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Dobrovolníci v Debři vysázeli
na tisíce buků, dubů a jedlí
Mšeno - Tisíce mladých buků,
dubů a jedlí porostou na plochách,
které vloni na podzim v mšenském
lesoparku Debř doslova vykácel
orkán Herwart. O obnovu lesního
porostu se postarali dobrovolníci,
jež se v polovině letošního dubna
zapojili do veřejné výsadby, kterou
zorganizovala mšenská radnice.
Podle starosty města Martina
Macha, který se do Debře také vypravil s motykou v ruce, se společné sázení vydařilo.
„U sázení se při první brigádě vystřídalo necelých dvacet opravdu
pracovitých lidí, takže se podařilo v
náročném terénu vysázet okolo tří

Nechyběl starosta Mach. Foto: P. M.

květen
ČEKÁ NÁS
7. 5. Velký Újezd

pietní vzpomínkový akt
u pomníku padlých ve VÚ
od 19.00, vzpomínka na
obyvatele a činnost
partyzánů na Mšensku

10. 5. Mšeno

v prostorách zahrady Domova
seniorů Mšeno se u příležitosti oslavy Dne matek od 14.00
uskuteční koncert pěvecké
dvojice Eva a Vašek, kterou
doprovodí kapela Pavla Pilaře
- Mělnická partička

11. 5. Vrátno

Noční běh pro Světlušku.
Více na straně 8
Paseky v lesoparku Debř se opět brzy zazelenají. Foto: Petra Machová

Dobrovolníci sázeli buky během
první brigády. Foto: Z. Bergl (2x)

tisíc sazenic buku,“ řekl starosta a
dodal, že brigádníci pod odborným
dohledem zaměstnanců městských
lesů obdrželi i několik pochval od
procházejících turistů. „A patří jim
také můj veliký dík za pomoc při likvidaci následků orkánu Herwart,“
doplnil Martin Mach.
Další tisíce jedlí a dubů si v nakypřené půdě našly své místo díky
žákům devátých tříd mšenské školy, kteří se do Debře se svými vyučujícími vypravili v rámci svého
zapojení do Dne Země 20. dubna.
A o dva dny později se uskutečnila
další brigáda, ke které se připojili
účastníci Dne Země pořádaného
mšenskými sokoly.
Veřejné výsadby ve Mšeně jsou
jasným důkazem toho, že dobrovolnictví má smysl...
Jiří Říha

Hodiny čeká generálka

Mšenské koupaliště bude na výstavě

Mšeno - Obyvatelé i návštěvníci Mšena
se budou muset nějaký čas obejít bez pohledu na kostelní hodiny. Hodinový stroj,
který už pěknou řádku let ukazuje čas na
věži chrámu svatého Martina, totiž přestal fungovat. Po třiceti letech ho proto
nemine generální oprava. Rada města
vybírá nejvhodnější z nabídek odborníků.
Všichni hodináři, kteří o práce projevili
zájem, konstatovali, že náročnou opravu není možné provést na místě, proto
pravděpodobně stroj stráví zhruba dva
měsíce v jedné z dílen.
(jř)

Mšeno - Okouzlující areál mšenského letního koupaliště, který návštěvníky láká k osvěžení v chladné vodě už od
roku 1932, bude k vidění ve vestibulu Městské knihovny v
Praze. Právě tam bude totiž od 22. května do 28. června instalována výstava Architektura ve službách první republiky,
kterou připravil Národní památkový ústav. Výstava představí
průřez nejzajímavějšími kulturními památkami, stavebními
a technickými počiny v Česku v souvislosti s vytvářením úřední infrastruktury nového státu, jako jsou například úřední
a společenské domy. Mezi zmíněnými budovami jsou ale také
bankovní a obchodní domy, církevní objekty, domy umění,
krematoria, technické stavby jako mosty či tovární objekty,
polikliniky a lázeňské areály.
(jř)

19. 5. Mšeno

rybářské závody na jezeru,
pro děti do 15 let od 7.00 do
10.00, pro dospělé od 14.00
do 19.00

19. 5. Velký Újezd

máje, odpolední průvod po
vsi, od 20.00 taneční zábava,
Bonus Pavla Pilaře, tombola

25. 5. Mšeno

Noc kostelů, více na straně 5

26. 5. Mšeno

dětský den na hřišti za
Základní školou od 13.00

2. 6. Mšeno

První koupání, Běh naděje
a Mšenská desítka, více na
straně 8

2. 6. Velký Újezd

dětský den na střelnici od
14.00

9. a 10. 6. Lobeč

XVII. Veteránské rojení
na zámku, tradiční setkání
automobilů a motocyklů
do roku výroby 1985,
s orientační jízdou
pravidelnosti. Více na
www.veteranskerojeni.cz

9. 6. Mšeno

oslavy 90. výročí školní
budovy v Boleslavské ulici,
oslavy 100. výročí republiky,
od 10.00 v ZŠ Mšeno
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři, držíte v ruce
květnové vydání
Mšenska, které je tentokrát
trochu
reminiscenční. Na
dvoustraně z pera Karla Horňáka totiž vzpomínáme na nedávno zesnulého barda motocyklových soutěží, mšenského rodáka
Jardu Kaulera. Ačkoli jsem období, kdy v těžkých terénech
proháněl nabroušené československé mašiny, bohužel nezažil,
řada starších obyvatelů Mšenska jistě byla přímo u toho. Jsem
přesvědčen, že právě takové lidi
si musíme připomínat. A snad
se nám to i trochu daří. Není to
jen „Jaran“, jak panu Kaulerovi
říkávali, ale byl to například i
dobře známý kovář a horolezec Luboš Martínek, kadlínský
rodák Vlastimil Čech nebo nenahraditelní divadelníci Hanka
Hrubá a Járinek Živný. O tom,
že se na takové lidi nezapomíná,
svědčí například i Večírek kumštýřů, o němž najdete zmínku
také v tomto vydání. Napadá
mě, kolik takových lidí je mezi
námi, aniž bychom o nich věděli. Žijí tiše, aniž by dávali jakkoli
najevo své přednosti...
Krásný květen přeje Jiří Říha

Na župním přeboru se nejlépe
představila Nikolka Nováková
Mšeno - Pětadvacet sokolských
atletů v sobotu 14. dubna reprezentovalo naši jednotu na župním
přeboru všestrannosti. Letos jsme
poprvé navštívili krásná sportoviště v Říčanech.
Za příjemného slunečného počasí se nejdříve bojovalo na atletickém oválu ve čtyřech disciplínách
– skoku dalekém, sprintu, hodu
kriketovým míčkem a vytrvalosti.
K sokolské všestrannosti patří i
plavání, proto přebory ve druhé
části pokračovaly v nedalekém krytém bazénu.
Na sportoviště do Říčan se ze Mšena vypravilo 25 atletů. R. Nečasová (2x)

Děti si závody užily.

Všichni sportovci se snažili za
povzbuzování diváků podat co nejlepší výkony. Tři nejlepší závodníci
z každé kategorie obdrželi diplomy
a tašky plné překvapení. Zkrátka
nezůstali ani ti, kteří nevystoupili
na stupně vítězů, každý účastník si
domů odvezl zajímavé ceny.
Župní přebor pokračoval druhý den v Českém Brodě soutěží v
gymnastice a šplhu. Tam nás reprezentovala čtyři děvčata, která poctivě trénovala po celý rok. Dívky

nacvičovaly gymnastické sestavy
na kladině, hrazdě, takzvaná prostná a přeskok.
Jediné dvě závodnice – Nikolka
Nováková a Janička Hronová zvládly všechny disciplíny celého
župního přeboru. Po sečtení výsledků z plavání, atletiky, gymnastiky a šplhu obhájila první místo
z loňského roku šikovná Nikolka
Nováková a Janička Hronová skončila na pěkném čtvrtém místě.
Hana Nečasová

Děti budovaly hmyzí domečky
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První dubnový pátek jsme se už podruhé sešli v dílně u Petra Vaňače. Kdo? Rodinné centrum Mšeno a jeho
příznivci. Děti, maminky i tatínkové tentokrát řezali, brousili, šroubovali a výsledkem byly hmyzí domečky,
které budou na zahradách zvát k ubytování hlavně čmeláky a další hmyz. Děkujeme Petrovi za krásné odpoledne a těšíme se zase na příště. Už má prý v hlavě další nápad... Eva Kratochvílová, RC Mšeno

mšensko

3

Jirku Šmída na stránecké trati
pronásledoval Martin Kauler

Osmému ročníku Stráneckého běhu přálo počasí, pokaždé tomu tak nebylo. Foto: Jiří Říha
Stránka - Pravidelný trénink se
vyplatí. Potvrzuje to vítězství Jiřího
Šmída z Byšic, který první dubnovou sobotu ovládl osmý ročník
Stráneckého běhu. Oblíbený silniční závod ovšem nevyhrál poprvé,
první pozici si totiž už několikrát
vyměnil s dalším borcem Mělnicka
Michalem Michálkem.
„S Michalem se scházíme hlavně
na závodech v oblasti Kokořínska,
oba máme rádi přírodu. Mně se víc
daří na kratších tratích a on bývá
lepší zase na těch kolem deseti a
více kilometrů,“ říká letošní vítěz,
který trasu o délce 5400 metrů
zdolal za dvacet minut a devatenáct vteřin. Jeho parťákovi se tentokrát dařilo o něco méně, Michal
Michálek skončil s časem 20:48
na třetím místě. Druhé místo mu
sebral mšenský sportovec Martin
Kauler, pro něhož byl letošní výkon

tím nejlepším na stránecké trati.
„Zaběhl jsem to za dvacet minut a
šestadvacet vteřin. Pokud by ovšem
Michal nebyl po nemoci, byl bych
třetí,“ myslí si držitel pomyslného
stříbra.

