarteto Josefa
Žemličky. Vzniklo spojením zkušených hudebníků, pohybujících se již mnoho let ve
známých českých orchestrech. Zazní melodie autorů J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L.
van Beethovena, R. Strausse, A. Dvořáka,
G. F. Händla, B. Martinů a dalších. Dále vystoupí vokální skupina KrisKros a capella.

PLESOVOU
SEZÓNU ZAHÁJÍ
MYSLIVCI

MŠENO
Adventním koncertem uctí svého
sbormistra  U zrodu smíšeného pěveckého sboru INTERMEZZO ze Mšena
stál učitel zdejší ZUŠ pan Karel Horňák,
sbormistr, jenž jej vedl po celých třináct.
Letos v srpnu opustil nejenom soubor, ale
i tento svět. A tak se letos poprvé série
adventních koncertů po celém regionu konají bez něho. Proto bude poslední koncert
v „domovském“ kostele sv. Martina v sobotu 22. prosince od 17 hodin věnován
jeho památce.

Myslivecký spolek Kralupy – Nelahozeves
zve všechny zájemce
o skvělou zábavu
do zdejšího kulturního domu pod zámkem
na svůj tradiční

„Myslivecký ples“.
V sobotu 5. ledna

Starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš před Pomníkem padlým
občanům Pšovky.

zde k tanci i poslechu
zahraje skupina KREDO.
Nebude chybět občerstvení
a bohatá tombola.
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CO SE U NÁS DĚJE
NERATOVICE
Skauti budou rozdávat světlo  Symbol míru a přátelství – Betlémské světlo,
budou skauti ze střediska Lišák a Přístav
Neratovice rozdávat v neděli 23. prosince
od 16 do 18 hodin na náměstí Republiky
u kašny. Na Štědrý den si zájemci mohou
přijít pro plamínek do klubovny Lišáků
na dopravním hřišti u II. ZŠ od 10 do 13
hodin. Pro ty, kteří nevlastní lampičku či
lucerničku, bude k dispozici sklenice s hořící svíčkou.
Každá koruna pomáhá  V prvních
lednových dnech proběhne 19. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Skupinky
koledníků budou opět procházet městy,
městysi a obcemi celé republice. Ve zdejším městě se koledníci zúčastní sbírky ve
dnech od 3. ledna do 11. ledna 2019. Farní
charita Neratovice tímto předem děkuje
všem, kteří je vlídně přijmou a přispějí do
jejich pokladniček.

ODOLENA VODA
Tradiční předvánoční posezení  V sále závodního klubu AERO se v úterý 18.
prosince od 14 hodin uskuteční každoroční předvánoční setkání. Cvičenky předvedou své pohybové umění a
představí se pěvecký soubor zdejší ZŠ
V. Hálka. Hlavním hostem večera bude
skupina REBEL, jejíž členové vystupují
v dobových kostýmech. Za zvuků ﬂétny, houslí, kontrabasu a kytary se posluchači naladí na vánoční čas. Kromě
koled si všichni připomenou tradiční vánoční zvyky a k tanci i poslechu zahraje
skupina Viadukt.

ZA VÁNOČNÍ POHODOU
DO KRÁLOVSKÝCH VELVAR
(dokončení ze str. 1)
Při ní si můžete prohlédnout sbírku obrazů výtvarníka Jiřího Corvina, který byl mimo jiné vášnivým
perníkářem, a když se nebudete
ostýchat a zaklepete na okénko nedaleké perníkárny, k níž vás dovede
nezaměnitelná vůně, možná vám
paní perníkářka prodá čerstvý voňavý perníček.
O dějinách perníkářství a mnohém jiném se dozvíte více v hlavní
expozici městského muzea, kde jsou
k opsání i vánoční recepty našich
babiček, pokud by Vás zajímalo,
jak se slavily Vánoce v časech krušných, zajděte do Pražské brány, kde
je expozice ojedinělých válečných
fotografií z první světové války,
pana stavitele Bišického. Z brány je
krásný výhled na město a můžete si
tu i vyzkoušet, jak funguje camera
obscura.
Zatoužíte-li nahlédnout do některého z historických domů na náměstí,
tak určitě zajděte do místní knihovny, kde můžete o sobotách navštívit
galerii malíře Tomáše Vosolsobě
a jeho paní vám možná dá ochutnat
svou vyhlášenou štolu, ve všední den
se vás ujmou milé knihovnice, uvaří

vám kávu a povypráví příběh o tom,
jak v tomto domě kdysi vznikla známá píseň o ztracených tolarech. Zajít
můžete též na radnici, kde si v přízemí zakoupíte vánoční pohledy,
pokocháte se historickým kočárem
a v nově zřízené galerii se můžete na
výstavě historických pohlednic města utvrdit v tom, že Velvary si svou
krásu drží již několik staletí.
Při vánočních toulkách městem

ROUDNICE NAD LABEM
Příchod nového roku trochu jinak 
Silvestrovské oslavy bývají ve znamení
všeobecného veselí a mnohdy i nadměrného konzumování alkoholických nápojů. Avšak je možno jej oslavit i jiným
způsobem. Tichý Silvestr pro všechny,
kdo rádi slaví pokojně, bez hysterie,
televize a výbušnin, bude v Klášterním
klubu. Účastníci se pokusí zachovat ticho
a možnost rozjímat a přemýšlet nad uplynulým rokem i nad tím, co nás čeká v tom
příštím. K dispozici bude občerstvení za
dobrovolný příspěvek a každý si jistě
vezme s sebou něco dobrého k snědku.
Klášterní klub bude otevřen od 18 hodin
do pozdních nočních hodin. Od 17 hodin
se uskuteční v kostele mše svatá a od 22.
hodiny do půlnoci proběhne noční modlitba za nový kalendářní rok a poděkování
za ten minulý.

DOLNÍ BEŘKOVICE
Tříkrálové setkání  Obecní úřad pořádá pro své občany v sobotu 5. ledna od
14 hodin v restauraci Na Knížecí „Tříkrálové odpoledne“ – první setkání v novém
roce. Nejprve soubor Nové divadlo Mělník uvede Tříkrálové pásmo a posléze
zazní gospely a spirituály v podání Dua
T´N´T. Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček. Tato dvojice zpěváků již spolu patnáct let vytváří hudební směs, která sahá
ke kořenům blues, gospelu, rock‘n‘rollu,
country či bluegrassu.

Vážení a milí občané Mělnicka,
do nového roku 2019 bych Vám
ráda popřála co nejvíce klidných dní
strávených s těmi, kteří jsou Vám
nejbližší, více času na přátelská setkání
a hlavně Vám přeji pevné zdraví,
díky kterému se můžeme
věnovat tomu, co nás baví a naplňuje,
ať už aktivně či pasivně.
Nejsem zastánce prázdných frází,
a proto i já plánuji v nadcházejícím
roce 2019 přátelská setkání s Vámi
u kávy nebo čaje,
na kterých probereme,
co Vás pálí a kde můžu pomoci.
První setkání určené pro seniory
proběhne 16. 1. 2019 od 15 hodin
v mělnické kavárně Marlen.
Budu se těšit na setkání s Vámi.
Vaše poslankyně
Kateřina Valachová

nesmíte minout velvarské kostely.
V hlavním kostele na náměstí – svaté Kateřině – potkáte mezi farníky
v neděli usměvavého a milého faráře
Františka, který umí krásně vyprávět biblické příběhy, a když přijedete mezi svátky, uslyšíte tu vánoční
skladby při vánočním koncertu či
krásnou Rybovu mši vánoční v podání místního pěveckého spolku,
v renesančním hřbitovním kostele
svatého Jiří můžete obdivovat právě
doplňované úplně čerstvě zrestaurované vitráže a potkat zručné novobroské vitrážisty při práci. Zajít byste
měli též ke třetímu kostelu – malebnému Kostelíku Všech svatých, který stojí u Malovarského rybníka, na
kterém si můžete bezvadně zabruslit,
a jestli nebude mrznout, tak se projet
na nové pramičce.
Ač všechna zmíněná velvarská
zastavení stojí za to, rozhodně se tu
nebudete tlačit, jedinou tlačenku,
kterou byste si tu mohli užít, je ta vynikající u místního řezníka, k tomu
doporučíme vyhlášené housky od
místního pekaře, pak něco sladkého
v cukrárně a nakonec zapít pivem
v některém z velvarských hostinců,
třeba v tom na Sladovně, kde před
155 lety vznikl první český dobrovolný hasičský sbor – tam se žízeň
hasí nejlíp! A kdybyste se poté chtěli více projít, tak se vyšplhejte na
nevelký vrch Radovič, kde stojí tři
malé rozhledničky, z nichž je krásný
výhled nejen na město, ale na celé
Střehodoří. Třeba tu potkáte i velvarské vejconoše s nůšemi, kterak ladí
formu na velikonoční pěší pochod
s vejci ku Praze.
Velvary jsou místem, kde můžete
dokonale zpomalit.
Srdečně Vás zve a krásné
a klidné svátky přeje,
Radim Wolák, velvarský starosta
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Na vánoční stromeček
pověsíme koule a zvoneček.
Až svíčky vzplanou,
srdce spolu zůstanou.
Hodně štěstí,
zdraví a lásky
nejen o Vánocích
Všem přejí
klienti a zaměstnanci
denního stacionáře
Stacík Slunečnice, z.s.
v Mělníku.

Mělník – Macharova 376

Svým pacientkám přeje hodně štěstí,
zdraví, spokojenosti
a těší se na další spolupráci v roce 2019
Gynekologie Mělník
MUDr. Helena Volková s.r.o.

Vánoční nabídka
Je to k nevíře, ale Vánoce se blíží mílovými kroky. Nenechte nic
náhodě a informujte se o možnosti zcela jiné přípravy pokrmů.
I taková klasika jako je vánočka se může vyrobit téměř na dotek
jednoho prstu. Či oblíbené linecké cukroví (mažete marmeládou
nebo čokoládovou pomazánkou? Obé připravíte v Thermomixu®).
Až ochutnáte domácí majonézu, zavrhnete tu kupovanou a v neposlední řadě vám tenhle kuchyňský pomocník uvaří nejsametovější vaječný likér na světě! Spolu s ním zvládnete v kuchyni vše bez námahy
a s minimem nádobí. Chcete-li vědět víc, zavolejte 775 099 097.

K přístroji
zakoupenému
do 21. 12. 2018
kávovar Cafissimo

ZDARMA!
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CO SE U NÁS DĚJE
NELAHOZEVES
Zpívání s Betlémským světlem 
Na Štědrý den od 11 hodin se v kostele
sv. Ondřeje bude rozdávat již tradiční
Betlémské světlo, které do Nelahozevsi přivezli skauti. Zájemci si budou moci
v lucerničkách či svíčkách opět odnést
do svých svátečně vyzdobených domovů
tento symbol křesťanských Vánoc. Aby
byla atmosféra dokonalá, bude možno si
zazpívat koledy za doprovodu místních
muzikantů a zahřát se pravým punčem
podle originálního receptu „matky českých kuchařek“ Magdalény Dobromily
Rettigové.
Tříkrálové odpoledne u stromečku 
V neděli 6. ledna od 15 hodin se park pod
zdejším zámkem promění v živý betlém.
Místní ochotnický spolek uvede známou
scénu klanění se Tří králů před jesličkami. K větší originalitě přispějí živá zvířata
včetně velblouda. Atmosféru podbarví
koledy a nebude chybět něco pro zahřátí.
Akce je součástí Tříkrálové sbírky Charity Česká republika.

