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Dlouhé dojezdy záchranářů
na Mšensko prý sníží hasiči
Mšensko - Často doslova nekonečné čekání na sanitku v obcích na
Mšensku mají pomoci zkrátit profesionální hasiči.
Rada Středočeského kraje totiž
schválila uzavření dohody o poskytnutí plánované pomoci na vyžádání mezi Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje,
Středočeským krajem a Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje.
Potvrdila to hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová: „Smlouva
upravuje zásady součinnosti složek
integrovaného záchranného systému ve smyslu plánované první pomoci na vyžádání v definovaných
lokalitách, především v místech s
problematickou dostupností.“
A právě Mšeno včetně přilehlých
obcí patří mezi dvě místa v celém
kraji, která odborníci vyhodnotili

Pacienty, u nichž jde
o minuty, mají do
příjezdu záchranky
ošetřit spěciálně
proškolení hasiči.
jako nejhůře dostupná.
„Předmětem této předkládané
dohody je ujednání podmínek,
práv a povinností smluvních stran
pro poskytnutí přednemocniční
péče jednotkami požární ochrany v
místech s problematickou dostupností. Tedy tam, kam naše zdravotnická záchranná služba může mít
problémy s dodržením standardního dojezdového času,“ upřesnil radní pro oblast bezpečnosti a
zdravotnictví Robert Bezděk.

Plánovaná první pomoc na vyžádání se bude podle jeho slov realizovat v urgentních, život ohrožujících případech, vysláním předem
předurčené, vybavené a odborně připravené jednotky požární
ochrany s adekvátně proškolenými
členy, která poskytne postižené
osobě předlékařskou první pomoc
do doby příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby.
„Dosud byly identifikovány dvě
oblasti - Mšeno na Mělnicku a Jesenice na Rakovnicku, u nichž bude
využito zapojení speciálně proškolených jednotek, což zefektivní
poskytování předlékařské první
pomoci do doby příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby,
urychlí a usnadní předání pacienta do péče posádky zdravotnické
záchranné služby,“ připomněl
radní Bezděk.
Jiří Říha

Mšenští školáci obsadili první
místo v soutěži ve sběru hliníku
Mšeno - Ve čtvrtek 21. června
pro devět malých sběračů – žáků
mšenské základní školy - přijel
„zvláštní“ autobus a odvezl je společně se žáky z dalších dvou škol do
Velvar, konkrétně do společnosti
Metal Trade Comax a.s.
Proč zrovna tam? Naše škola získala 1. místo ve sběru hliníkového
odpadu z domácnosti v 1. ročníku
projektu „Člověče, recykluj“. Vedení společnosti a autoři projektu
připravili pro dětské sběrače tuto
netradiční odměnu.
Ředitel provozu hutní výroby pan
Miloslav Škabrada nás a další dvě
školy (ZŠ Úžice a MŠ Hospozín)
přivítal, předal diplomy a věcné
ceny. Další odměnou byla komentovaná prohlídka hutní výroby. Dokonce se děti staly prvními malými
návštěvníky, kteří se mohli podívat,
co se děje s odpadem z hliníku v plném provozu. Vybaveni výstražnými vestami měly děti možnost vi-

červenec
ČEKÁ NÁS
11. 7. Mšeno

vystoupení Šimona Pečenky
s písněmi Milana Chladila
v hale domova seniorů
od 14.00

14. 7. Harasov

start XXIV. Kokořínského
triatlonu u rybníka Harasov
v 10.00, přihlášení účastníků
9.00 - 9.45, cíl u hospůdky
na Romanově

14. 7. Mšeno

Po stopách Cinibulkových
aneb Časem zpět o sto let,
zahájení v 10.30 u ZŠ Mšeno,
vycházka v oblečení à la
začátek 20. století, scénky
s dávnými osobnostmi
Mšenska, od 13.00 pohádka
Plavba na ostrov pokladů
v divadle v Debři