Na start oblíbeného
Stráneckého běhu
se letos postavilo
83 závodníků, což je
o dva více než vloni.
Všichni tři nejrychlejší běžci letošního Stráneckého běhu jsou na
nohou takřka denně. „Běhám každý den tak deset až patnáct kilometrů, dost často právě tady v okolí,
protože jezdím za prarodiči na Řepín,“ líčí Jiří Šmíd. Letošní dvojka

Inzerce

NABÍZÍME ZAMĚSTNÁNÍ NA POZICI

TRAKTORISTA/KOMBAJNÉR
s měsíčním platem 25 - 35 tisíc Kč
(při sezóních pracích i více)
▶ nástup možný ihned
▶ místo výkonu práce Boreč - Žebice
Požadujeme:
▶ řidičské oprávnění sk. B a T
▶ samostatnost, spolehlivost
a ochotu učit se novým věcem
V případě zájmu volejte 605 863 794 (p. Pražák)

Martin Kauler trénuje pětkrát až
šestkrát týdně a výjimkou nejsou
cvičné trasy kolem pětadvaceti kilometrů.
Na startu osmého Stráneckého
běhu se letos objevilo 83 závodníků, což je o dva více než vloni.
Hlavní pořadatel Pavel Mráček
starší byl proto spokojen. O velké
počty startujících mu ale prý nejde.
„Jde nám hlavně o tu atmosféru,
která je vždycky fajn. Alespoň to
účastníci říkají,“ říká s úsměvem
stránecký běžec, který běhá už desítky let.
A jak letos dopadly ženy? Nejrychlejší byla Linda Bartošová s časem 24:48, o jednu minutu a deset
vteřin později do cíle doběhla Lída
Nováková, třetí nejrychlejší ženou
závodu byla Karolína Růžičková
s časem 26:10.
Jiří Říha

Mistři jedné stopy
zaplní sokolovnu
Mšeno - Od endura k Dakaru
napříč generacemi. To je název
besedy se známými motocyklovými jezdci, kterou 23. května
v mšenské sokolovně pořádá
Enduro klub Mšeno ve spolupráci s TJ Sokol Mšeno u příležitosti výročí 35. mezinárodní
motocyklové soutěže ve Mšeně.
Setkáte se s Květoslavem Mašitou, Radkem Tomanem, Milanem Engelem, Adolfem Živným
a dalšími. Beseda bude rozdělena do dvou bloků – od 12.00 pro
žáky ZŠ a veřejnost a od 17.00
pro veřejnost. Moderuje Miloš
Jíra. Vstupné dobrovolné. (rn)

SLOUPEK STAROSTY
Lobeč je malebná vesnička na
hranici Kokořínského údolí.
Já osobně jsem
lobečským rodákem. Můj rod
v obci zakotvil v roce 1913, kdy
zde praděd Josef zakoupil dvůr se
zámkem. Po různých politických
přeměnách jsem se sem na začátku roku 1993 definitivně vrátil a
nastoupil k tátovi na grunt. Úřad
starosty zastávám od komunálních voleb 2010 a starostou jsem
doposud. Rád bych vám proto
přiblížil, jak to u nás v Lobči chodí. Už v počátcích svého působení
jsem viděl největší problém v odkanalizování jak splaškové, tak
děšťové vody. Na začátku prvního období jsme si vytkli základní
cíle, a to postavit čističku odpadních vod, zpracovat územní plán,
zrekonstruovat a zbudovat některé důležité komunikace a provést
revitalizaci okolí obecního úřadu.
Díky obdrženým dotacím a spolupráci celého týmu se podařilo
realizovat první tři. V revitalizaci
zatím pokračujeme. Zpracovali jsme studii, zhotovili projekt,
získali dotaci, a tak vznikne zahrada „Šťastné chvíle“. Termín
dokončení je září 2018 k výročí
100 let naší republiky. Krom tohoto páteřního programu se nám
podařilo opravit rozhlas, rozjet
CZECH-POINT a na několika
místech opravit starou dešťovou
kanalizaci. Obec vlastní také dvě
důležité nemovitosti. Je to krásný objekt sokolovny z roku 1923
a bývalá škola. Sokolovna měla
poškozené parkety po zatopení,
nevyhovující sociální zázemí v
hospodě, poškozené topení, omšelou fasádu. Tyto nedostatky jsme
odstranili na vlastní náklady. Pak
se nám, po několika pokusech,
podařilo otevřít hospodu, která
vaří a zatím běží ke spokojenosti.
Druhým významným objektem je
bývalá škola, dnes obecní úřad.
Můj předchůdce pan Dohnalík
zde zanechal svou významnou
stopu zbudováním muzea Eduarda Štorcha, které stále provozujeme. Pokračovali jsme zbudováním obecní posilovny a kanceláře
obecního úřadu. Zbývá oprava
fasády a oken, což bude součástí
úpravy zahrady. Zapracovali jsme
i na společenské sféře. Naši spoluobčané se společnému vesnickému
životu příliš nevěnovali.
...dokončení na straně 11
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Představujeme vám členy Divadelního sdružení Mšeno

Ve Mšeně úřaduje neblaze proslulý Al
Mšeno, Vrátno - Český národ by
se dal rozdělit na ty, kteří milují
hry o proslulém Járovi Cimrmanovi, a na ty, kteří jim na chuť nikdy
nepřijdou. Do té první skupiny
nepochybně patří Daniel Petříkov
z Vrátna, kterého Cimrmani tak
trochu oklikou přivedli na prkna,
která znamenají svět. Už rok totiž
patří mezi mšenské divadelníky.
Možná si říkáte, co má Hospoda
na mýtince, Záskok, Dobytí severního pólu nebo Posel z Liptákova
společného s divadelním sdružením ve Mšeně... Mnoho ne, přece
ale svou roli v tomto příběhu sehrály. „Jednou jsem se s Radkem
Sobotkou, který se mšenským divadelníkům stará o techniku, bavil
o Cimrmanech, které mám moc
rád. No, a on mi po chvilce řekl,
jestli si nechci také zkusit něco
zahrát,“ říká nováček mezi mšenskými herci, který neváhal a šel do
toho.
S divadlem přitom neměl vůbec
žádné zkušenosti, nikdy nikde nevystupoval. Tedy až na jednu výjimku: „Jen jednou, a to už je hodně dlouho, jsem se spolužačkou

Daniel ve Mšeně hraje mafiána „Kapouna“. Foto: Jiří Říha

přednášel na prvního máje básničku,“ směje se divadelník, který
v novince mšenského souboru Potřetí bych umřít nechtěl představuje amerického mafiána Al Capona.
Daniel říká, že role šéfa podsvětí má pro něj zásadní význam už

Na kadlínskou rozhlednu
opět zavítali vandalové
Kadlín - Ještě ani nezačala turistická sezona a 30. března na Velký pátek, kdy se otevírají poklady,
jsme se dočkali nemilého
překvapení – vandalové
nám opětovně vypáčili
dveře, urazili kovanou
kliku a v rozhledně poničili kasičku, o které se
domnívali, že bude plná
peněz. Ale nebyla, bylo
tam jen pár korun od
jednoho turisty.
Už delší dobu se v zastupitelstvu zabýváme
tím, jestli je ještě v našich
možnostech tuto rozhlednu provozovat a neustále do ní
kvůli vandalům investovat nemalé
finanční prostředky.
Víme, že rozhledna je hojně navštěvována a kdyby každý z těchto
turistů přispěl 10 korun, už by to
stačilo alespoň na běžný provoz, ale
návštěvníci si zřejmě pod pojmem
dobrovolné vstupné představují
,,zdarma“, proto asi rozhlednu rádi

navštěvují opakovaně. Vyzkoušeli
jsme již několik způsobů, jak ji provozovat, ale asi nám nezbývá než
omezit provoz nazhruba
dvě hodiny denně, nebo
ji zavřít a každému, kdo
chce rozhlednu navštívit, nabídnout vyzvednutí klíče od rozhledny
v pokladně muzea za
složení určité zálohy.
Běžnou údržbu a úklid
provádějí
pracovníci obecního úřadu, ale
zhruba po dvou letech je
nutná generální údržba,
kterou musí provádět
firma specializovaná na výškové
práce za zhruba 100 tisíc korun.
Tyto práce jsou je plánované právě
na letošní rok.
Příjem za rok 2017 byl 7 704 korun, většina peněz byla ze zájezdů
škol, které se vybírají v pokladně
muzea.
Miroslava Machovcová,
místostarostka

jen tím, že je jeho první. „Snažím
se s tou rolí ztotožnit, aby to bylo
trochu věrohodné, když už na něj
nemám postavou,“ připomíná s
úsměvem herec a vzápětí trochu
poodhaluje děj hry. Alespoň tedy
tu část, v níž ho diváci uvidí: „Ode-

hrává se to v době americké prohibice, takže se tam bar navenek vydává za knižní klub. Dodávám tam
alkohol, ale objeví se konkurence,
která naváže spolupráci s barovou
tanečnicí. Začne boj, v jehož závěru se diváci dočkají nečekaného
rozuzlení,“ líčí ve zkratce mšenský
Al.
Jak se Daniel na roli připravuje?
„Text se učím hlavně při zkouškách, protože mi vyhovuje, když
mohu u zkoušení chodit a gestikulovat. Scénář si beru i do práce a
když mám chvilku, tak si čtu a snažím se to naučit nazpaměť. Nikdy
jsem se neuměl učit, musel jsem si
všechno zapamatovat, takže mi to
takový problém nedělá.“
Divadlo není Danielovou jedinou
zálibou. Má jich víc. Vedle toho, že
s kamarády jezdí amatérskou rallye, hodně času věnuje běhu. Není
tak divu, že se s ním často setkávají
účastníci sportovních podniků na
Mšensku. „S přáteli pak jezdíme na
závody Spartan Race, což mě hodně baví,“ doplňuje aktivní čtyřicátník, který se živí jako operátor velkého štěpkovače.
Jiří Říha