KOZOMÍN
„My tři králové, jdeme k vám…“ 
V neděli 6. ledna se vydají tři králové na
cestu kolem Kozomína a navštíví občany,
kteří budou chtít přispět do Tříkrálové
sbírky. Zazpívají svou koledu a připojí
na dveře boží požehnání. Aby koledníci
věděli, u kterých dveří mohou zazvonit,
byli občané již předem o akci informováni
letákem a jistě dají nějakým způsobem
vědět, zda jsou koledníci vítáni.

LIBĚCHOV
Kostelíček již patří městu  Dne 16.
listopadu město Liběchov obdrželo z Národního muzea dlouho očekávanou kupní
smlouvu o prodeji kostela sv. Ducha, na
které je nyní kromě podpisů obou zúčastněných stran také nezbytný podpis ministra kultury. Na základě této smlouvy
byla na účet Národního muzea odeslána
částka 265 000 Kč. Podle smlouvy musí
Národní muzeum do patnácti dnů od
podpisu vložit na Katastrální úřad návrh
na vklad a město Liběchov se pak stane
novým majitelem Kostelíčka, který se po
nadcházející náročné rekonstrukci stane
další centrem k setkávání zdejších i přespolních občanů.
Zazpíváme si koledy  K vánočnímu
času po staletí patří koledy – poselství
o narození Páně. První koledování v Liběchově proběhne symbolicky „U Křížku“ na Boží Vodě v sobotu 22. prosince
od 18 hodin. V předvečer Štědrého dne,
23. prosince, se uskuteční setkání se
zpěvy v Ješovicích u tamní lípy. Na obě
akce si účastníci mohou rovněž přinést
lucerničky, neboť skauti z oddílu Modrá
kotva budou rozdávat Betlémské světlo.
Chybět nebude ani pohoštění v podobě
cukroví a svařeného vína. Vše vyvrcholí
zpíváním koled v kostele sv. Havla po
mši svaté na Boží hod vánoční 25. prosince od 18 hodin, za doprovodu varhan
společně s mělnickým pěveckým sborem Chrapot.

K oslavám stého výročí vzniku
samostatného československého
státu se připojili tuto sobotu také
obyvatelé Chodče. Slavnostní akt
zasazení lípy republiky provedený symbolicky zástupci nejstarší
a nejmladší generace provázela slova místních patriotů, zpěv národní
hymny i oblíbená píseň prvního
prezidenta T. G. Masaryka „Ach
synku, synku“ v podání více než
pěti desítek účastníků a netradičně
jednoho ze zdejších hospodářů.
Přítomným hostům pak okrojovaná děvčata nabízela chléb se solí
a domácí koláče. Akci připravil
spolek Aktivní Chodeč za podpory
řady příznivců.
JiK, foto: Anna Eiseltová

LIBĚCHOVSKÝ MLÝN
DOSTÁVÁ NOVÝ KABÁT

Ještě před pár měsíci se z čelní fasády liběchovského mlýna při větším poryvu větru drolila stará omítka a budova se navenek nijak nelišila od řady dalších zanedbaných památek v městečku ležícím severně od Mělníka.
Dnes se nadšenci, kteří historický mlýn opravují, chlubí novou fasádou i plány na další opravy celého areálu.
„V posledních měsících se podařilo
opravit nejen průčelí mlýnice, ale
také plášť obytné budovy ze dvora,“
shrnuje majitel impozantní památky
Dušan Thurzo. „Mezitím pokračují
práce na záchraně přilehlých dvou
budov v areálu mlýna.“

Od Thurzovy koupě zchátralého
mlýna uplynuly dva roky, něco přes
rok existuje spolek Umělecký mlýn
Liběchov, tedy sdružení nadšenců,
které se dobrovolnickou prací podílí na opravách mlýna a hlavně na
osvětové činnosti pro obyvatele Li-

běchova i jeho návštěvníky. „Letos
jsme zahájili pravidelné prohlídky
mlýna pro veřejnost. I teď na podzim
do mlýna po předchozím objednání
občas někdo zavítá, takže počet návštěvníků už přesáhl osm set,“ přibližuje člen spolku Břetislav Tureček
s upřesněním, že v uvedeném čísle
jsou zahnuté i přibývající výpravy
ze škol i mateřských školek. „V létě
jsme se navíc podíleli na organizaci
příměstského tábora, takže samozřejmě i děti z tábora se do mlýna
podívaly.“
Příjmy ze vstupného, dary jednotlivců i letošní podpora od dvou
nadací jsou však pořád jen kapkou v
moři skutečných nákladů na záchranu mlýna. „Ačkoli je státem uznanou
památkou, z čehož pro nás vyplývá
řada omezení i zvýšené výdaje, letos
nám stát na tyto rozsáhlé opravy bohužel neposkytl ani korunu,“ konstatuje Tureček.
red
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V KRALUPECH BYLA DOKONČENA
DRUHÁ ETAPA PŘESTAVBY CENTRA
Projekt na akci „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy nad Vltavou – II. etapa“ se zabýval řešením prostoru v blízkosti bývalé budovy pivovaru a výstavbou nové ulice s názvem „Pivovarská“.
Dne 30. 11. 2018 byly dokončeny
práce na projektu „Řešení zpevněných ploch v centru města Kralupy
nad Vltavou – II. etapa“, který se
zabýval řešením prostoru v blízkosti
bývalé budovy pivovaru. Kolemjdoucí občané si zajisté všimli nově
vybudovaného chodníku pro pěší,
jež bude v následujících letech slou-

žit jako „propojka“ mezi Žižkovou
ulicí a Palackého náměstím.
Druhá etapa výstavby centra města byla provázena několika úskalími, díky kterým se datum dokončení neustále posouvalo. „Zdržení se
vztahovalo k přeložce trafostanice
až do centra města. Primárně se jednalo o akci společnosti ČEZ, a.s., jež

VYSTŘIHOVACÍ BETLÉM
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek připravil pro letošní adventní čas
mělnický papírový vystřihovací betlém. Biblický výjev obsahuje nejen klasické figurky Ježíška, Marie a Josefa, ale i spoustu mělnických motivů. Například vinařství a košíkářství, budovu radnice, mělnické panorama, podzemí, sochu Karla IV., Pražskou bránu, Vodárenskou věž i studnu vyznačenou v
dlažbě náměstí Míru. Autorem tohoto papírového betlému je známá mělnická
výtvarnice Aida Líhová Legnerová. Betlém je v prodeji pouze v mělnickém
Turistickém informačním centru v ulici Legionářů.
Martin Klihavec,
předseda MOOS

FOTO: FB – Město Kralupy nad Vltavou

HISTORICKÉ OZDOBY
Až do 3. února příštího roku si mohou návštěvníci Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy prohlédnout skleněné ozdoby na výstavě Historické
vánoční ozdoby... tentokrát z Královédvorska. Tradice výroby ručně foukaných a malovaných skleněných ozdob se na Královédvorsku pojí se vznikem
Sklářského družstva pro výrobu skleněných ozdob na vánoční stromky ve
Zdobíně v roce 1931. Od tohoto roku se datuje nepřetržitá existence firmy
Vánoční ozdoby, DUV-družstvo, jež působí ve svém oboru doposud. Souběžně s ní v regionu pracuje společnost Ozdoba CZ, s. r. o., založená původně
jako rodinná firma, která se od poloviny 20. let věnovala také výrobě foukaného zboží. V dílnách ve Dvoře Králové a okolí byly vytvořeny tisíce ozdob
různých tvarů, velikostí a dekorů, které zdobí vánoční stromky po celém světě. Kolekce ručně foukaných vánočních ozdob byly oceněny na světových
výstavách v Bruselu v letech 1935 a 1958.
mar

bohužel stála za oddalováním termínu realizace. Nakonec se ale vše v
dobré obrátilo a těsně před koncem
kalendářního roku můžeme konstatovat, že i tuto část přestavby centra máme zdárně za sebou,“ uvedla
Marcela Horčičková, vedoucí odboru realizace investic a správy majetku MěÚ.
Již tedy v předvánočním čase si
budou moci občané zblízka prohlédnout nově vydlážděné plochy kolem
budovy pivovaru a využít parkovacích stání. Počítáno je také s lavičkami a umělým osvětlením. Protože se
ale realizátorovi akce nepodařilo dodat požadované lampy, bude prostor
Pivovarské ulice zajištěn nejprve
světly prozatímními. V lednu následně dojde k definitivnímu dokončení
osvětlení, a to dle požadovaných parametrů.

Nedílnou součástí druhé etapy
jsou kromě jiného také dva vodní prvky. Zatímco velká kašna a potok byly
v rámci projektu dlouhodobě plánovány, nápad s osazením historické
studny se zrodil v průběhu realizace:
„Při rekonstrukci povrchů jsme narazili na studnu, o které původně vůbec nikdo nevěděl. A protože se nám
líbilo samotné provedení, rozhodli
jsme se pro její zachování.
Studnu nyní zdobí nové kamenné
bloky a okrasná kovová mříž,“ vysvětluje Jindřich Karvánek, který má
na MěÚ Kralupy na starosti stavební
dozor.
Práce v centru města budou dále
pokračovat na jaře třetí etapou. Ta
zahrnuje výstavbu nových ploch
v prostoru Palackého ulice (vedle
kostela) a Palackého náměstí.
Aleš Levý
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CO SE U NÁS DĚJE
LIBLICE
Adventní koncert  Prostory Liblického
zámku zazní hudbou připomínající adventní čas. 16. prosince od 20 hodin přivítají
v Mramorovém sále paní Andreu Kalivodovou s Moravským klavírním triem.
Pěvkyně a sólistka pražského Národního
divadla se věnuje i četné koncertní činnosti, podporuje mladé talenty a pravidelně
se věnuje charitativní činnosti. Patří k nejžádanějším pěvkyním současnosti. Na
koncertech vystupuje s triem ve složení
Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda –
housle a Miroslav Zicha – violoncello.
Silvestr na zámku  Jiskřivá atmosféra, vybrané pochoutky a noblesní společnost. To vše a mnohé další je připraveno
pro všechny, kteří se chystají rozloučit se
starým rokem na Liblický zámek. Milovníky rock’n’rolu potěší hity v podání skupiny Elvis From Prague, o půlnoci nebude
chybět slavnostní přípitek a ohňostroj
v zámecké zahradě. Součástí nabídky je
i ubytování přímo v zámeckém areálu. Na
nový rok bude připraven bohatý brunch
s klavírním doprovodem, který zpříjemní
vstup do nového roku.