14. 7. Kadlín

tradiční Jakubská pouť na
návsi, více informací na
www.kadlin.cz

17. 7. Mšeno

hudební vystoupení skupiny
Bonus Pavla Pilaře v domově
seniorů od 14.00

20. a 21. 7. Mšeno
výstava králíků, drůbeže
a holubů v chovatelském
areálu v Jezerní ulici,
pátek 15.00 - 19.00,
sobota 8.00 - 13.00

21. 7. Mšeno

Tancovačka s Brutusem na
koupališti od 19.00

26. 7. Mšeno
Děti se za odměnu podívaly přímo do provozu. Foto: archiv ZŠ
dět, jak se sběr třídí, lisuje, taví ve
velkých pecích a co vlastně z toho,
co sbíráme, vznikne. V závěru děti
plnily krátký obrázkový kvíz – tzv.
cestu sebraného hliníkového odpadu – za úspěšně vyřešený úkol byli
malí sběrači odměněni dárkovými

taštičkami s překvapením. Po malém občerstvení nás autobus opět
postupně odvezl zpět do našich
škol. Děti domů odjížděly s nevšedními zážitky a s vědomím, že
třídit odpad se vyplatí.
H. Nečasová, V. Bursa

Muzikál ve Mšeně - hudební
pořad s písněmi z českých
i světových muzikálů od
14.00 v DSM. Vystoupí M.
Sommerová, M. Nosková a
M. Bragagnol

4. a 5. 8. Chorušice
tradiční Chorušická pouť.
Více na www.chorusice.cz
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Zavoláte si záchranku a místo
ní před domem
zastaví hasiči.
Co na novinku,
která by měla
fungovat
na
Mšensku, říkáte? Mně osobně to
přijde poněkud zvláštní. A navíc
mi nepřipadá, že by hasiči neměli
zrovna co dělat. Nejenže likvidují
požáry, zachraňují lidi při haváriích, čerpají vodu ze sklepů, odstraňují sršní hnízda, zachraňují
topící se nebo odstraňují rampouchy ze střech. A to samozřejmě
není všechno... Na druhou stranu
- sám jsem nedávno poznal, jak
špatně je na tom naše lokalita
právě s dojezdem sanitky. Na
místo dorazila až za tři čtvrtě hodiny od zavolání. Mělník neměl
volné vozy, tak vyrazila posádka
z Boleslavi. Pokud by byl člověk
na umření, tak už je lepší zavolat
rovnou faráře. Mnohem účelnější by bylo, kdyby kraj ve Mšeně
zřídil stanoviště záchranky. Jistě,
že by to stálo určitě dost peněz,
ale náklady by byly opodstatněné. Nejenže jsme od všech stanic
záchranky dojezdově daleko, ale
navíc tu máme domov seniorů,
kde je také často zapotřebí včasná
první pomoc. Zatím to ovšem vypadá, že se budeme muset spokojit s „vytloukáním klínu klínem“...

Devadesátiny mšenské školy
oslavili i bývalí žáci a učitelé
Mšeno - Pátrání ve starých kronikách, přípravy výstav a nacvičování
vystoupení. Nejen to předcházelo
přípravám na devadesáté narozeniny mšenské základní školy
v Boleslavské ulici, které si současní i bývalí žáci a učitelé připomněli
v sobotu 9. června.
Slavnost, která bylo spojena se
stým výročím vzniku Československé republiky, začala na sále školy a
pokračovala programem před školní budovou. „Škola byla sice otevřena 2. září 1928, ale říkali jsme si,
že oslavy před prázdninami budou
příjemnější než na začátku školního
roku,“ řekla pro Mšensko ředitelka

Přijela i 96letá Dana Jírová.