Ze střechy světa do mšenské sokolovny
Mšeno - Zpráva Marka Holečka
z 30. 7. 2017: „Dnes máme další
nechtěný bivak, ale už na samém
vrcholovém hřebenu. Bod G je
od nás nějakých 40 m, takže na
plácnutí ruky, ale musíme si to
nechat na zítřek a půjdeme přes
něj. Protože dolézt skalní bariéry
byl mazec, kdy i rukavice šly stranou, a do toho padla tma a drobně sněžilo. Jinak jsme se Zdendou
v pohodě, připraveni se utkat o
další, jenže bacha, už sestupový
den. Ukládáme se na vršku Géčka
ke spánku.“
Po dlouhých 28 letech se do
historie českého horolezectví zapisuje další zcela mimořádný výkon světového kalibru. Českým
horolezcům Marku Holečkovi
a Zdeňku Hákovi se v červenci
2017 podařilo prostoupit alpským
stylem jihozápadní stěnou himalájské hory Gasherbrum I (8 068
m). Nový prvovýstup dostal název
SATISFACTION! Pro Máru to byl již
pátý pokus v této cestě.
V pátek 20. 4. v podvečer jsme
věčně usměvavého vlasatého

Máru přivítali ve mšenské sokolovně.
Mára kromě toho, že je světová
horolezecká extratřída, je i fotograf, kameraman, vlastně i spisovatel, ale hlavně skvělý člověk.
Jeho přednáška o jeho vlastním
lezeckém i lidském vývoji (začínal
lézt s tatínkem na Kokořínsku!), o
učení se a přebírání zkušeností od
starších, o jeho snech a motivaci
k výkonům, o kamarádech a parťácích na laně, o genezi výstupu
SATASFACTION!, všechny přítomné jednoznačně nadchla! Kdo
chyběl, chybil.
Držíme ti palce, Máro!
Petra Machová

mšensko
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Ostravská seniorka roku 2017
má druhý domov v Kadlíně
Kadlín - Už 19 let do naší obce Kadlín zajíždí paní Lenka Kocierzová. Výrazným způsobem se zapsala
do kulturního dění v obci. Je zkušenou výtvarnicí, malířkou, grafičkou a moderátorkou. Při řadě
akcí byla významným realizátorem
projektů, které měly její zásluhou
vysokou estetickou a výtvarnou
úroveň. Vyniká nezdolným pracovním elánem... Tak ji známe v
Kadlíně.
Pochází z Vítkovic, nyní žije a
pracuje v Ostravě. Jejím krédem je:
„Je lepší se opotřebovat než zrezivět“. Za rok 2017 v Ostravě získala
z desítek nominovaných titut Senior roku 2017.
Vedle již vyjmenovaných aktivit
Lenky Kocierzové, které jsme měli
možnost poznat v Kadlíně, byla
také kronikářkou v rodných Vítkovicích, nyní je kronikářkou v Moravské Ostravě. Měsíčně zachytí a
zapisuje 50 až 60 informací o dění
v místě, kde zpracovává kroniku.
Pravidelně ve Vítkovicích a Ostravě pořádá komentované vycházky
a prohlídky kulturních památek.
Řadu let byla učitelkou výtvarné
výchovy na střední podnikatelské
škole. Ráda fotografuje, zpívá a
organizuje show s klobouky, její
babička byla totiž kloboučnice.
Má za sebou desítky výstav, a to i

Lenka Kocierzová (vlevo) do Kadlína jezdí často. Foto: archiv Z. Šestáka
v Senátu ČR. Je básnířkou a spisovatelkou se zaměřením svého díla
na Ostravsko. Pro děti zpracovala a
vydala leporelo o Vítkovicích. Ilustrovala knihy od Miroslava Sígla
z Obříství. Navštěvuje koncerty,
divadla, spolupracuje s rozhlasem
a televizí.
Velké ocenění a uznání si zasluhuje její spolupráce karlovarskou
firmou Moser, která od ní přijala
přes dvě desítky námětů na zdobení uměleckého skla. Je u nás jen
málo umělců, kterým se podařilo
uspět v uměleckém sklářství. Obdiv si zalouží její přístup k lidem a
zejména dětem umístěným v ústa-

Inzerce

Ž E L E ZÁ Ř S T V Í - E LEKT RO
Vá cl a v Ku n e š
Prodáváme:
VO D O I NSTAL AČ NÍ M AT E R IÁL
KOVÁ NÍ – ZÁM KY – VLOŽKY
E LE KT RO M AT E R IÁL
LE P I D LA – T M E LY – M AZAD L A
S P OJ OVAC Í M AT E R IÁL
Zajišťujeme:
V Ý RO B U KL ÍČ Ů
O P RAV Y E LE KT R IC KÉ HO NÁŘ AD Í
B RO U Š E NÍ NOŽŮ, KOTO UČ Ů A Ř E T ĚZŮ
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

w w w. zel eza rst v i-ku n e s.c z

vech, kdy 15 % ceny z prodaných
obrazů věnuje jejich fondům. Za
zaznamenání stojí jedna zajímavost z výstavy, kdy na základě její
výzvy na pomoc postiženým lidem
a dětem neznámý dárce věnoval
částku 200 tisíc Kč.
Pořádá řadu besed s důchodci,
dětmi ve školách a s lidmi kteří
mají zájem se dozvědět něco o historii míst, ve kterých žijí. Byli jsme
rádi, že paní Lenka si dnes odskočila na pár hodin z Prahy k nám
do Kadlína na besedu s důchodci.
Za její aktivitu a nadšení jí přejeme
hodně zdraví a sil do další práce.
Zdeněk Šesták

Noc kostelů ve Mšeně
pátek 25. května 2018

evangelický kostel ve Mšeně

Program:

■ program pro děti i dospělé 15.00 - 17.00 (RC Mšeno)
■ kostel bude otevřen od 15.00
do 22.00
■ vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě 16.50
- 17.00
■ výstup na věž kostela s výhledem do kraje 17.00 - 21.00
■ kaleidoskop fotografií z Říma
– promítání s komentářem cestovatele Zdeňka Bergla ze Mšena – modlitebna vedle kostela
17.30 - 18.30
■ koncert pěveckého sboru Intermezzo 19 - 19.45
■ posezení na farní zahradě,
opékání špekáčků - průběžně
■ čtení a meditace - ztišení,
modlitba za Mšeno a okolí 21.45

KINO MÁJ DOKSY
KVĚTEN
5. 5. 15.00 - Jumanji: Vítejte v
džungli! (dobrodružný film pro celou rodinu, USA, 2017, režie Jake
Kasdan)
5. 5. 17.30 - Dvě nevěsty a jedna
svatba (komedie, ČR, 2018, režie
Tomáš Svoboda)
5. 5. 20.00 - Tvář vody (thriller, USA,
2017, režie Guillermo del Toro)
8. 5. 15.00 - Špunti na vodě (rodinná komedie, ČR, 2017, režie Jiří
Chlumský)
8. 5. 17.30 - Dvě nevěsty a jedna
svatba (komedie, ČR, 2018)
8. 5. 20.00 - Tiché místo (horor,
USA, 2018, režie John Krasinski)
12. 5. 15.00 - Planeta Česko (dokumentární film pro celou rodinu, ČR,
2017, režie Marián Polák)
12. 5. 17.30 - Psí ostrov (animovaný, USA/Německo, 2018, režie Wes
Anderson)
12. 5. 20.00 - Neznámý voják (válečné drama, Finsko, 2017, režie
Aku Louhimies)
15. 5. 17.30 - Bufo Alvarius (dokumentární, ČR, 2017, režie Filip
Záruba)
15. 5. 20.00 - Velká nádhera (komedie, Itálie/Francie, 2013, režie Paolo
Sorrentino)
18. 5. 16.30 - FILMOVÁ NOC část I.
– Příběhy cvrčka a štěňátka (výběr
nejkrásnějších českých pohádek
pro nejmenší diváky)
18. 5. 18.30 - FILMOVÁ NOC část
II. – Králíček Petr (dobrodružná komedie pro celou rodinu, USA, 2018,
režie Will Gluck)
18. 5. 20.30 - FILMOVÁ NOC část III.
– Earth: Den na zázračné planetě
(dokument, V. Británie/Čína, 2017)
19. 5. 15.00 - Hledá se princezna
(animovaný film, Ukrajina, 2018,
režie Oleh Malamuž)
19. 5. 17.30 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, režie Ondřej
Havelka) Film se natáčel i na Kokořínsku.
19. 5. 20.00 - Deadpool 2 (akční komedie, USA, 2018, režie D. Leitch)
22. 5. 17.30 - Máří Magdaléna (drama, Velká Británie/USA/Austrálie,
2018, režie Garth Davis)
22. 5. 20.00 - Deadpool 2 (akční komedie, USA, 2018)
26. 5. 15.00 - Čertoviny (pohádka,
ČR, 2018, režie Z. Troška)
26. 5. 17.00 - Solo: Star Wars Story
(akční sci-fi, USA, 2018, režie Ron
Howard)
26. 5. 20.00 - Nico (životopisné hudební drama, Itálie/Belgie, 2017,
režie Susanna Nicchiarelli)
29. 5. 17.00 - Solo: Star Wars Story
(akční sci-fi, USA, 2018)
29. 5. 20.00 - Foxtrot (drama, Izrael/Německo/Francie/Švýcarsko,
2017, režie Samuel Maoz)