CÍTOV
Obecní kalendář 2019  Obecní úřad
opět dodá do všech domácností v obci
Cítov a Daminěves stolní kalendář na rok
2019 zcela zdarma. Motivem kalendáře
je pohled do dění v obci v předcházejím
roce –„Oslavy 750 let obce i soutěž
Vesnice roku 2018“, v níž Cítov dosáhl
významného úspěchu coby „Vesnice roku
Středočeského kraje“.

KLY
Malý plamínek, který spojuje  Betlémské světlo dorazí do zdejší obce díky
mělnickým skautům v sobotu 22. prosince v podvečer. Na návsi u kapličky sv.
Václava se uskuteční od 16. hodin komponovaný kulturní program, s vánočním
pásmem vystoupí žáci zdejších škol a zazní koledy a trubka Jiřího Šlaufa. Chybět
nebude živý betlém v podobě domácích
zvířátek a malé vánoční občerstvení.
Po převzetí Betlémského světla bude
možnost přesunout se do tepla místního
hostince U Martina, kde bude předvánoční setkání pokračovat.

LÍBEZNICE
Adventní čas s novým betlémem 
Adventní Líbeznice zdobí od neděle 2.
prosince zbrusu nový betlém. Jeho netradiční pojetí jako sousoší svaté rodiny vytvořil líbeznický výtvarník Miro Jakubčík.
Setkání na Štědrý den  Hezkou tradici
založili zdejší občané, setkávají se na Štědrý den v 15 hodin na Mírovém náměstí
u společného zpěvu koled, u betlémského
světla a oblíbených vánočních nápojů.
Koledy si zazpívají společně s dětským
sborem ZUŠ Líbeznice. Vánoční punč nabídnou zahrádkáři, svařené víno baráčníci
a grog a čaj hasiči. Skauti budou rozdávat betlémské světlo. A paní doktorka Hlavičková chystá pro děti speciální vánoční
horkou čokoládu.
mar

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Tento začátek známé koledy je
zároveň názvem pozoruhodné výstavy v mělnickém Regionálním
muzeu, jež byla zahájena 15. listopadu a potrvá do Tří králů, tj.
6. ledna příštího roku.
Na slavnostní vernisáži návštěvníky
přivítali pracovníci muzea, kteří sehráli scénu živého betléma i s živým
Ježíškem. Nad betlémovou scénou
byl promítán film ve stylu stínového
divadla, který provázel mluvený komentář textu z Nového
zákona o narození
Krista.

Po šesti letech tak bude zdejší tradiční vánoční
výstava věnována betlémům. Jejím základem bude
pestrý soubor jedenácti betlémů zapůjčených do
Mělníka Krkonošským muzeem v Jilemnici. Mezi
nejzajímavější exponáty budou patřit Jilemnický betlém z roku 1870, orientální tištěný betlém z počátku
20. století nebo vyřezávaný betlém
Václava Plecháče z Čisté u Horek
z roku 1990.
Návštěvníci se mohou těšit také
na perníkový mělnický betlém,
který speciálně pro výstavu vyrobí
dr. Dana Holmanová z Třebihoště
u Dvora Králové. Expozici doplní
pohled do současné podoby Svaté země prostřednictvím fotografií
zoologa Dr. Libora Prause. Výstavu
provázejí doprovodné programy.
V úterý 12. prosince je připravena
dílnička v podobě ponikelské hvězdičky s Jitkou Královou a mezi svátky 27. prosince si od 10 hodin bude
možno s dr. Danou Holmanovou vyrábět rozličné perníčky pro radost.
mar
Foto: Karel Lojka

Na závěr
roku
Nejdříve jak je potřebné a sluší
se popřát všem sváteční pohodu, optimismus a nezbytné štěstí.
Rovněž tak stejně i v novém roce
2019. Vždycky si říkám, že by měl
být rokem přelomovým, ovšem
bude takový, jaký si ho uděláme.
Tento rok byl hodně rušný. Nelze
neuvést opravdu velmi krátce co
bylo se spalovnou. Od pročítání
dokumentace, rozruchu v Horních Počaplech, petice, „zajímavé“ projednání dokumentace EIA
přes návštěvu těch nejvyšších až
k referendu. Optimismus střídal
skepsi. Jde o to stavět nebo nestavět? Tak trochu kopírák jako
v naší krásné zemi. Schovejme si
trochu optimismu do dalšího roku
2019.
Ing. František Ohem
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VYRÁBÍME KVALITNÍ OKNA A DVEŘE
Z PROFILOVÝCH
HLINÍKOVÝCH SYSTÉMŮ SCHÜCO

Palackého 134/9, Mělník
osobní kancelář zástupce Allianz pojišťovny, a.s.
 Kontaktní místo pro současné a nové klienty Allianz pojišťovny
a Allianz penzijní společnosti
 Poradenská činnost v oblasti pojištění
 Služby v oblasti hypotečních úvěrů
Provozní doba: PO – ČT 09:00–13:00 13:45–18:00, PÁ 09 –13:00 13:45 –15:00
asistentka: Lucie Šandová, tel.: 315 621 883, mobil: 724 525 260,
e-mail: evzen.zavadil@iallianz.cz, web: www.allianz.cz/evzen.zavadil

ZEMNÍ PRÁCE
DOPRAVA
Provádíme repase původních
špaletových oken, více na tel. 777 741 221

www.geusokna.cz

Obchodní zastoupení pro Mělník, Kralupy a Neratovice:
Mostní 747 • Kralupy nad Vltavou
777 232 335 • 777 741 236 • 777 741 226 • 777 741 240
kralupy@geusokna.cz • melnik@geusokna.cz

www.zemar.cz
Jiří Marvánek  tel.: 721 474 698  jirimarvanek@seznam.cz

 provádíme veškeré zemní práce  základové desky
 výkopy pro bazény  přípojky voda, kanalizace, elektro
 jímky, čov, nádrže  doprava štěrku, písku
kontejnery

 skládání hydraulickou rukou  demolice

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MĚLNÍKA,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Plavební 735, 27601 Mělník
Tel: +420 315 622 593
www.tsmelnik.cz

ZELEŇ
 údržba městské zeleně
 hrabání listí  odplevelování záhonů
 zálivka  štěpkování bioodpadu
 svoz a likvidace vánočních stromků
 mechanické a ruční sekání travních pásů

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
 úklid a údržba dětských hřišť a pískovišť
ELEKTRO
 opravy a údržba veřejného osvětlení
 práce vysokozdvižné plošiny
 slavnostní výzdoba – osvětlení

 svoz bioodpadu
 ošetřování chodníků, dlažby

VEŘE JNÉ WC
 pasáž na náměstí Míru
 provozní doba Po – Ne: 9:00 – 17:00

ČISTOTA MĚSTA
 strojní a mechanické čištění

KULTURNÍ AKCE
 stavění stánků, pódia a parketu
 úklid po sportovních a kulturních akcích

a úseků podél komunikací

a ostatních povrchů bez aplikace chemie

vozovek a chodníků

 ruční úklid  blokové čištění
 úklid autobusových zastávek
 úklid a svoz odpadu kolem kontejnerových

stání a separačních nádob
úklid a likvidace černých skládek
čištění a údržba dešťových vpustí
odvoz odpadů včetně skládkování
kropení komunikací
úklid mělnického vinobraní
zimní strojní údržba komunikací
a chodníků
 zimní ruční údržba chodníků, autobusových zastávek a přechodů pro chodce
 odstraňování a likvidace sněhových převisů a
rampouchů








pořádaných městem
 mělnické vinobraní

DOPRAVA A MECHANIZACE
 odvoz a likvidace drobného odpadu
ze zahrádek, půd a sklepů

 mytí zpevněných ploch (výrobní haly,

parkoviště ) bez aplikace chemie
kropení a čištění komunikací
zemní práce JCB  dílenská činnost
pronájem dopravních značek
kontejnerová doprava
odvoz materiálu a odpadu do sběrného
dvora pro osoby a podnikatele
 výškové práce s použitím plošiny







MOBILIÁŘ MĚSTA
 správa, údržba a opravy městského mobiliáře
 údržba a opravy laviček
 autobusové zastávky
 pomníky a sochy  květináče, sloupky
ODPADY
 nakládání s odpady města, firem a občanů
(mimo svozu komunálního
a nebezpečného odpadu)
 ukládání bioodpadu včetně nabídky
štěpkování

ÚDRŽBA A OPRAVY
 drobné opravy komunikací,







chodníků a obrubníků
opravy dlažby, dosypávání spár v dlažbě
opravy komunikací obrusem
údržbářské práce na majetku města
opravy zábradlí
drobné zednické práce
čištění okapů a okapových svodů

SLUŽBY OBČANŮM A FIRMÁM
 odvoz materiálu a odpadů do sběrného
dvora za úplatu

 sekání trávy a údržba zeleně
 ostatní služby – stěhování apod.
 pronájem stánků, parketu a laviček
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NENÍ PROJEKT JAKO PROJEKT…
…zvláště, když jich probíhá více najednou a v jednom dni. Na Soukromé
střední zdravotnické škole Mělník proběhl 14. 11. projektový den a pro
návštěvníky byly dveře otevřené celé dopoledne.

Žáci 9. ročníků ZŠ měli možnost
se zapojit do projektů výuky somatologie, ošetřovatelství, psychologie
a první pomoci. Přednášky, ukázky,
úkoly k řešení byly pojaty zábavnou
formou a prostor byl i pro zvídavé
dotazy.
Posuďte sami, jak moc je zajímavé držet v ruce srdce, ledvinu,
jazyk nebo mozkový závit. Přiložit
svody defibrilátoru a resuscitovat.
Použít inzulinové pero. Nebo již
8 let přivážet medaile z psychologické olympiády. Na závěr se ocitnout

v sanitce, za jejíž půjčení, včetně
dvou vtipných záchranářských průvodců, děkujeme Asociaci Samaritánů.
V podobném duchu, jen umírněnějším, se nesla v SSZŠ Mělník
26. 11. „otevřená večerní hodinka“,
tentokrát pro zájemce o studium
v doprovodu rodičů. A pro ostatní, co
to nestihli, otevřeme dveře ještě 16. 1.
a 13. 2. 2019 mezi 8. a 12. hodinou
za provozu školy.
Za SSZŠ Mělník, o.p.s.
Mgr. Lukešová T.

CESTY TAŽNÝCH PTÁKŮ

Podzimní soutěž Regionálního muzea Mělník s názvem Cesty tažných ptáků, která probíhala
od 26. 9. do 31. 10. 2018, má vítěze!

Vítězné družstvo žáků 8. A a 9. C ze Základní školy J. Matiegky Mělník pod vedením Mgr.
Martiny Kopecké.

Soutěž byla určena pro žáky 2. stupně základních
škol. Účast byla hojná a zapojili se třídní kolektivy i jednotliví žáci nejen z mělnických škol. Soutěžní otázky a úkoly byly tentokrát zaměřeny na
fenomén ptačího stěhování. V průběhu soutěže se
žáci dozvěděli mnoho nových informací o podzimní přírodě.
První místo obsadili žáci 8. A a 9. C ze ZŠ
J. Matiegky Mělník pod vedením Mgr. Martiny
Kopecké, na druhé příčce se umístila třída 8. A
ze Základní školy J. Seiferta Mělník pod dohledem Mgr. Lidmily Bartákové. O třetí místo se dělí
kolektiv 9. tříd ze Základní školy J. Seiferta pod
vedením Ing. Daniely Ronové a žáci 6. A a 7. B
ze ZŠ Dolní Beřkovice, které vedla Bc. Daniela Havláková. Speciální cenu za úspěšnou účast
obdrželi někteří žáci ze ZŠ Jungmannovy sady
Mělník, kteří soutěžili jako jednotlivci.
Zástupci Regionálního muzea Mělník předali
vítězům hodnotné ceny přímo ve školách. Vítězná třída získala dvoudenní pobyt na terénní stanici Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
v Kokořínském dole. Ostatní obdrželi zábavné
experimentální sady pro poznávání přírody: meteostanici, sadu pro pěstování krystalů či výrobu
ekobaterie a výukové plakáty a materiály z ptačího světa. Gratulujeme!
rmm
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První prosincovou sobotu
se za účasti starosty MVDr.
Ctirada Mikeše
a místostarosty
PaeDr. Milana Němce otvíralo
nejmodernější a největší
fitness ve středních Čechách.
Na téměř tisícovce
čtverečních metrů najdou
příznivci pohybu doslova ráj.
Posilovací zónu, cardio zónu,
sál na skupinové akce,
prostor na zumbu, jógu
a mnoho dalšího.

V NEJVĚTŠÍM „FITKU“ VE STŘEDNÍCH
ČECHÁCH SE STŘIHALA PÁSKA

empirefitnesscz
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AKTUÁLNĚ

VÝSTAVA LETECKÝCH FOTOGRAFIÍ MĚLNICKA
Unikátní pohledy na region Mělnicka nabízí výstava leteckých
fotografií, která se koná v Kulturním domě Vltava v Kralupech
nad Vltavou. Výstava probíhá do
konce roku v rámci nově chystané knihy Mělnicko z nebe z CBS
Nakladatelství. Vstup je zdarma
a výstavu lze navštívit každý
všední den od 15.30 a o víkendu
od 13.30 do 20.00 hodin.
„Na Mělnicku nalezneme celou řadu
významných kulturních památek, ale
i přírodních krás. Dvě největší řeky,
Labe a Vltava, se spojují právě pod
Mělníkem. Nyní se krásy Mělnicka
ukážou díky leteckým fotograﬁím
zcela nově unikátním pohledem shora. Návštěvnici tak uvidí centrum
Mělníka, soutok Vltavy a Labe, hrad
Kokořín, Kralupy nad Vltavou, zámek Nelahozeves, Dolany nad Vltavou, Veltrusy a další místa. Na výstavu jsou srdečně zváni všichni, kteří
mají rádi své okolí a rádi by si jej
prohlédli z jiného úhlu,“ říká Blanka
Imramovská, obchodní ředitelka vydavatelství CBS, www.cbs-cesko.cz.
Výstava se koná v Kralupech nad
Vltavou v kulturním domě Vltava,
je otevřena od pondělí do pátku od
15.30-20.00 a o víkendu od 13.3020.00. Nainstalována byla 25. října a návštěvníci mají možnost si ji
prohlédnout do konce tohoto roku.
Jedná se o upoutávku na novou knihu leteckých fotografií Mělnicko
z nebe připravovanou CBS Nakladatelstvím.
CBS Nakladatelství je známé
kromě vydávání leteckých knih také
výrobou ručně malovaných map
jednotlivých regionů, ale i větších
území. Dále se zabývá výrobou fotomap, orientačních plánů a dalších
propagačních materiálů, jimž jsou
podkladem letecké snímky nebo
umělecká práce malířů.

Masarykův kulturní dům
U Sadů 323, Mělník

www.mekuc.cz

Velký dechový orchestr
MKD Mělník

Tříkrálový koncert:
Hudební procházka
českou krajinou

5. 1. 2019 | 17.00 | MKD
Vstupenky v předprodeji v MKD a v TIC Mělník

S podporou:

Mediální partneři:

Na knize Mělnicko z nebe CBS
Nakladatelství spolupracuje s partnery, což jsou města, obce, školy,
organizace a firmy z tohoto regionu.
Partneři spoluprací získají hodnotný
dárek pro své obyvatele,
Pavel Kašpar
Fotografie z připravované knihy
MĚLNICKO Z NEBE
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VOLEJTE NA ČÍSLO:

773 800 680
NOTEBOOKY
od 10 190,-

HERNÍ SESTAVY
KOMPLETNĚ NA MÍRU
MAXIMÁLNÍ VÝKON
VODNÍ CHLAZENÍ
EXTRA TICHÝ
PRO VELKÝ
ZÁJEM JSME
NASKLADNILI
DALŠÍCH 500 KUSŮ

LED OSVĚTLENÍ

PŘIJĎTE SE
PODÍVAT

REPASOVANÉ POČÍTAČE

od 6 490,-

Windows 10
Intel core i5

Najdete nás na adrese: Pivovarská 3182, Mělník 276 01

773 800 680
podpora@pocitace-pohotovost.cz
www.pocitace-pohotovost.cz
Sledujte nás také na facebooku a instagramu
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KULTURA

ČECHOMOR OSLAVÍ SVÉ
VÝROČÍ I V KRALUPSKÉ VLTAVĚ

Zní to až neuvěřitelně, ale skupina Čechomor v letošním roce oslavuje třicet let od svého vzniku. Vznikla na jaře roku 1988, tehdy ještě jako
I. Českomoravská nezávislá hudební společnost.
Posléze se rozhodla pro zkrácení
jména na Českomoravská hudební
společnost a pod tímto názvem vydává v roce 1996 své první album
„Mezi horami“. Na počátu tisíciletí vydává skupina nové album „Čechomor“, podle kterého si zkrátila
jméno do současné podoby. Na
tomto albu se poprvé podílela i Lenka Dusilová, která je dnes stálým
hostem. Kapela podnikla také turné
i s Jarkem Nohavicou
Své příznivce i respekt kritiků si skupina získala především
nápaditým aranžmá a osobitou
interpretací hudby, jejímž základem byly a jsou lidové písničky.
Od přelomového roku 2001, kdy
Čechomor získal tři ceny Anděl
(jako skupina roku, za album Proměny i za stejnojmennou skladbu),
uběhlo 17 let. Skupina za tu dobu
koncertovala nejen doma a na Slovensku, ale i v celé Evropě, procestovala Severní Ameriku, Austrálii i Asii. Vystupovala společně
s několika symfonickými tělesy,
japonským hudebníkem Joji Hirotou, s americkou písničkářkou
Suzanne Vega a spoustou dalších.
Hudebníci seskupení kolem lídrů
skupiny Františka Černého a Karla
Holase s hostující zpěvačkou Martinou Pártlovou v posledních letech výrazně zapracovali na novém
modernějším zvuku, výraznějším
aranžmá a také na novém repertoáru.
Toho je jasným důkazem i album „Nadechnutí“ z letošního
jara, jenž se dočkalo velkého ohlasu fanoušků skupiny i odborné
kritiky. V říjnu vyšla jeho edice
„Nadechnutí Jinak“, které přináší
další, svěží pohled na hudbu skupiny. Jedná se o nadčasové úpravy
písniček z alba Nadechnutí, na kterých se kromě členů skupiny podíleli i někteří zajímaví hosté. Známý
beatboxer En.dru, americký hudeb-

ník, zvukový designer a producent
Ian Kelosky, hudebník, aranžér
a producent Honza Horáček a pod
několik úprav se podepsal i bývalý
bubeník a perkusista Čechomoru
Roman Lomtadze, který dlouhodobě žije a tvoří ve Spojených
státech. Písničky dostaly novými
aranžmá zajímavý rozměr a současný moderní zvuk. Kromě úprav
písniček posluchači na albu najdou
bonusový track Drazí sousedé a remixovanou verzi hitu z alba „Nadechnutí“ Mamko nedávej mě.
I to si mimo jiné budou moci
vyslechnout návštěvníci kulturního
domu Vltava v Kralupech nad Vltavou v úterý 18. prosince od 19.30
hodin. Určitě to bude skvělý večer,
který i navodí tu pravou předvánoční atmosféru.
mar

CHODČÍ OBCHÁZELY

BARBORKY

V pondělí 3. prosince, v předvečer svátku sv. Barbory opět po roce procházely obcí Chodeč bílé postavy se světýlky a metličkami. Sdružení
Aktivní Chodeč tak udržuje starý lidový obyčej, který se v této vsi praktikoval ještě před pár desítkami let. Barborky byly jakousi předzvěstí
obchůzky Mikuláše s jeho andělsko čertovským doprovodem i jakousi
výzvou k dobrému chování. Na své cestě nezapomněly obdarovat všechny malé děti punčochou plnou lákavých dobrot.
Jitka Králová

JEN SRDCEM

To je název nejnovější básnické
sbírky člena literárního klubu Pegas Mělník pana Josefa Brože, kterou vydal ve svých úctyhodných 97
letech ke 100. výročí zrodu Československé republiky.

Název napovídá a verše dokládají, že vskutku srdcem je psán každý
verš. Ve všech básních (a to nejen
v této sbírce, ale celoživotně, což
jistě čtenáři jeho básní mohou potvrdit), projevuje autor nesmírnou lásku
k rodné zemi, ke krajině, v níž žije
i k lidem, kteří krajinu obývají. Zároveň se však netají svými obavami
a varuje před mnohdy devastujícími
zásahy člověka vůči přírodě, které se
mohou obrátit proti němu samotnému. Leží mu na srdci, aby krása naší
země zůstala zachována i pro příští
generace. Přesto básník věří v sílu
lidského rozumu a lásky:
„Vraťme se ke kořenům.
Co bylo dávným snem,
ať k budoucnosti břehům
my šťastně donesem.“
Ve sbírce najdeme básně věnované významným osobnostem našich
dějin (např. Karel IV., T. G. Masaryk) jiné zas osudovým datům, která
ovlivnila směr vývoje naší země.

Pan Josef Brož je autorem asi 30
básnických sbírek tematicky zaměřených do oblasti Českého Ráje, Máchova kraje a Podještědí a 10 sbírek
veršů pro děti, za což se mu dostalo
mnohých ocenění. Je členem obce
spisovatelů a čestným členem Společnosti K. H. Máchy.
Pane Broži, děkujeme za Vaše
krásné verše!
A. K.
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Všem našim zákazníkům a partnerům
přejeme veselé Vánoce
a mnoho úspěchů v novém roce.