mšensko
Inzerce

Mrak FOOD

OBČERSTVENÍ V NOSÁLOVĚ
Otevírací doba:
po - pá: 10.30 - 21.00
so - ne: 10.00 - 21.00
ve středu je zavřeno
Nabízíme:
burgery, pizzy, hranolky...
párky v rohlíku...
pivo, víno, limonády...
Telefon: 604 338 803

VÝUKA ANGLIČTINY
ve Mšeně a okolí
■ s rodilým mluvčím
■ soukromé i skupinové
hodiny pro začátečníky
i pokročilé
■ u vás doma i v kanceláři
Bližší informace:
777 599 814
gavinhuban@seznam.cz
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Nejprve mě nalákaly třešně
„Je to to město Mšeno, ne Mšené
lázně!“ trpělivě jsem opravovala přátele. Kolikrát jsem jen slyšela tuhle
nelogickou větu. Na: „Máme chatu
ve Mšeně“ odpověď: „To jsou ty lázně
Mšené?“ Dnes už všichni vědí, že to
„moje“ Mšeno je vstupní branou Kokořínska a že je tam krásně.
Při plánování letošní dovolené jsem
dávala velký pozor, abych neodjela
někam do zahraničí v době, kdy ve
Mšeně probíhá nějaká zajímavá akce.
Bylo to docela těžké, protože se tam
něco děje pořád. Vzpomínám si, jak
jsem vloni šla na první akci, kterou
pořádal Okrašlovací spolek pro Mšeno
a okolí a nazval ji lákavě Svatojánské
třešňování. Vyjela jsem autem, protože jsem ještě vůbec neznala okolí a
nevěděla jsem, kde je Františkova alej.
Ujela jsem jen pár metrů a zahlédla
v aleji hlouček lidí na dekách. Přidala
jsem se k hloučku a pozorně poslouchala moc pěkné povídání o původních odrůdách třešní, které se dříve
ve Mšeně pěstovaly a o jejichž návrat
se spolek snaží. I když se vloni třešně
vůbec neurodily, pořadatelé odněkud
vykouzlili mísu nádherných třešní a
dokonce různé dobrůtky z nich připravené. Byla jsem z toho třešňového
pikniku i milých lidí nadšená. Akce
byla zakončena společnou procházkou třešňovou alejí. Což o to, neznám
nikoho, kdo by neměl rád třešně, ale
já mám k třešním vztah už od jejich
zrodu, od kvetoucích stromů. Táta
byl stavbyvedoucí, takže na jaře měl
nejvíc práce, ale vždy si uhájil týden
dovolené v čase, kdy kvetly třešně a
odjel si to užít na chatu. I pro mě je to
nejkrásnější období roku. Doufám, že
letos bude úroda bohatá a že si všichni
třešní užijí dosyta.
Další moc pěknou akcí byla vycház-

Vycházka alejí za třešněmi.

Mšenská padesátka. Foto: E. B. (2x)
ka po stopách Cinibulkových, časem
zpět o sto let na počest mšenského propagátora turistiky a Kokořínska Josefa
Bedřicha Cinibulka. V promyšlených
dobových kostýmech jsme šli procházkou až k restauraci U Pokliček,
kde nás čekalo občerstvení a jazzový
koncert. Na letošní pokračování akce
se moc těším a už vymýšlím nový kostým, dokonce jsem si z dovolené na
Maltě přivezla nádherný slunečník.
Úplnou náhodou jsme také s dcerou
při procházce narazily na chovatelskou výstavu. Pro nás Pražandy to
bylo zajímavější než návštěva ZOO!
Krásní pruhovaní králíci jak ze Saxany a slepice tak opeřené, že jsme ani
nevěděly, z které strany má vejce vypadnout. Nemohly jsme se od živých
exponátů odtrhnout.
Ke konci loňských prázdnin jsme se

s dcerou rozhodly zúčastnit Mšenské
padesátky. Zvolily jsme pěší trasu 12
km s tím, že to bude taková pohodová
procházka. Ze začátku to tak vypadalo, šly jsme po trase vyznačené fáborky
a kochaly se pohledy do okolí. Najednou nás trasa zavedla do lesa a dál a
najednou před námi ze skály trčel žebřík! „To si dělají srandu! Co si myslí?“
komentovala dcera. Obě se bojíme výšek. Písek nám pod nohama na skále
klouzal, šly jsme krůček po krůčku. Já
jsem se jako první odvážila na žebřík,
abych šla příkladem! Obě jsme ječely
při každé zdolané příčce. Po výhře
nad žebříkem se v protisměru náhle
vynořila dvojice, která vypadala dost
vylekaně. Anglicky se nás ptali, co se
nám stalo a jestli jsme v pořádku. Slyšeli náš křik už zdálky a přispěchali na
pomoc. Se smíchem jsme jim vysvětlily situaci a pak pokračovaly až do cíle
na koupaliště, kde nám byla odměnou
koupel v krásně chladné vodě. Náš výkon byl oceněn předáním diplomu.
Jsem moc ráda, že jsem se ocitla v
tak živém městečku, kde se toho tolik
děje, a těším se, jaké zážitky a nové
přátele nám přinese letošní sezona.

Eva
Brožová
(Najmanová)

Narodila se 1. ledna 1965 v Praze, ale rodinné kořeny ji přivedly
do Mšena. Povoláním je ekonom,
statistik. Je vdaná, má dvě dospělé děti. Říká o sobě, že je milovnicí života a vůní, věčná romantička. Ráda cestuje, poznává lidi
a gastronomii, ráda vaří, pěstuje
květiny, má ráda hudbu, přírodu
a houbaření.

Stráneční tančili a vypouštěli mladé kapry
Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet
na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat svou obec?
Své příspěvky
posílejte na:

msensko@email.cz

Kulturní komise OÚ ve Stránce uspořádala v pátek 30. března v místní hospodě velikonoční zábavu. K tanci
hrála skupina Motel a o půlnoci proběhla bohatá tombola. Další akcí bylo 17. dubna byla vypuštění násady
kaprů v hodnotě deseti ticíc korun do rybníka ve Stránce. Nákup kaprů si hradil Rybářský spolek Stránka
z vybraných poplatků za povolenky k lovu ryb na zdejším rybníku a z příspěvku OÚ.
Štefan Dvorščík

mšensko
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Starosta Martin Mach v rozhovoru o další etapě rekonstrukce komunikací říká:

Na řadu přichází Mělnická ulice
Mšeno – Další etapa rekonstrukce
místních komunikací v našem městě
pokročí v letošním roce do Mělnické
ulice. Nejen o této časově velmi náročné akci jsem hovořil se starostou
Mšena Ing. Martinem Machem.