INZERCE
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KOŠÍK PLNÝ POHODY

VÁNOČNÍ KUCHYNĚ
NÁPADY NA JEDLÉ DÁRKY POD VÁNOČNÍ STROMEČEK
•
•
•
•
•

KRÉM Z MODRÉHO SÝRA
Krém skvěle chutná namazaný na
tmavém chlebu či jednohubkách, dá
se nabírat tortillovými lupínky nebo
tyčinkami grissini… Ale je dost
možné, že ho obdarovaní hned pod
stromečkem snědí jen tak lžičkou.
z Počet porcí: pro 3 osoby
z Doba přípravy: 10 minut
z Budete potřebovat:
• 300 g sýra s modrou plísní
(např. Sedlčanský modřenín)
• 100 g másla, změklého
• čerstvě mletý pepř
• 40 g vlašských ořechů,
nasekaných
• 25 g sušených brusinek
z Příprava:
Rozdrobte sýr nebo ho nastrouhejte
nahrubo. Máslo prošlehejte na krém,
pak do něj vmíchejte sýr a opepřete.
Směs rozdělte do tří nádobek o objemu 150 ml a povrch uhlaďte. Promíchejte ořechy a brusinky a vtlačte
do povrchu. Zabalte do celofánu.
V chladničce vydrží týden, v mrazničce dva měsíce.
z NĚCO NAVÍC
K dárku přibalte třeba slané krekry
nebo domácí slané tyčinky.

300 g hladké mouky
2 lžičky kypřicího prášku
2 lžičky koření do perníku
100 g sekaných lískových oříšků
140 g směsi sušeného
tropického ovoce, nasekaného
• 100 g třtinového cukru
z Příprava:
Prosijte mouku s kypřicím práškem. Nasypte směs do litrové, dobře
uzavíratelné sklenice a na ni postupně opatrně navrstvěte ostatní přísady
tak, jak jsou za sebou v seznamu.
Dobře uzavřete a připojte kartičku
s receptem: „Vánoční muffiny – obsah vsypte do mísy, uprostřed udělejte důlek a do něj přidejte 2 vejce,
300 ml mléka a 100 g rozpuštěného
másla. Zlehka promíchejte a rozdělte
do 12 vymazaných důlků na muffiny.
Pečte v troubě předehřáté na 180 °C
18–20 minut dozlatova. Směs zpracujte do měsíce.“
Sklenici dobře uzavřete a ozdobně
k ní připevněte třeba dřevěnou lžíci.
z NĚCO NAVÍC
Koření a ovoce přizpůsobte chuti obdarovaného, výborná je třeba
skořice či vanilka. A místo tropické
směsi můžete sáhnout po sušených
brusinkách, třešních nebo jiném druhu ořechů.

CHILLI DŽEM

SMĚS NA VÁNOČNÍ MUFFINY
Nápad na instantní směs na muffiny
jsme si prostě zamilovali. Kupovanou sklenici můžete ještě dozdobit
stuhou a přivázat k ní visačku s receptem. Když k ní přidáte plech na
pečení muffinů, darujete skvostný,
ale i praktický dárek.
z Počet porcí: na 12 muffinů
z Budete potřebovat:

Pikantní pochoutka, výborná především k sýrům. Hodí se i k masu či k
jednohubkám nebo sendvičům.
z Počet porcí:
na 6 sklenic (250 ml)
z Doba přípravy: vaření 20 minut
z Budete potřebovat:
• 150 g dlouhých čerstvých
červených chilli papriček,
zbavených semen a pokrájených
nahrubo
• 150 g červených paprik,
očištěných a nakrájených na
kostky
• 1 kg želírovacího cukru
• 600 ml jablečného octa
• případně sůl
z Příprava:
Sklenice i víčka prolijte vroucí
vodou (ideálně přímo z varné konvice) a nechte je na čisté utěrce vychladnout.
Chilli papričky nasekejte nadrob-

no v kuchyňském robotu. Přidejte
papriku a ještě promíchejte několika
pulzy. Cukr zvolna a bez míchání zahřívejte s octem do rozpuštění. Přidejte směs chilli a paprik a přiveďte
k varu. Zprudka 10 minut vařte; pokud chcete, osolte.
Sejměte z ohně a dejte asi tři čtvrtě hodiny chladnout. Potom, pokud
máte pocit, že kousky chilli a paprik
nejsou v želé stejnoměrně rozmístěny, zamíchejte. Naplňte do připravených sklenic a uzavřete. Džem můžete zavařit, ale není to nutné.

je ještě bledé. Vyjměte a nechte pár
minut chladnout na mřížce, až se dá
váleček uchopit rukou. Troubu ztlumte na 130 °C.
Pomocí vroubkovaného nože na
chleba z válečků šikmo krájejte centimetr silné plátky. (V této podobě
je můžete dát na tácek a zamrazit a
pak uchovat ve vzduchotěsné nádobě až dva měsíce.) Kolečka rozložte
na plechy vyložené pečicím papírem a pečte dalších 15 minut dozlatova (mražená potřebují 20 minut
pečení). Nechte zcela vychladnout.
V uzavřené nádobě vydrží až jeden
měsíc.

VÁNOČNÍ SUŠENKY
Vánoční sušenky, italské biscotti,
jsou nejlepší namáčené do dezertního vína, třeba slámového, portského,
marsala či vin santo… Ostatně, můžete ho darovat k nim!
z Počet porcí: na asi 70 koleček
z Pečení: 40 minut
z Budete potřebovat:
• 350 g hladké mouky
+ na podsypání
• 2 lžičky kypřicího prášku
• 1 lžičku skořice
• 1⁄2 lžičky mletého nového koření
• špetku muškátového květu
• 250 g světlého třtinového cukru
• 3 vejce, rozšlehaná
• nastrouhanou kůru
z 1 biopomeranče
• 85 g rozinek
• 85 g kandovaných třešní
• 50 g loupaných mandlí
(nesolených)
• 50 g loupaných pistácií
(nesolených)
z Příprava:
Troubu předehřejte na 170 °C. V
míse promíchejte mouku, kypřicí
prášek, koření a cukr. Přidejte vejce, pomerančovou kůru, a jakmile
se těsto začne spojovat, zpracujte ho
rukama na pracovní ploše poprášené
moukou. Když je hmota hladká a
pružná, přidejte do ní ovoce a ořechy.
Rozdělte těsto na čtvrtiny a z každé vytvořte asi 30 cm dlouhý váleček. Vždy dva válečky položte na
plechy vyložené pečicím papírem,
dostatečně daleko od sebe. Pečte 25–
30 minut, až těsto zpevní, ale stále

ČOKOLÁDOVÝ LIKÉR
SE SKOŘICÍ
Likéry schovávejte obzvlášť rafinovaně, nebo jich rovnou navařte víc.
Hrozí totiž, že se nikdy nestihnou
rozležet, protože je někdo vypije.
z Počet porcí: na 750 ml
z Doba přípravy: do 30 minut
z Vaření: 0:05
z Budete potřebovat:
• 400 ml smetany ke šlehání
• 50 ml mléka z krabice
• 100 g co nejlepší tmavé čokolády
• 100 g moučkového cukru
• 2 zarovnané lžičky mleté skořice
• 200 ml žitné (asi 32 % alkoholu)
z Příprava:
Mléko a smetanu přiveďte k varu.
Přidejte čokoládu a míchejte do rozpuštění. Pak přidejte cukr, koření
i alkohol. Dobře promíchejte, nalijte
do lahví, vychlaďte a pak zavíčkujte.
Uchovávejte v lednici.
z Jiné chutě:
Namísto skořice můžete dát stejné
množství perníkového koření nebo
rozpustné kávy. Bílou variantu vyrobíte tak, že namísto tmavé použijete
čokoládu bílou a koření nahradíte
dření z jednoho vanilkového lusku.
z NĚCO NAVÍC
Perníkové koření objednáváme v obchodě Koření od Antonína (www.
koreni.cz), vy si ho můžete umíchat
ze skořice, mletého hřebíčku, badyánu, anýzu, zázvoru, koriandru, mleté
pomerančové kůry a fenyklu.

Dobrou chuť!
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HLEDAJÍ DOMOV
ADOPCE ZVÍŘETE Z ÚTULKU PRO ZVÍŘATA V NOUZI, MĚLNÍK
Celý rok jsme pravidelně měsíc co měsíc v této rubrice nabízeli pejsky k adopci. Pár z nich už nový domov našlo, další na něj
čekají. Příští rok budeme proto pokračovat a kromě pejsků možná nabídneme občas i nějakou kočičku. A teď už aktuální
nabídka.

BROŇA
z BROŇA
Sympatická dvouletá fenka je takové malé tornádo, které neustále potřebuje vybíjet svoji energii. Velice
temperamentní slečinka je vhodná
pro psí sporty jako např. agility,
proto ke své energické povaze hledá hodně aktivní lidskou smečku,
která jí bude věnovat dostatek času.
Při pravidelném a častém venčení
je čistotná. Hodná je do doby, než
se začne nudit, to je pak pravděpo-

BUCINKA
dobné, že by mohla provést nějakou
neplechu. Broňa občas dokáže být
i paličatá, ale jinak je to vesměs milé
psí stvoření, které se tak jako ostatní
pejsci těší na nový domov. Broňa do
nového domova půjde očkovaná, odčervená a označená čipem.
z BUCINKA
je zhruba tříletá kříženka bandoga
a jako každý jedinec tohoto plemene
umí být neskutečně milá a mazlivá.

Pokud jste opravdu rozhodnuti si adoptovat zvíře, kontaktujte
pracovníky Útulku pro zvířata v nouzi Mělník v Řipské ulici.
www.msoz.cz, tel.: 602 144 145.

Ale pouze ke své rodině. Před vetřelcem si své „doma“ umí perfektně
ubránit. Zpočátku může být Buci
trochu nedůvěřivá, ale pokud si se
svým novým páníčkem padnou do
oka, bude pro něj tou nejlepší společnicí na světě. Bucinka je vhodná pro
zkušeného chovatele a do nového
domova půjde odčervená, očkovaná
a označená čipem.

VOJTA

z VOJTA
Vojta je šestiletý kříženec labradora, který je ještě velice aktivní,
jako každý správný labrador je moc

rád v lidské společnosti, kterou si
náramně užívá. Na vodítku je poslušný, moc rád si hraje s balonky,
ale aport, který chytí, obvykle donese jinam, než by měl. Bude velmi spokojený v rodinném domku,
s možností občasného pobytu uvnitř
domu. Základní povely zná, ale ne
vždy to akceptuje. S čistotou nemá
při pravidelném venčení absolutní
problém a nemá ani tendenci k ničení věcí. Při dostatku vyžití bude nejšťastnějším a nejvděčnějším psem
pod sluncem.
Jitka Kovaříková

venku mráz, nejdeme s rouby hned
do teplé místnosti, ale postupně je
aklimatizujeme. V průběhu uložení
kontrolujeme, zda nedochází k napadení roubů houbovými chorobami, zejména šedou plísní. Takové
rouby ošetříme fungicidem nebo
savem v koncentraci 0,5%.
Kontrolujeme uskladněné ovo-

ce, vybíráme nahnilé plody, méně
kvalitní, ale zdravé můžeme použít
na zpracování na kompoty, usušit
a pod. Dbáme na to, aby ve skladovacích prostorách bylo dostatečné
vlhko (přibližně 85 až 95%). Za
bezmrazých dnů se větráním staráme o přívod chladného, čerstvého
vzduchu.
Petr Kumšta

RADY DO ZAHRADY

PROSINEC NA ZAHRADĚ
Pokud ještě není zamrzlá půda, nezapomeňte na závlahu stále zelených dřevin a jehličnanů. Dřevinám
v zimním období spíše uškodí sucho
než mráz. U jehličnanů probíhá odpařování vody i v zimě. Rostliny
tím ztrácejí vodu, kterou získávají
kořeny ze zásob v půdě. To je možné ale pouze v případě, že je půda
dostatečně zásobená vláhou. Stejné
pravidlo platí pro mladé a nově zasazené ovocné stromy.
Před napadením většího množství sněhu je nutné svázat jehličnany
sloupovitého tvaru. Lépe tak odolávají náporu mokrého těžkého sněhu
a nebudou se rozvalovat a rozlamovat. Velmi choulostivé jsou především sloupovité kultivary jalovce
obecného. Ke svazování se používá
pevný provázek nebo drát a postupuje se od spodních větví ke špičce.
Jmelí bílé je poloparazitická stále

zelená dřevina rostoucí v korunách
stromů. Tento nezaměnitelný symbol Vánoc může napáchat i značné
škody. Jako poloparazit prorůstá
svými kořeny do cévních svazků hostitelské rostliny a odebírá jí
vláhu i živiny. To působí nemalé
problémy především listnatým dřevinám v zimním období a v období
sucha.
Chráníme rostliny révy vinné
proti okusu zvěří. Používáme plastové tubusy, nebo obalení síťovinou, pletivem nebo papírem. Srnčí
zvěř můžeme odlákat na ořezané
větve jabloní, které mají raději než-li réví. V období před vánocemi
odebíráme rouby révy vinné. Odebíráme je z jednoletého dřeva, nařežeme je na délku asi 30cm, lehce
namočíme, zabalíme do igelitového
sáčku a umístíme do chladničky
nebo do studeného sklepa. Pokud je
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„PUSŤTE DONNU K MATURITĚ!“
ANEB LÁSKA, SEX A NĚŽNOSTI NA 90210 ZPŮSOBŮ

„Čágo bélo, šílenci..“ známá to hláška, která zněla z televizních obrazovek v letech devadesátých. V době, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Kdy všichni mladí toužili chodit na West Beverly high a kdy trsali na Spice girls. A zejména „letěl“ nekonečný seriál „Beverly Hills
90210“. Brandon, Kelly, Andrea či Donna. To byly tehdy idoly mládeže.
Pražské Divadlo pod Palmovkou
uvedlo hru, jenž měla svou světovou premiéru v únoru letošního
roku pod názvem „Pusťte Donnu
k maturitě“, která byla i známou
hláškou tohoto seriálu.
Hrdinové ze seriálu „Beverly Hills
90210“ se však nedopatřením dostanou do Čech „divokých“ devadesátých let. Donna se totiž na maturit-

ním večírku opije a je třídní učitelkou
odeslána na převýchovu do Československa. Dva spolužáci Brandon
a Andrea jsou s ní solidární a odcházejí rovněž, aby vše zdokumentovali a popsali do školního časopisu. A v zemi, která právě vstoupila
do svobodných časů, teprve začíná
pořádná jízda… Připletou se na popremiérový večírek filmu „Kama-

DO KINA VE ŠTĚTÍ
NA OPERU
Skutečnou hudební lahůdku připravilo v předvánočním čase Městské
kino Štětí pro příznivce opery. V sobotu 22. prosince od 19 hodin bude
promítat záznam jedné z neznámějších světových oper, slavnou
„Carmen“ francouzského skladatele
George Bizeta. Její hlavní hrdinka opět dokáže, že ve světě plném

mužské krutosti má šanci přežít
neméně krutá svůdkyně. Projekce
bude v původním znění s českými
titulky. Záznam jedné z nejslavnějších a nejhranějších světových oper
v nastudování pařížské Opery, s neobvyklou současnou výpravou, vám
nabídne ve vánočním čase mimořádný zážitek.
mar

NUMEROLOGIE
PROSINEC

rád do deště 2“, kde zažívají různá
dobrodružství. Skončí v Discolandu
Ivana Jonáka, kde se jako na přehlídkovém molu vystřídají Karel Gott,
Pavol Habera, Sagvan Tofi a Tereza
Pergnerová. Ale hlavně také šmelináři, veksláci a mafiáni, kteří si v té
době vydobyli snad ještě věhlasnější

renomé, než tehdy téměř neznámé
pěvecké a herecké hvězdy…
Jak to s nimi dopadne, to se dozví
i mělničtí diváci již 8. ledna 2019 od
19 hodin v Masarykově kulturním
domě, kdy tato inscenace zahájí cyklus divadelních představení v novém
roce.
mar

LUŠTĚNÍ S MĚLNICKEM
KŘÍŽOVKA

Blíží se nám konec roku, tak jako
každý rok i nyní se většina z nás
ohlíží za měsíci předcházejícími
a nyní to není náhodné, jelikož
měsíc prosinec je pod vibrací čísla 5 / rok 2018 je mistrovské číslo
a poslední měsíc roku je pod vibrací 3, to je 11+3/14/5/.

vibrací čísla 11. Je to mistrovské
číslo, číslo duchovna. Budeme mít
velké možnosti, které se budou
opakovat znovu až za devět let.
Proto bychom se měli zamyslet
a nebránit se změnám, o kterých
jsme přesvědčeni, že nám přinesou
ovoce....
Přeji vám všem klidné prosincové dny, kdy je čas na zastavení
a zamyšlení, čas vyjádřit sami sobě
úctu a lásku.
S andělskými pozdravy
Marcela K.

Rozluštění křížovky: ..lékař taky nevydělal.

Tato vibrace je vibrací změn, posunů a svobody, může se nám zdát, že
jsme již něčím podobným procházeli a je to tak, měsíc březen v tomto roku byl také pod stejnou vibrací – proto se nám může zdát, že se
nám vrací stejné věci k rozhodnutí,
nebo teď přišel ten správný čas, čas
který je naplněn vánočním duchem
a adventem, kdy jsme otevřenější,
vstřícnější a toužíme více po kontaktu se svými blízkými, či přáteli.
Chceme-li činit ještě v této době
změny, pak vždy ku svému prospěchu, ale pozor neměla by to být sobeckost, ale opravdu to nejlepší pro
nás. Budeme-li dobře naladěni a
v pohodě, tak i naši blízcí a okolí tuto naši energii ucítí a budou
se cítit stejně. Tento rok bude pod
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V TRESTNÉM STŘÍLENÍ LEPŠÍ
HOKEJISTÉ KRALUP
„A“ tým Hokejového klubu Kralupy nad Vltavou postoupil do
Krajské ligy mužů Středočeského
kraje s velkým očekáváním. Jako
nováček soutěže teprve sbírá zkušenosti a není divu, že je v tabulce
ve skupině Západ na chvostu.

Neratovický Jakub Mareček (vpředu s č. 19) uniká v souboji o puk domácímu útočníkovi Otovi Řehákovi při okresním derby krajské hokejové ligy mužů odehraném v Kralupech.
Foto J. Herain

MISTROVSTVÍ ČR VE WUSHU/
KUNGFU V LOUNECH 2018
Letošní rok národních soutěží byl
uzavřen tradičně pátým mistrovstvím České republiky ve wushu/
kungfu, které se konalo pod záštitou České federace wushu dne
24. 11. 2018 v Lounech.
Pořadatelem tentokrát byla škola
WKS Louny a Praha pod vedením
Karla Korence a Andreye Kirichenka. Soutěž běžela již od ranních
hodin a probíhala na třech soutěžních plochách, kdy prostřední byla
vyvýšená pro kontaktní disciplínu
Sanda a Qingda. Soutěže se zúčastnilo 28 škol s celkovým počtem víc
jak 150 účastníků, kteří nastoupili
do téměř 300 startů. Škola čínského
kungfu Mělník Hong He Hong Jia
Quan, patřila mezi školy s největším
počtem reprezentantů. Výsledky ze
soutěže, jsou nad očekávání skvělé,
což dokazuje zlepšování všech žáků
a zvyšování úrovně mezi už tak vysokou konkurenci.
Karel Král 2× první místo, 1×
druhé místo, Jakub Miřatský 2×
druhé místo, 1× první místo, David
Halama 2× třetí místo, Jaroslav
Kekrt 2× druhé místo, Matěj Krát-

ký druhé a třetí místo, Anežka Niklová třetí místo, Alexandra Tošnerová druhé místo, David Jakabovič
třetí místo, Václav Friedrich Heissler druhé místo, Ondřej Šusor
třetí místo, Jitka Vabroušková druhé místo a Kamil Valda třetí místo.
Celkem jsme přivezli do Mělníka

19 medailí, ale i další krásné umístění Kláry Lískové, Matěje Nového
a Jiřího Bartoše těsně pod stupni
vítězů. Jako rozhodčí za naší školu byl pro Taolu ustanoven Václav
Jagri. Děkujeme všem za podporu
a budeme se snažit stále se posouvat
dál.
Stanislav Fraibiš

Václav Friedrich Heissler

V 11. kole mistrovské soutěže
kralupští hokejisté přivítali na ledové ploše svého zimního stadionu rivala, HC Buldoci Neratovice. Hostující tým se v tabulce nacházel jen
o stupínek výše s náskokem 2 bodů.
Skóre okresního derby otevřel
v páté minutě domácí Ondřej Balada – a bylo to 1:0. A protože měl
tento útočník Kralup „svůj“ den,
zaznamenal v polovině první třetiny
další gól při přesilové hře. Hostujícího brankáře Krestu překonal pohotovou dorážkou střely odražené
od tyče. Utkání mělo náboj a diváci
viděli na obou stranách spoustu šancí. Neratovice měly snahu se výrazněji prosadit, ale kralupský gólman
Jiří Exner byl bezchybný.
Druhá dvacetiminutovka začala
opět tlakem Kralup. Hra se přitvrdila a rozhodčí museli uklidňovat
„horké hlavy“ po strkanici před
brankou domácích a v jednom momentu se hrálo i 3 na 3. Dvě minuty
před koncem druhé třetiny využil
přesilovku 5 na 3 hostující David
Macek a snížil na 2:1.
V poslední třetině zápasu chtěli
kralupští získat zpět dvojgólový náskok – ale bezúspěšně. Opět se vylučovalo za nedovolené zákroky na
obou stranách. Domácím se přesilovky vůbec nedařily a hosté vycítili šanci. V posledních pěti minutách
otevřeli hru a při přesilovce 5 na 3
vyrovnal opět Macek po šťastné dorážce na 2:2.
Drama vrcholilo, ale stav zápasu
se do konce třetiny nezměnil a zůstal stejný i po pětiminutovém prodloužení. Došlo tak na trestné střílení. Zápas rozhodl až v deváté sérii
nájezdů opět Ondřej Balada. Skóre
mistrovského zápasu bylo 3:2 pro
Kralupy. Tým z dolního Povltaví si
připsal dva opravdu cenné body.
Josef Zajíc, trenér HK Kralupy,
sdělil k zápasu týmů z obou měst
chemie v našem okrese: „Během
zápasu došlo přesně k tomu, čemu
jsme se chtěli vyhnout, vznikly šarvátky a následovalo vylučování
hráčů. Na trestné lavici nám seděli
i čtyři beci ze sedmi. Byl to poněkud
chaotický zápas, ale zcela typický
pro derby.“
J. Herain

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 20

SPORT

SPORT V REGIONU
NELAHOZEVES

Nové sportovní hřiště otevřeno 
Milovníci aktivního sportování mají
další příležitost svého vyžití. 13. listopadu prošlo závěrečnou kolaudací nové
víceúčelové hřiště v areálu sportovního klubu TJ Dynamo Nelahozeves.
Dříve se zde nacházelo pouze neudržované štěrkové hřiště bez lajnování. Kromě
sportovců zmíněné tělocvičné jednoty
bude hřiště sloužit široké veřejnosti, a to
zcela zdarma. Kurt s umělým trávníkem,
narýsované čáry pro tenis, volejbal, nohejbal, streetbal a malou kopanou. Na
obou stranách jsou do ochranné sítě zabudovány také fotbalové branky. V blízké době bude ještě instalováno osvětlení
a zastřešené lavičky.