Rekonstrukcí Mělnické ulice vlastně začíná další etapa řešení celkové
koncepce průtahu Mšenem. Nicméně
městu se podařilo jaksi „nad plán“
opravit řadu dalších silnic ve městě...
Před lety jsme si řekli, že nejdřív
je potřeba opravit hlavní tahy, tedy
všechny krajské vozovky druhých
tříd a teprve poté návazné místní komunikace. Tedy až na výjimky, které
se vyskytly v souvislosti s možností
čerpání dotací, např. v okolí základní školy nebo v Jezerní ulici. Byly to
situace, které se musely řešit rychle,
kdy bylo přáno těm, kteří měli předem připravené projekty. V našem
případě to byla léta příprav s vypořádáním pozemků, což se nám nyní
podařilo zúročit.
Letos tedy přijde pokračování průtahu Mšenem v Mělnické ulici, že?
Samotný průtah je krajský, přilehlé
komunikace (bývalé Václavské náměstí, chodníky, osvětlení, lavičky a
další mobiliář, rozjezdy do bočních
ulic, zeleň, parkovací stání u hřbitova) jsou investicí města. S tím souvisí
i např. opravy opěrných zdí.
Je už stanovený časový harmonogram
celé rekonstrukce?
Ano, ale zatím pouze v pracovní
podobě, protože dosud není podepsána smlouva se zhotovitelskou
firmou. Běží výběrové řízení, do kterého je přihlášeno několik firem. To
oceňuji, protože v současnosti stát do
dopravních staveb mohutně investuje, takže firem s volnou kapacitou
příliš není. V předběžném harmonogramu by se mělo začít na přelomu
června a července a pokud možno to
do zimy stihnout. Ovšem netušíme,
co archeologové a počasí.
Máte už představu o zvoleném postupu prací?
Rekonstrukce bude rozdělena do tří
etap. Nejsložitější bude podle mého
názoru hned ta první, kdy se uzavře
silnice před mšenskou benzínkou. V
uvažovaném řešení bude objížďka
pro lehkou dopravu (bohužel včetně
autobusů) vedena přes Choroušky.
Jediné štěstí je to, že termín rekonstrukce se posunul až do prázdnin,
takže odpadne celá řada školních
spojů. Nákladní doprava bude odkloněna již v okresních městech tak,

aby se Mšensku úplně vyhnula.
Zajímalo by mne, proč je třeba v první
etapě odklánět i autobusy?
Jde o to, že vlastní rekonstrukce
začne, jak jsem už předeslal, ještě
před čerpací stanicí, tedy v místě, kde
je nyní umístěna cedule při vjezdu
do Mšena. První etapa by měla jít
poměrně rychle (měsíc), protože se
bude postupovat metodou recyklace za studena. Po odfrézování krytu
se spodek semele s pojivem a položí
nový povrch.
Nejvíce komplikovaná dopravní situace by po měsíci měla přejít do druhé
etapy, viďte?
Bude to uzávěra od sedlecké křižovatky směrem dolů až po Zahradní
ulici. V první fázi se udělá půlka sedlecké křižovatky, ve druhé fázi zbytek
tak, aby zůstala zachována obslužnost Sedlce a Hradska.
Následná třetí etapa nebude rozhodně
nic lehkého, že?
Pevně doufáme, že už pro druhou a následně i třetí etapu budeme
mít připravenou objížďkovou trasu
Stráneckou ulicí, na níž už dva roky
intenzivně pracujeme. Zásadní nutností pro zajištění provozu na této
komunikaci je její rozšíření na dva
jízdní pruhy. V současné době začneme rozšiřovat polovinu u bývalého
státního statku, kde proběhne komplexní rekonstrukce vozovky, která
bude stavěna i na těžší dopravu. Snažíme se získat stavební povolení i na
první polovinu této komunikace, kde
kvůli nesouhlasu některých vlastníků
pozemků, časovému tlaku a docházejícím městským financím nedojde
k tak zásadní rekonstrukci jako dole,
nýbrž se jen vozovka rozšíří směrem
do pole, což bude pro nás znamenat nyní na jaře přeložit elektrické
a telefonní sítě a také rekonstruovat
vodovod. Doufám, že stihneme rozšířit vozovku během první etapy rekonstrukce Mělnické, abychom poté
mohli zahájit provoz na této objížďkové trase. Bude to závod s časem,
mnohým se to zdá nemožné, ale já
tomu stále věřím.
Důležitým bodem jsou jistě i finance...
Zcela určitě se bude jednat pro město
o finančně velmi náročné akce, navíc nejsou k dispozici žádné dotace.
Proto se určitě nevyhneme nějakému
krátkodobému úvěru, neboť jsme
poměrně finančně vyčerpáni sedleckou kanalizací. Když se Mělnická podaří, budeme pokračovat v koncepci
oprav bočních ulic. Jednoznačnou

„favoritkou“ je Žižkova ulice, protože v ní je nejhorší stav vodovodních
řadů ve městě. Máme příslib vodáren, že přistoupí k rekonstrukci řadu
a následně my připravíme projekt
obnovy povrchu ulice.
Jsou problémy, o nichž jste mluvil, jediné, kterými se nyní zabýváte v souvislosti s dopravní situací?
Již několik let usiluji – a v poslední době mě v tom podporuje i mělnický místostarosta Schweigstill – o
zásadní opravu nejrozbitějších úseků
silnice směrem na Mělník. Společně
tlačíme kraj a správu silnic, aby použili na nejhorší úseky dostupné evropské peníze, a pevně doufám, že se
věc pohne z místa. Už se snad něco
projektuje, takže letos či příští rok by
se nejhorší úseky (v okolí Nebužel či
Střem, výjezd z Mělníka ve směru na
Chloumek) mohly opravit.
Bavíme se o dopravních tepnách v regionu. Proto se zeptám: V jaké stavu
je uvažovaná rekonstrukce železniční
trati ze Mšena do Mladé Boleslavi?
Na ni stále nejsou prostředky, z evropských peněz se bohužel financovat nedá, protože tam nefunguje
nákladní doprava a nevychází tudíž
návratnost. Opravu musí zaplatit stát
a „naše“ trať dosud nezískala takovou prioritu, která by byla potřebná.
Letos budou volby do Senátu, takže
doufám, že se nám podaří nového
senátora za mladoboleslavský obvod
získat pro tuto myšlenku a společně
snad opravu prosadíme.
V nových jízdních řádech byla zavedena nová autobusová linka do Všetat,
na niž navazují vlaky směrem do Prahy. Zatím není příliš využívána...
Fakt, že za dvě hodiny vás vlak
vyklopí v centru Prahy, je skutečně
pozoruhodný, navíc se elegantně
vyhnete každodenním dopravním
zácpám na kraji hlavního města. Bohužel si tato varianta dosud nenašla
své příznivce, což je jistě škoda. Uvidíme, jak na to zareagují organizátoři
dopravy. Do léta určitě proběhne
schůzka, protože jejich záměrem je
integrovat další spoje na Kokořínsku
včetně SOKu.
Nemáte v rukávu přece jen nějakou
pozitivní zprávu?
Po letech našeho tlaku se začala
projektovat oprava silnice z Dubé do
Mšena, která by se v příštím roce měla
rekonstruovat z evropských peněz
v celém úseku až po rybník před Rájem, na hranice Libereckého a Středočeského kraje.
Karel Horňák

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Hledáme dlouhodobý pronájem
bytu 2+1, 3kk nebo 3+1 a více
ve městě Mšeně. Jsme tříčlenná
rodina s dvouletou dcerkou. Jsme
pracující a nekuřáci. Při vážném
zájmu ráda poskytnu více informací. Telefon: 739 698 743.
Nabízím jednu vstupenku na koncert orchestru André Rieu – V rytmu Straussových valčíků, který se
koná 1. 6. 2018 v O2 aréně Praha.
Tel.: 605 814 755.
Sháním za účelem rozšíření
archivu staré publikace, dokumenty, fotografie, pohledy a další
zajímavosti zaměřené na lokalitu
Mšena a okolí. Dále starší knihy
se zahranickou tématikou. Za případné nabídky děkuji. Tel.: 724
846 381.
•
•
•

Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v měsíčníku Mšensko můžete podat
zdarma, a to elektronicky na
emailu: msensko@email.cz nebo
na telefonu: 737 671 196.

Ceník plošné inzerce
1 cm jednosloupce
1 cm dvojsloupce
1 cm trojsloupce
1 cm čtyřsloupce

20 Kč
40 Kč
60 Kč
80 Kč

(Ceny jsou bez DPH 21 %.)

Inzerci v novinách Mšensko lze sjednat na emailu: msensko@email.cz
nebo na telefonu 737 671 196.
Inzerce

U KONĚ
Rodinná RESTAURACE
& CUKRÁRNA
Kokořín 21,
nahoře v obci na návsi,
rezervace: 724 318 672
www.kokorin-ukone.cz
•

OBĚDY, VEČEŘE,
RODINNÉ OSLAVY
ORIGINÁLNÍ DORTY
•
Provozní doba
(leden - květen)

čt, pá: 16.00 - 22.00
so, svátky: 11.00 - 22.00
ne: 11.00 - 20.00

mšensko
Inzerce

NOČNÍ PROHLÍDKY
ZÁMKU STRÁNOV
Přijďte se trochu bát
a zároveň si užít netradiční
prohlídku, která za svitu
svíček a doprovodu
historických postav
poodhalí některá další
tajemství zámku.
Termíny:
soboty 26. 5., 23. 6., 28. 7.,
24. 8. a 22. 9. od 20, 21 a
22 hodin.
Rezervace nutná v pokladně
- cukrárně zámku nebo na

www.zamekstranov.cz
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Pozor na nohy! Poblíž turistické
stezky byla nastražená železa
Mšeno - Začátkem letošního dubna našli rodiče, kteří celoročně bydlí na chatě ve Mšeně u městských
lázní, lišku chycenou v železné
pasti. Bylo to přímo na jejich pozemku. Otec ji vysvobodil, přední tlapka byla skoro amputovaná,
visela na kousku tkáně. Liška byla
vystrašená, nevíme odkud se přibelhala, zřejmě musela spadnout
nebo slézt ze skalnatého svahu
nahoře v lese po levé nebo pravé
straně. Otec ji zavřel do provizorního kotce, dostala vodu a maso.
Zavolal na policii, aby mu řekli, co
má v takové situaci dělat. Obdržel
číslo na záchrannou stanici středočeského kraje na Kladně. Slíbili, že
přijedou co nejdříve a skutečně v
odpoledních hodinách přijeli a lišku si odvezli.