JEHO PŘÍKLAD DÁVÁ NADĚJI
STEJNĚ NEMOCNÝM

Kralupan, basketbalista Pavel Miloš, s výškou postavy 200 cm, proslul jako nejlepší střelec košů na delší vzdálenost v historii české basketbalové ligy. V roce 2002, když hrál za Spartu Praha, byl naprostou českou jedničkou
v tehdejší Mattoni NBL. Zaznamenával i 47 bodů za zápas.

MŠENO

Adventní Běh Boudeckou roklí  Již
osmým rokem pořádá TJ Sokol Mšeno
adventní sportovní akci Běh Boudeckou
roklí. Závodníci se postaví na start třetí
adventní neděli 16. prosince v 10 hodin
ve Vojtěchově na kraji lesa, jenž ústí do
Boudecké rokle, kde bude zároveň i cíl.
Běh je určen pro všechny, kteří mají rádi
pohyb na čerstvém vzduchu a chtějí netradičním, ale důstojným způsobem oslavit adventní čas. Každý, kdo běhá pro
zábavu a nikoli jen pro výsledky ze závodů, donese vzorek napečeného cukroví
a hlavně vlastní grog. Jeho ochutnávkou
tak toto přátelské setkání vyvrcholí.

KRALUPY NAD VLTAVOU

Silvestrovské kolečko  Turistický
oddíl Vltavský paprsek v Kralupech nad
Vltavou pořádá tradiční běžecký závod
konaný poslední den v roce v pondělí
31. prosince od 14 hodin. Závodníci se
postaví na start u turistické základny
v ulici Ke Koupališti a společně vyběhnou na okruh o délce 1 500 metrů. Počet
absolvovaných kol záleží pak již jen na
každém závodníkovi. V případě sněhové
nadílky může dojít i na běžky.

KLY

Poběží se již pátý ročník Kelského
biatlonu  Zvláštností tohoto závodu
je, že se běží sice s hůlkami, ale bez lyží.
Povinnou výbavou jsou kromě teplého
oblečení především lyžařské hůlky, případně nordic-walking hole. V sobotu 29.
prosince se v 10 hodin postaví na start
první závodníci. Běžci-biatlonisté budou
intervalově odstartováni po skupinách,
dle počtu přihlášených, například skupina 5 závodníků v intervalu po třech
minutách. Hůlky je třeba mít celou trasu
závodu u sebe, jinak je závodník diskvalifikován. Pouze na střelnici je možné
hůlky odložit. Základem pro výsledný
čas je čas v cíli. Kromě žen a dětí bude
každý účastník před startem zvážen ve
sportovním oblečení, za ideální váhu závodníka před startem se považuje hmotnost 80 kg, těžší jedinci budou zvýhodněni odpočtem z cílového času - za každé
1 kg navíc odpočet 10 sekund, totéž platí
pro lehké běžce pod 80 kg, připočte se to
samé k cílovému času.
mar

Pavel Miloš s velkými zkušenostmi z vrcholového českého basketbalu je nyní šéftrenérem kralupské mládeže.
Foto J. Herain
Odmala na sebe upozorňoval jako
velký talent. Základní herní zkušenosti získal v Basketbalovém klubu
Kralupy. Plných devět sezón měl angažmá v české basketbalové reprezentaci. Patří k těm, kteří nesou svůj
jedinečný sportovní životní příběh,
který ovšem zhatila záludná nemoc.
Musel opustit cestu, která byla lemována radostnými zážitky z vítězství,
potleskem diváků a perspektivou
angažmá v zahraničním basketbalovém klubu. Tehdy mu bylo třicet let
a hrál v plné síle za pardubický ce-

lek. Najednou jakoby se čas zastavil.
V roce 2010 u něho byla diagnostikována roztroušená skleróza. Během
pár týdnů se z něj stal téměř invalida. Příznaky poprvé zaregistroval
při tréninku. Najednou se nemohl z
pravé nohy pořádně odrazit. Následně nezvládl ani vyjít schody v domě.
Nejhorší bylo brnění skoro po celém
těle. To nekonečné mravenčení, jaké
zná každý, když si v noci přeleží
ruku a nemůže ji pak pořádně určitý
čas ovládat. Pekelně ho bolel jakýkoliv dotyk na kůži. V tomhle stavu

Pavel Miloš s ošetřující lékařkou
MUDr. Alenou Novotnou - Martínkovou
v Pardubické krajské nemocnici.
Foto archiv

ho převzala MUDr. Alena Novotná
– Martínková v Pardubické krajské
nemocnici.
Příznaky nemoci musel i velkou
silou vůle překonávat. Kvalitní lékařská péče, skvělá péče fyzioterapeutky, medikamenty a především
pomalé, ale časté a neúnavné bolestivé cvičení – to vše přineslo pozitivní
výsledky. Navzdory zákeřné nemoci
se Pavel Miloš vrátil pod basketbalové koše. Kondice se zlepšovala,
vrátil se do Kralup. S manželkou
má dvě krásné děti s tím, že riziko
dědičného přenosu je nízké. Jeho
záměrem je, aby s využitím svých
dosavadních zkušeností pomohl
zkvalitňovat kralupský basketbal
v dívčích i chlapeckých věkových
kategoriích. Vloni pomohl s obnovou
mužského celku a postupem týmu do
krajské ligy. Za tým sám nastupuje
a opět patří k vynikajícím střelcům
tzv. tříbodových košů na velkou
vzdálenost. V sezóně 2017 – 18 byl
třetím nejúspěšnějším hráčem krajského přeboru, kdy zaznamenal za
zápas 40 bodů.
„Nyní, osm let po onemocnění, se
cítím jako před ním, akorát si mnohem víc vážím věcí okolo sebe,“
dodává basketbalista P. Miloš, který
povstal z „popela nemoci“ stejně jak
bájný Fénix.
Jiří Herain
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OLYMPIK BOJUJE O PLAY-OFF!

z 6. kolo, pátek 2.11. 20:30
Olympik Mělník - Bazooka Uherské Hradiště 6:5 (2:3)
Branky: 10. Hochman, 17. Čácha (Kuč), 21. Gabčo, 27. Gabčo (Mažári), 34.
Gabčo (10 m kop), 36. Čácha – 9. Outrata (Šarkózy), 11. Křivánek (Janečka),
12. Janečka (Levčík), 25. Sopůšek, 38. Outrata (Křivánek)
z Čtvrtfinále Poháru FAČR, středa 7.11. 20:00
AC Sparta Praha - Olympik Mělník 8:3 (4:1)
Branky: 2. Mažári (vla.), 3. Drahovský (Seidler), 11. Grbeša (Novák), 16.
Grbeša (Novák), 24. Fouad (Drahovský), 29. Drahovský (Seidler), 36. Seidler (Hrdina), 39. Grbeš (Hora) – 7. Nečas (Kuč), 26. Nečas (Kuč), 31. Vála
(Gabčo)
z 7. kolo, pátek 9.11. 20:00
ERA-PACK Chrudim - Olympik Mělník 9:0 (2:0)
Branky: 6. R. Mareš (Felipe), 15. Max, 21. Éverton, 27. Éverton (P. Drozd),
28. Bagatini (R. Mareš), 30. Doša (Bagatini), 30. P. Drozd (M. Mareš), 35.
Éverton (M. Mareš), 38. Vála (vla.)
z 8. kolo, pátek 16.11. 19:30
FTZS Liberec - Olympik Mělník 5:7 (2:3)
Branky: 16. Soukup (Žoček), 20. Kazda (Žoček), 23. Soukup (Benek), 24.
Benek (Němec), 31. Henzl – 5. Gabčo, 6. Prejsa (Vokoun), 11. Gabčo (pen.),
26. Gabčo, 27. Vokoun, 38. Vokoun, 40. Kuč
z 9. kolo, 23. 11. 20:30
Olympik Mělník - Helas Brno 2:4 (1:1)
Branky: 7. Vokoun (Hochman), 38. Gabčo (10 m kop) – 9. D. (Lidmila), 33.
Sznapka (D.), 35. Poul (Lidmila), 40. Mužík (Poul)

MĚLNIČTÍ VOLEJBALISTÉ

SI DVAKRÁT PORADILI S BENEŠOVEM
V osmém dvojkole krajské volejbalové I. třídy hostili volejbalisté v domácím
prostředí Benešov. V těchto duelech šlo o hodně, hrálo se totiž o průběžnou první pozici. Aby se Mělník dostal před dosud vedoucí Benešov, musel
obě utkání vyhrát, a to za plný počet bodů. To se nakonec povedlo, když jen
v úvodním duelu ztratil Mělník jeden set.
V prvních dvou setech prvního zápasu byl k vidění vyrovnaný boj. První
set vyhrál Mělník rozdílem čtyř bodů, ovšem dramatickou koncovku druhého
setu nezvládl a dovolil Benešovu vyrovnat. Ovšem třetí a čtvrtý set byl zcela v moci domácího týmu. K bojovnosti přitvrdil na útoku a útoky soupeře
eliminoval skvělými bloky. To je dovedlo k vítězství 3:1. Vyrovnaný duel se
čekal i v odvetě, což se potvrdilo, přestože Mělník vyhrál 3:0. Asi nejsnadnější cesta za vítězstvím byla v prvním setu, když soupeř uhrál jen 19 bodů.
Ve druhém setu už bylo k vidění podstatně větší drama, v němž byl Mělník
uspěšnější v koncovce a set vyhrál 25:23. Nakonec i třetí set se stal kořistí
domácího celku. Zisk tří bodů i v odvetném duelu tak Mělník posunul na
vrchol krajské nejvyšší soutěže.
z Výsledky 8. dvojkola:
Mělník – Benešov 3:1 (21, -25, 13, 16) a 3:0 (19, 23, 21), Dobříš – Český
Brod 3:2 a 2:3, Vlašim – Zruč n. Sáz. 0:3 a 0:3, Tuchlovice – Dobřichovice B
odloženo.
pet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mělník
Benešov
Dobříš
Roztoky u Prahy
Tuchlovice
Český Brod
Zruč n. Sáz.
Dobřichovice
Vlašim

14
14
14
16
12
14
16
14
14

13
11
10
9
7
8
5
1
0

1
3
4
7
5
6
11
13
14

39:13
36:16
35:24
34:27
30:18
27:29
23:38
12:39
10:42

37
34
26
26
24
21
15
6
3

FOTO: DANA ŠUBOVÁ

MĚSÍČNÍK MĚLNICKO 22

INZERCE

VZPOMÍNÁME
POHŘEBNÍ SLUŽBA MARTIN ŠLAJS
Adresa: Čechova 468 (bývalý HUKOL), Mělník
Telefon: 732 807 077, 605 072 365
Otevírací doba: PO-PÁ: 8.00-15.00 hod.