Potřetí poběží pro Světlušku
Lobeč, Vrátno - Letos se u nás už
potřetí poběží Noční běh pro Světlušku, za což jsem velice ráda. Pozitivní a vstřícné ohlasy po prvním
běhu mne ujistily, že konání této
charitativní aktivity má smysl.
Nemáme ambice rovnat se s nočními běhy v Praze, Brně a dalších
velkých městech, ale chceme stát ve
stejné řadě s těmi, kteří jsou ochotni a odhodláni sdílet svůj život a
svět kolem sebe s ostatními. Jednou
třeba charitativním během na podporu handicapovaných, jindy třeba
společným úklidem míst nebo výsadbou stromů ve městě, které je
naším domovem.

Jsem ráda, že se stále ještě najde
dost vás, kteří vnímáte zodpovědnost nejen vůči sobě, ale i vůči
okolnímu světu a životu v něm, neboť zodpovědnost máme vloženu v
našich rukou a ve své mysli, a to nejen zodpovědnost vůči sobě a svým
blízkým, ale i vůči svému okolí.
Proto velké díky vám všem, kteří
jste s námi již na startu stáli, ale i
těm, kteří se k tomu odhodlají poprvé třeba letos. Těšíme se na vás
v pátek 11. května od 20 hodin
na cestě k vrátenskému větrnému
mlýnu. Start bude v 21 hodin.
Alena Vašíčková

Liška nepřežila. Foto: O. Hiadlovský
Přemýšleli jsme, která lidská
zrůda, která byla kdysi člověkem,
který je údajně na nejvyšším stupni vývoje, může klást v lese pasti
na území, kde jsou jsou postaveny chaty, vedou turistické stezky a

především je to chráněná krajinná
oblast Kokořínska. Vedle je také
rekreační středisko, kam jezdí děti
na pobyty a seznamují se s tamním
okolím. Teď abychom se báli jít se
psem na procházku, nechat běžet
dítě mimo cestu nebo hledat houby. Než se zvíře chytí do pasti, tak
je zamaskovaná, aby nebyla vidět.
Buďme všichni prosím obezřetní
při pobytu v lese, aby se nic dalšího nepřihodilo. Nejde jen o divoké
zvíře, může se zranit i člověk. Pokud to nebyla ojedinělá záležitost
a s něčím podobným se setkáte,
neprodleně to nahlaste na místní
policii, je to trestný čin. Případná
netečnost a nezájem, když něco takového vidíte a nic s tím neuděláte,
zůstane otázkou vašeho svědomí.
Michaela Holcová

První koupání a dva běhy už se blíží
Mšeno - V sobotu 2. června se
na mšenském koupališti uskuteční tradiční akce, na které spolupracuje město Mšeno a TJ Sokol
Mšeno. První částí akce je První
koupání a druhou představuje
tradiční humanitárně - sportovní Běh naděje a přespolní běh
Mšenská desítka.
Hlavním posláním Běhu naděje
je propagace pravidelného sportování a shromažďování prostředků na výzkum rakoviny. Pro účastníky jsou připraveny čtyři trasy, z
nichž nejkratší měří 1 km a nejdelší 5 km. Trasy jsou voleny tak,

aby si každý mohl vybrat a zvládl
trasu uběhnout nebo ujít. Zveme
proto občany všech generací i
rodiny s dětmi. Registrace účastníků bude od 13 hodin na koupališti, start běhu ve 14.15 hodin.
Účastníci běhu Mšenská desítka, který je zařazen do Přeboru
Mšenska, odstartují už ve 14
hodin.
Odpoledne bude zakončeno v
17 hodin hudebním programem
- mixem jazzových a populárních
písní českých i světových autorů
v podání J. Kareze (saxofon) a D.
Bidla (piano).
Hana Nečasová

Inzerce

ROUBENKY STŘIHAVKA

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK

■ 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

Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...

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

www.roubenky-strihavka.cz

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

mšensko
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Večírkem kumštýřů se nesla
vzpomínka na Hanku a Járu
Mšeno - Máš-li dobrého přítele,
máš více než on. Tenhle starý bonmot by možná nejlépe vystihl naši
snahu uspořádat vzpomínkový
večer pro naše přátele a divadelní
kolegy Hanku Hrubou a Járinka
Živného.
A zvolili jsme k tomu pozitivní,
veselý a možná i trochu hlučný Večírek kumštýřů, protože jsme přesvědčeni, že takhle by to oni chtěli
a takhle by se jim to líbilo. Koneckonců, pár takových večírků jsme s
Hankou a Járou společně zažili a že
na nich bylo veselo!
V hospůdce na Romanově se tedy
sešla celá řada našich společných
známých z divadelních a hudebních kruhů, příbuzní, spolužáci
a kamarádi ze Mšena, Mělníka i
odjinud. Zavzpomínali, zahráli divadlo, zazpívali, zatančili a bylo jim
spolu dobře. To ostatně dokládají i
pořízené fotografie.
A někdy na sklonku večera mohl
mít vnímavý divák takový zvláštní
pocit, že tam úplně, ale úplně vzadu Hanka s Járinkem sedí a blaženě
se usmívají...
Adéla, Martina a Václav

Akce se zúčastnili mšenští i mělničtí divadelníci. Foto: Václav Zýval

Hospůdku navštívili lidé, kteří Hanku a Járu dobře znali. Foto: J. Havel

Dobrovolníci úklízeli přírodu a sázeli lesní stromky
Mšeno - Letošní Den Země, který
připdl na 22. dubna, jsme oslavili
jako tradičně úklidem okolní přírody a trochu netradičně sázením
stromků.
Na úklid tentokrát vyrazila skupina pěti dobrovolníků, kteří posbírali odpadky po cestě do Ráje
a zpět a pod Jezevčí stezkou. Další
účastníci se vydali do lesoparku
Debř, kde byl vyčleněn úsek naproti divadlu, a tam jsme společně vysázeli nové lesní stromky.

Část účastníků uklízela přírodu, další sázeli stromky. Foto: R. Nečasová
Mšenská radnice pro dobrovolníky pická věnovala pytle na odpad i
zajistila občerstvení a Alenka Ou- rukavice.
Radka Nečasová

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Jan Václav Mrkvička (* 24. 4. 1856
Vidim † 16. 5. 1938 Praha), výtvarný umělec. Studoval na akademiích v Praze a Mnichově. V roce
1881 odjel do Bulharska, kde začínal jako profesor kreslení na gymnáziu v Plovdivu, v letech 1896
– 1908 založil a vedl v Sofii první
profesionální vzdělávací ústav
výtvarného umění, ze kterého se
stala Umělecká akademie, jejímž
ředitelem byl 23 let. Je považován
za otce bulharského novodobého
malířství, svými ikonami vyzdobil
několik pravoslavných chrámů v
Bulharsku. Do Prahy se vrátil v
roce 1921, spolupracoval s Alfonsem Muchou (1860 – 1939) a založili Čs.–bulharskou vzájemnost v
Praze. Byl vyhledávaný portrétista
a získal četná mezinárodní uznání. Krutě ho zasáhla tragická smrt
jediného syna – vojáka, který zahynul v boji za udržení bulharské
svobody. V roce 1937 měl v Praze
úspěšnou celoživotní výstavu.
Samuel Černohorský (* 1648
Mšeno u Mělníka † 20. 10. 1726
Nymburk), kantor a varhaník. Byl
zakladatel významného hudebního rodu. Pro mšenský kostel
sepsal rorátní knihu. Působil v Sezemicích, Nymburku a Dobrovici.
Josef Kalita (* 1848 Kouřim †
1920 Mšeno u Mělníka), řídící učitel. V Nebuželích mj. vysázel velký
obecní sad, v němž vedl praktickou výchovu žáků, byl dlouholetým zástupcem učitelstva v okresní školní radě v Mělníku. Vynikal
svým přístupem ve výchově dětí
jako hudebník, malíř, pomolog (do
čtyř knih nakreslil všechny známé druhy ovoce), včelař, znalec
mnoha jazyků, překládal z francouzštiny, dopisoval si japonsky s
cestovatelem Josefem Kořenským
(1847 – 1938). Na výstavách v Praze a Paříži předváděl jedinečnou
věc – hedvábné šátečky s obrubami různých barev, utkané přímo
bourci morušovými.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

Vzácných Achal-Teků je zase o jednoho víc
Stránka - Na rodinné farmě manželů Gálových ve Stránce se narodilo hříbě vzácného plemene
Achal-Teke. Je to klisnička, která
dostala jméno Francisca.
Plemeno těchto koní pochází původně z Turkmenistánu.
Jméno plemene je odvozeno od
turkmenského kmene Teke, který
žil nedaleko achalské oázy. Mnozí
odborníci ho považují za nejstarší
plemeno koní vůbec. Je to velmi
tvrdé a vytrvalé plemeno s jiskrou v