Služba NONSTOP na telefonu

Nabízíme: obřady na Chloumku, dále ve všech síních a hřbitovech,
pohřby bez obřadu, převozy zemřelých po celé ČR i zahraničí,
smuteční parte, kytice, věnce, vyřízení úmrtního listu.

Nabízíme i možnost sjednání pohřbu u vás doma kdykoliv
ZDARMA - PLATBA PO DOHODĚ I NA SPLÁTKY

Dne 1. prosince 2018
uplynulo 10 let,
co nás opustila
naše milovaná maminka a babička,
paní Drahomíra Čáslavová
z Mělníka.
S láskou vzpomínají
Iveta a Jiří s rodinami.

Dne 29. prosince 2018
uplynou dva roky, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka,
babička, prababička
a praprababička
paní
Gerta Dvořáková
ze Živonína.

V říjnu to byl rok, co nás navždy opustila naše milovaná
Jaroslava Štráchalová
z Libiše.
Všichni vzpomínáme
a moc nám chybíš.

Stále vzpomíná
dcera Květa s rodinou.

Dne 27. listopadu 2018
by se dožil 80 let
pan Jaroslav Zeman
z Jeviněvsi.

Snacha Blažena
a vnoučata Petra s rodinou,
Romana s rodinou
a Stanislav s rodinou.

Stále vzpomíná rodina.
Kdo v srdcích žije, neumírá.

Dne 28. listopadu 2018
uplynulo dlouhých 14 let,
kdy nás navždy opustil
Petr Červinka
z Velkého Borku.
Vzpomeňte všichni,
kdo jste ho znali.
Stále s bolestí v srdci vzpomínají
manželka Jitka, syn Petr, tchyně Věra,
teta Libuše a ostatní příbuzní.

Za Tvoji velkou lásku k nám,
věčný mír buď Tobě dán.
Dne 25. prosince 2018
uplyne 25 let
od úmrtí naší
milované tetičky
paní Josefy Choroušové
z Červených Písků.
Stále vzpomínají neteře
s rodinami.

Dne 19. prosince uplyne již 22 let,
kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek,
dědeček, tchán, bratr
pan
Miroslav Štěpánek
z Mělníka.
Se stálou bolestí v srdci vzpomíná
rodina. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte spolu s námi.

Dne 29. listopadu 2018
uplynulo 30 let,
co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, děda
pan Josef Dvořák
ze Živonína.
Stále vzpomíná dcera Květa
s rodinou.

S bolestí v srdci oznamujeme,
že dne 2. listopadu 2018
zemřel výborný a obětavý člověk
pan Mgr. Ivan Václavík,
první polistopadový starosta města Mělníka.
Rodina a přátelé.
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zz
Prodám levně nové pneumatiky

Starožitnosti Mělník,
výkup starých věcí do r. 1970,
i celé pozůstalosti.
Platba hotově.
Telefon: 720 406 817.

NEMOVITOSTI
zz
Pronajmu garáž pod Kauflan-

dem, Mělník – Podolí. Cena dohodou.
Telefon: 604 245 609.
zz
Koupím starší rodinný dům. Děkuji za nabídky. Telefon: 730 141 470.
zz
Milé seniorce nabízím byt 1+kk
u Mělníka k pronájmu. Pečovatelskou
službu lze objednat. Spolupráce s rodinou vítaná. Těší se na Vás vstřícná
majitelka. Telefon: 601 120 313.
zz
Nabízím byt 1+kk u Mělníka k
pronájmu jedné solidní osobě. Telefon:
601 120 313.

KOUPÍM
zz
Koupím traktor Zetor nebo Cry-

stal, možno i jiné. Děkuji. Telefon:
730141 470.

PRODÁM
zz
Prodám dámský semišový kožich

(uvnitř beran), cena dohodou. Telefon:
606 568 260.

PORADENSTVÍ,
REALIZACE
A ÚDRŽBA ZAHRAD.
TELEFON: 604 207 295.

rozměr 165×13, (5 ks, letní na diskách), dále 5 ks zimních (3 na diskách,
2 volně). Rozteč šroubů na diskách
100 mm, vhodné na Škoda Felicia. Vše
za 5000 Kč. Telefon: 723 563 996.
zz
Prodám kompletní závlahovou
soupravu tj. výkonné čerpadlo s elektromotorem, vše na podvozku, se zamykatelným víkem. Dále je to 25 ks
hliníkových trubek s rychlospojkami a
hydranty, na které se napojí rozstřikovače, tzv. puky. Celé zařízení je v pěkném stavu. V případě zájmu volejte:
602 817 095 (Mělnicko).
zz
Prodám palivové dřevo (smrk,
modřín, jasan), v metrech, 15 m2, možno prodat jednotlivě, cena 700 Kč za
m2. Telefon: 736 417 617.

Základní škola a Mateřská
škola Horní Počaply
přijme
od 1. 3. 2019 na plný úvazek
kvalifikovaného učitele/ku
na 1. stupeň
(výuka angličtiny podmínkou).
Bližší informace na tel.
775 251 571 nebo na
reditel@zshornipocaply.cz

Základní škola
J. Matiegky
Mělník

Učitelku, učitele II. st.,
nejlépe ČJ, NJ, D

(není podmínkou)
přijme ZŠ J. Matiegky Mělník
od 1. 2. 2019.
Požadujeme autoritu u žáků.
Nabízíme perspektivní trvalé
zaměstnání (nejde o zástup),
kreativní kolektiv,
podporu vedení.
Životopis zašlete na
skuta@zsjm-me.cz.
Tel.: 315 623 015, 602 159 191.

Středočeské vodárny, a.s.
přijmou do HPP zaměstnance na pozice:
Řidič a obsluha speciálního kanalizačního vozu
pro oblast Mělník a okolí, pracoviště Mělník.
Požadujeme:
ŘP skupiny C, průkaz profesní způsobilosti s platným školením,
praxe výhodou
Obsluha Čistírny odpadních vod Mělník
(jednosměnný provoz)
Obsluha Čistírny odpadních vod Kralupy n/Vlt.
(dvousměnný provoz)
Požadujeme:
zajištění provozních činností ČOV, spolehlivost
Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte elektronicky na adresu
lenka.junova@svas.cz; či doručte osobně na recepci zákaznického
centra Mělník (naproti OD TESCO), tel. 312 812 413.

PRONÁJEM MÍSTNÍHO POHOSTINSTVÍ
Obec Kanina nabízí k pronájmu od 1. 1. 2019
místní pohostinství včetně venkovní terasy
za velmi výhodných podmínek.
Bližší informace:
www.kanina.cz, nebo na telefonu: 724 178 156.
Prohlídka možná po vzájemné dohodě.
zz
Prodám velmi pěknou koženou

bundu na vyšší štíhlou postavu. Telefon: 607 125 920.
zz
Prodám křovinořez. Telefon: 607
125 920.
zz
Prodám pařák na brambory, výklopný. Dále vojtěšku, seno, volné a
bedny na zeleninu (zelené). Telefon:
723 222 276.
zz
Prodám žlutou koženou trojmístnou sedačku a jedno křeslo. Zakoupeno v IKEA, stav přiměřený užívání,
cena za vše 4000 Kč. Telefon: 777 663
987.
zz
Prodám šroťák SK 300, mrazák
200 litrů. Cena dohodou. Telefon: 723
222 276.
zz
Prodám sedačku 290×100 cm, se
zabudovanou dvoulůžkovou zdravotní
matrací, barva vínová. Cena dohodou.
Telefon: 702 036 737.
zz
Prodám dvě klubovky, potah květy, převážně béžový odstín. Cena dohodou. Telefon: 702 036 737.

zz
Prodám kiosek v Liběchově. Dále

prodám velkou nerez. lednici, velký
mrazák, dvě chladící prosklené skříně,
registrační kasu SERD 360T. Cena dohodou. Telefon: 727 895 356.
zz
Prodám vykrmená prasata, selata,
SO 9-12 hodin. Telefon: 602 281 634.

SLUŽBY
zz
Upeču vám vánoční cukroví, cena

za 1 kg činí 550 Kč. Objednávky telefonicky: 739 072 143.
zz
Antény, satelity, instalace TV, video, HIFI, ozvučování, přepisy VHS,
Video 8 na DVD. Rád pomohu s výběrem a dovozem nové elektroniky.
Telefon: 721 485 028 p. Šatánek, 15
let praxe!
zz
Hledám paní na úklid domácnosti
v rodinném domě. Pečlivost a diskrétnost podmínkou. Odpovědi pod značkou „úklid“ zašlete prosím na adresu
redakce Mělnicko, Nová 209, Mělník.

ÚČETNICTVÍ

OBJEDNÁVKY
SADBY BRAMBOR,

prodej cibule a brambor
Ing. Jaromír Patočka
na uskladnění z Vysočiny,
Telefon: 603 422 666
prodej sadbyEKODENTAL
česneku, osiv,
e-mail:
krmných směsí pro králíky,
ekodental@iol.cz
drůbež, ovce, prasata a holuby.
JAROMÍR
PATOCKA
Potřeby pro chovatele
a zahrádkáře.
Jan Boušek, telefon:
... ÚČETNICTVÍ
774 666 594-5,
315 624 154,...
mail: fbousek@bramex.cz
Husova
45 21
Malý Újezd
Jelenice
276 01 Mělník
mobil: 603 422 666
e-mail: ekodental @ iol.cz

Zahradnictví
Štěpánka a Jarda Hobíkovi

srdečně zve k nákupu květin,
vánoční dekorace a drobných dárků.
Kromě toho zde najdete i stojan
s měsíčníkem Mělnicko.
Otevřeno mají od pondělí do pátku od 7.30 do 17.00 hodin,
v sobotu od 8.30 do 11.00 hodin.
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