Klisnička Francisca. Foto: Petr Gál
oku a krásnými, pohodlnými chody. Povaha těchto koní je trochu

problematická, protože se ke svému majiteli chovají stejně, jako se
majitel chová k nim. Jejich povaha
se přibližuje povaze psů.
V Evropě je těchto vzácných koní
několik set a získat ho není snadné.
Vývoz z Turkmenistánu je prakticky nemožný, a tak se chovají koně,
kteří se po rozpadu Sovětského
svazu dostali mimo turkmenskou
oblast. Na celém světě je proto
těchto koní jen několik tisíc.
Petr Gál

VZPOMÍNKA
V těchto krásných květnových
dnech vzpomínáme na smutná
výročí úmrtí našich rodičů Marie
a Václava Kuntošových. Za jejich
lásku a obětavost děkuje a o vzpomínku za všechny sourozence prosí
dcera Jana s rodinou.
•
•
•
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete
jako SMS zprávu na 737 671 196
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

mšensko
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Josef a Vladimír Kaulerovi vzpomínají na svého bratra, úspěšného

Brácha byl z naší rodiny nejslavnější
Mšeno – Rodina Kaulerova měla
k motorkám a motorismu víc než
vřelý vztah. Otcova dílna v Karlově ulici byla centrem dění, a tak
nebylo divu, že z početné rodiny
postupně přičichla k vůni benzínu
hned trojice bratrů, kteří si zamilovali ježdění na terénních motocyklech. Nejdříve začal svírat řídítka
motocyklu nejstarší Josef, po něm
Vladimír, a nebylo divu, že jejich
zkušenostéí pilně využil také Jaroslav. Na bilanci sportovních úspěchů svého bratra zavzpomínali Josef a Vladimír Kaulerovi.

První soutěž

V době, kdy se ve Mšeně začaly
jezdit motocyklové soutěže, těm
nejstarším máma napařila vždycky
tři malé sourozence. Jarda se vezl v
hlubokém kočáru, Anička ve sporťáku, kterého se držel Vláďa. „Naše
„banda“, která táhla do Hlovce na
místo terénní vložky, se bavila tím,
že jsme pouštěli kočár z kopce,“
vzpomíná Josef. „Nikdy se nic nestalo, nicméně v Hlovci už šlo do
tuhého, protože se nám podařilo
kočárek s malým Jaroslavem vyklopit, což byl vlastně jeho první kontakt s mšenskými soutěžemi.“

Hrátky s pionýrem

JAROSLAV KAULER
*16. 4. 1948, Mšeno
† 23. 3. 2018, Praha
SPORTOVNÍ KARIÉRA
Motokros: AMK Svazarm
Mšeno, Dukla Žatec, Dukla
Benešov, Rudá hvězda Praha.
Několikanásobná účast na
mšenských
motocyklových
soutěžích. Šestidenní, soutěž
týmů, 1972 – Špindlerův Mlýn,
CZE: 1. místo v klubovém týmu
Rudé hvězdy Praha (spolu s
Karlem Šimůnkem a Dušanem
Majorošem); 1974 Camerino,
ITA: 1. místo v klubovém týmu
ÚAMK Praha (spolu s Jiřím Pošíkem a Stanislavem Zlochem);
Stříbrná váza, 1976 – Zeltweg,
AUT: 1. místo v týmu Československa (spolu s Otakarem
Tomanem, Pavlem Cihelkou
a Milanem Jedličkou); 1979
– Neunkirchen, GER: 1. místo
v týmu Československa (spolu s Jaroslavem Kmošťákem,
Zdeňkem Runkasem a Jiřím
Císařem).
Držitel titulu zasloužilý mistr
sportu, čestný občan města
Mšena.

Když bylo Jardovi, kterému ve
Mšeně nikdo neřekl jinak než Jaran, patnáct let, udělal si papíry
na malý motocykl „pionýr“ a hned
na něm začal jezdit. Tento stroj na
svou dobu nebyl na silnici špatný,
nicméně v terénu mnohdy nevydržel obrovskou zátěž. „V roce 1963,“
vzpomíná Josef Kauler, „nedojel
mistrovskou soutěž padesátek ani
jeden jezdec včetně Jardy. Tak se
spočítalo, kdo dojel nejdál, a určil
se vítěz, takže náš Jaran se stal mistrem republiky ve třídě do 50 ccm.“
Snaha udělat z pionýra pořádného teréňáka se nepovedla, proto se
Josef rozhodl, že svou „dospělou“
motorku bratrovi načerno půjčí.
„Jarda na ní celý závod vyhrál,“
doplnil Josef, „jenže nějaká dobrá
duše to ,práskla’. Mně za trest sebrali motorku, takže jsem v nové
sezoně neměl na čem jet. Jenže
Mšeňák Miroslav Cejp byl takový
„kádr“, že umluvil Jawu, která mi
půjčila tovární stroj.“

Od dělostřelců do Dukly
Po čtyřletém trápení s pionýrem
šel Jarda na vojnu. Protože neměl
sportovní výsledky, žádná Dukla
ho ani po všemožných přímluvách
nevzala. Byl tedy jako normální
voják zařazen k útvaru v Mostě
k protiletadlovým dělostřelcům.
„Nechtěl jsem to nechat být,“ připomněl Josef, „proto jsem se vypravil do Žatce, kde byl malý motokrosový klub Dukly. Povedlo se
mi zařídit Jardův přesun z Mostu
do Žatce a napřesrok se už ocitl v
Dukle Benešov, což byl třetí nejvýznamnější vojenský motokrosový
klub v republice.“
Když šel Jaroslav z vojny, vzali ho

Vítězové Stříbrné vázy 1979, s pohárem Jaroslav Kauler.
do pražské Rudé hvězdy, kde dostal
motorku. „V Rudé hvězdě a Dukle
byla soustředěna naše špička,“doplnil Vladimír, „zhruba dvacítka
nejlepších jezdců, mj. Císař, Peterman, Cihelka, a do této party rychle zapadl i náš Jaran.“

Mšenská soutěž
Motocyklové soutěže ve Mšeně
patřily ve své době mezi nejnáročnější podniky v republice. Jméno
Kauler se tu vyskytlo několikrát –
od Josefa až po Jardu. Ten zde startoval mnohokrát, ale pravidelně
nevyhrával. „V roce 1973 se jí zúčastnil pod velkým tlakem,“ vzpomíná Vladimír, „protože dosud neměl jistou nominaci na Šestidenní,
která se konala v americkém Daltonu.“
Jezdec Štefl si tenkrát na soutěži
ve Mšeně zlomil nohu a náčelník
Rudé hvězdy Mičán řekl druhý
den Jardovi: „Pojedeš na jeho sto-

pětasedmdesátce (byť sám jezdil
půllitr), a když se prosadíš, budeš
nominovaný na Šestidenní.“ Jarda
se posadil na vypůjčenou motorku a mšenskou soutěž vyhrál jako
absolutní vítěz, protože se slabším
strojem si velmi snadno poradil.
Cesta na americkou Šestidenní
byla volná...

Fyzický fond
Jarda nepatřil v rychlostních
zkouškách mezi nejrychlejší. Jeho
předností však byly neskutečné
dovednosti v náročném terénu
díky velkému fyzickému fondu. V
nejnáročnějších podmínkách, když
„padaly trakaře“, v hlubokém blátě
či v úprku přes kameny či kořeny
stromů, se cítil jako „ryba ve vodě“.
Měl talent na řadu dalších sportů. Bezvadně lyžoval, jezdil na kole,
střílel ze vzduchovky, hrál šachy, v
nichž třeba porazil bratra Drahoše,
který hrál druhou ligu za Slaný.

Inzerce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ V PIVOVARU
V Parostrojním pivovaru v Lobči u Mšena
dokončujeme další etapu rekonstrukce.
Stavíme podkrovní apartmány, vylepšujeme
restauraci a budujeme kuchyň.

Od května/června přijmeme na stálo
nové spolupracovníky pro obsluhu zákazníků
v restauraci a pro práci v kuchyni. Dále přijmeme
pomocné pracovníky na stáčení lahví v provozovně
pivovaru i brigádníky na výpomoc v letní sezóně.
Bližší informace elektronicky (info@lobec.cz)
nebo na telefonu (777 314 716).

mšensko
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československého reprezentanta na Šestidenní
„Přidám i jednu historku ze svého
závodění,“ doplnil Vladimír. „Jednou na závodech v Unhošti jsem se
před kopcem, který ostatní zvládali
s největšími obtížemi, stručně řečeno „zasekl“ a s největším vypětím
jsem ho zdolal. Nahoře pod deštníkem seděli neznámí manželé, kteří
sledovali mé heroické úsilí, které
vyvrcholilo zvracením z vysílení.
Ta paní povídá: „Hošíčku, kdyby tě
viděla maminka, tak ti to v životě
nedovolí!“ Já jsem jí v klidu odvětil:
„Máma mě sem sama poslala...“
Tím, že Jaroslav byl ze Mšena a
odmalička se účastnil mšenských
soutěží nejprve jako divák, poté
jako jezdec, věděl, že jsou náročné, a mohl na trati sledovat nejen
všechny jezdce, ale i svého bratra
Josefa. „Když začínal,“ vzpomněl
Josef, „seznámil jsem ho se všemi
svými fígly, např. jak se jede v blátě, jak na úzké šikmé kořeny. Proto
byl už v začátcích výborný, protože
čerpal z našich zkušeností.“

Jaran uprostřed vítězného týmu Stříbrné vázy (1976).

Řemeslo základem
Protože všichni Kauleráci byli od
řemesla z tatínkovy dílny, nebylo
divu, že Jarda byl velmi zručný. Pro

S otcem při návratu z USA, vpravo při údržbě svého stroje.
něj nebyl problém vyměnit na trati svíčku, prasklý řetěz nebo spojku. „Tenkrát se při soustředěních
dělaly nejrůznější soutěže,“ řekl
Vladimír. „Postavilo se dvacet motorek do řady, k nim dvacet jezdců,
manažer Chasák to mávnul a křikl:
,Vyměnit zadní gumu! Vyšroubovat svíčku!‘ Stopky byly v permanenci a musím říct, že náš Jaran
patřil k nejlepším.“

Po ukončení kariéry

Terénní skoky na motorce byly
Jaranovou velkou předností.

S koncem aktivního sportování
přišly problémy. Nejprve všechny
bývalé reprezentanty vyhodili z
Rudé hvězdy. V devadesátých letech se jim dostalo satisfakce od
Inzerce

ministerstva vnitra, které jim zařídilo zaměstnání na ruzyňském letišti. „Bývalí motokrosoví reprezentanti zde dostali na starost servis
do letadel vládní letky,“ připomněl
Vladimír. „Pečovali o doplňování
jídla, pití, měli na starost záchody
či doplňovali palivo do letadel.“
I zde, podobně jako na motocyklové trati, se vytvořila bezvadná
parta lidí. „Jarda kromě jiného tahal nákladní tatrou na tyči obrovské „tučko“, které musel s největší
opatrností zastrkat do hangáru
a nesměl křídly nikde zavadit,“
přidal Josef. Po další změně se ze
zaměstnanců vnitra stali armádní
poddůstojníci. Jaroslav tu pracoval
až do odchodu do penze.
Karel Horňák

Na jedné z posledních fotek při
besedě v zámku Chvaly (2015).

SLOUPEK STAROSTY
...dokončení ze strany 3
V Lobči se nyní koná masopust,
velikonoční zábava, čarodějnice,
kácení máje, dětský den, rybářské
závody, pazourkobranní a adventní koncert v místním kostelíčku. Kulturní a zájmovou činnost
organizujeme společně se spřátelenými firmami v obci - firmou
Šimonek a Pivovarem Lobeč. Brzy
nás čeká například Veteránské
rojení na zámku Lobeč. Pivovar
pak vedle tradičních akcí, jako je
například oblíbený happening,
nabízí pravidelné prohlídky s
ochutnávkami piva. Nejnovějším
podnikatelským subjektem v Lobči je výroba cidru, což je jablečný
alkoholický nápoj. Věřím, že i tato
firma se brzy zapojí do kulturního života v obci. V Lobči neschází
ani sportovní vyžití, které reprezentuje například jóga v muzeu,
posilovna nebo stolní tenis v sokolovně. Je také možné využít
kurt na nohejbal za sokolovnou
a tenisový kurt v zámeckém parku. Takto bych mohl pokračovat a
dál lákat k nám do Lobče. Chci se
ale ještě zmínit o výhledu do nejbližších let. Plánujeme vybudovat
chodník okolo pivovaru, na což už
zpracováváme projektovou dokumentaci. Padl také návrh na odkoupení nádraží ve Vrátně, čímž
bychom chtěli zajistit možnost
systému cestování anglického typu
- postavit parkoviště a cestovat dál
po železnici. Vždy je možné něco
zlepšovat. Závěrem - prvním starostou obce po roce 1989 byl Dr.
Miloš Balcar, který kromě spousty
práce na obnově obce a poradenské činnosti v této oblasti inicioval
vydání několika knih. Vyšla kniha
o Lobči, o jejích domech a kniha o životě významného učitele
a čestného člověka Aloise Jecha.
V těchto publikacích si můžeme
oživit fungování obce po několik
staletí. Nyní pan Hnízdil zpracovává knihu o významném libretistovi Karlu Sabinovi, který tu
nějaký čas žil. Snažil jsem se těmito řádky přiblížit život starosty
na malé vesničce. Je to sice práce
a povinnost z úřadu vyplývající,
ale přináší to i radost a určitou
míru uspokojení, když vidím, jaký
je o Lobeč zájem. Přistěhovali se
mladí produktivní lidé, zakoupili,
zdědili nebo postavili domy a žijí
tu. Se současným děním v Lobči se
shoduje mé životní krédo: „Situace se musí zlepšovat, ne naopak.“
Ing. Jaromír Šimonek,
starosta Lobče

mšensko
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Vítězové zálesáckého
závodu míří na přebor
Mšeno - Druhou dubnovou neděli
jsme pořádali župní přebor Zálesáckého závodu zdatnosti. Letošního ročníku se zúčastnilo 14 družstev ze tří jednot – Mšeno, Cítov a
Šestajovice.
Na závodníky čekaly dvě novinky
- změnilo se místo konání a starší
žactvo a dorost měli do své trasy
vloženou část orientačního běhu,
kde museli prokázat své znalosti ve
čtení mapy. Během závodu družstva plnila různé úkoly. Ze znalostních to bylo například poznávání
přírodnin, turistických zajímavostí
a první pomoc, z dovednostních
úkolů pak například šplh na laně,
hod na cíl, vázání uzlů nebo rozdělávání ohně. Po sečtení bodů a
časů jsme mohli vyhlásil konečné
výsledky:
Mladší žactvo – 7 družstev: 1.
Šestajovice, 2. Mšeno (Kolumpek,
Bednář, Dvorščík D.), 3. Cítov.
Starší žactvo – 6 družstev: 1. Mšeno (Machová, Najmanová, Dvorščík), 2. místo Mšeno (M. Bloudek,
Mojteková, Vítková), 3. Cítov.
Dorost: 1. Mšeno (P. Bloudek,
Krupička, Kauler). Kompletní výsledky na www.sokolmseno.cz.
Vítězná družstva staršího žactva a
dorostu postupují na přebor ČOS,
který proběhne 19. - 21. 5. v Třeboni.
Děkujeme všem pořádajícím

Mladí plnili náročné úkoly

i dalším, kteří se na této soutěži
podíleli.
Radka Nečasová

Děti se musely vypořádat s praktickými úkoly. Foto: R. N. (2x)

Okolí Kaniny je opět čisté

Ve čtvrtek 12. dubna se naše Odborné učiliště Kanina už počtvrté v rámci celostátní akce Ukliďme svět - ukliďme Česko 2018 vydalo po stopách neposlušných turistů z Kaniny do Kokořínského
dolu a zpět, až na vlakovou zastávku. Jako každoročně jsme posbírali spoustu odpadků, takže akce měla opět smysl. Naše učiliště se snaží přispívat k životu vesnice Kanina nejen každoročním
úklidem, ale i různými akcemi pro veřejnost. Za zmínku určitě
stojí 1. KONT@KT FESTIVAL, který se uskuteční 25. května od 14.00.
V rámci něj bychom mimo jiné rádi propojili staré i nové
kontakty a více upozornili na existenci naší školy, která vzdělává hlavně žáky se zdravotním postižením. Srdečně vás všechny
zveme. Milada Kudrnová, OU Kanina

V sobotu 14. dubna 2018 pořádalo Město Mšeno ve spolupráci se
školskou a kulturní komisí v rámci Místní agendy MA 21 zájezd pro
mládež do zábavního adrenalinového centra TEP factor. Tím byl splněn jeden z požadavků mládeže, který zazněl na každoročně pořádaném Desateru problémů města Mšena, a to pořádání více akcí pro
mládež. Na výlet určený pro mládež ve věku 12 - 15 let se přihlásilo
31 zájemců. Všichni vyrazili, spolu s tříčlenným doprovodem, v 8.30
z náměstí ve Mšeně, aby v Chotilsku, kde TEP factor sídlí, zažili dobrodružství ve stylu Pevnost Boyard. Po příjezdu jsme se rozdělili do
čtyř až pětičlenných týmů s názvy například Liči gang, Best trio, No
name nebo Chytrolíni a vyrazili plnit dovednostní, sportovní i vědomostní úkoly. I když žádné družstvo nestihlo získat čtyři klíče k truhle s pokladem, rozhodně to nebylo kvůli malému nasazení či snažení
účastníků. Troufám si říct, že se zájezd podařil a všem zúčastněným
se líbil. Za mě určitě: Dík za prima sobotu! Eva Kratochvílová
Inzerce

K OV O Š R OT K LY
■ výkup železa, barevných kovů,
papíru a kartonu
■ ekologická likvidace vozidel na počkání
■ ZDARMA nabízíme v Mělníce, Mšeně a okolí
přistavení přívěsných vozíků na váš železný
šrot, včetně odvozu a zaslání peněz na váš
účet či složenkou na adresu
■ přistavení velkoobjemových
kontejnerů na železo
■ autodoprava - odvoz sutí a odpadů

KONTAKT:

Dolní Vinice 407, Kly - Mělník
tel.: 728 186 478, 602 328 730
otevřeno 7 dní v týdnu:
pondělí - pátek 7.30-17.00
sobota a neděle 7.30-13.00

w w w. kovo sro tkl y.cz