Školáci se svými učiteli nacvičili řadu vystoupení. Foto: Josef Havel (5x)
školy Jiřina Trunková a dodala, že
několik týdnů před oslavami poslali
osobní pozvánky zhruba sto dvaceti bývalým zaměstnancům školy.
Řada z nich si akci nenechala ujít.
Do Mšena se přijela podívat i šestadevadesátiletá Dana Jírová, rozená Procházková, která do první třídy nastoupila právě, když se škola v
roce 1928 slavnostně otevírala. Na
první den ve škole si sice nevzpomíná, ale stále si pamatuje všechny tehdejší učitele a učitelky. Od
čtyřicátého roku se dokonce stala
jednou z nich, když na škole, kde

Pěkné léto přeje Jiří Říha

Mšensko č. 7/2018
XXIV. ročník
Noviny pro město Mšeno a okolí ▪ Vydává MěÚ Mšeno od
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu
700 ks na začátku
měsíce
▪ Redakční rada: Jiří Říha (jř) šéfredaktor, Karel Horňák (kh),
Vladislava Kaulerová Vaňková
(vkv) ▪ Grafická úprava: Jiří
Říha ▪ Kontakt: msensko@email.
cz, telefon: 724 846 381, pošta:
Husova 149, 277 35 Mšeno ▪ Uzávěrka příspěvků je vždy 20. den v
měsíci ▪ Redakční úpravy vyhrazeny ▪ Tisk: K-Tisk ▪ Cena za
výtisk je 10 Kč včetně 10 % DPH
▪ Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 10701
▪

▪

▪

Divákům se představil také mšenský pěvecký sbor Intermezzo.

působil i její tatínek František Procházka, začala učit. „Lékař má často
syna lékaře, já jsem se po tatínkovi
zase stala učitelkou. Neučila jsem
ale pouze ve Mšeně. Jezdila jsem na
stovce zetce i do Kaniny, do Újezda,
Nebužel a na Řepín, abych si doplnila úvazek,“ vzpomíná poslední ze
žáčků první třídy z roku 1928. Její
čilost by jí mohli závidět o generaci
mladší senioři. Účastníkům slavnosti na pódiu z paměti přednášela
básně, které sama skládá. A dokonce i zahrála na piano.
V rámci akce se návštěvníci podívali i do moderní školní kotelny
na dřevní štěpku, která v podobných zařízeních u nás nemá konkurenci. Prováděl je starosta města
Martin Mach, který škole přeje. Za
jeho působení na radnici se totiž do
školní budovy a přilehlých prostor
investovalo zhruba čtyřicet milionů
korun. Z toho nejméně polovinu
představovaly dotace.
Klid ve škole není ani letos.
„Kompletně předěláváme tělocvičnu, a to nejen podlahu, ale i topení,
osvětlení, repasujeme dveře a dojde
i na obložení stěn. Navíc průběžně
rekonstruujeme vnitřní osvětlení
školy, kde instalujeme nové LED
panely,“ přiblížil starosta. Jiří Říha

▪

Vychází pro: Mšeno, Chorušice,
Kadlín, Kaninu, Kokořín, Lobeč, Nosálov, Stránku, Vrátno.

Ve třídách probíhaly zajímavé pokusy...

Před školou návštěvníkům vyhrávaly kapely.
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Koupací sezonu zahájil tradiční
Běh naděje i Mšenská desítka
Kokořínsko - Už mnoho let je ve
Mšeně na koupališti tradicí, že se
první červnovou sobotu zahajuje
jeho sezónní provoz. S tím je pochopitelně spojeno i několik neodmyslitelných akcí. Samozřejmostí je
večerní posezení u dobré muziky.
Též čirá a studená voda vybízí ke
skoku do čerstvě napuštěného bazénu.
Odpolední program však otevírá
charitativní Běh naděje (dříve Běh
Terryho Foxe). Výtěžek z dobrovolných příspěvků putuje do nadačního fondu Skutky naděje, který pomáhá především hendikepovaným
a geneticky nemocným dětem. V
letošním roce se podařilo vybrat 17
389 Kč, což je druhá nejvyšší částka
od roku 2003, kdy charitu pořádáme. Děkujeme všem, kteří letos i v
letech minulých přispěli.
Každý ze zúčastněných si vždy
může vybrat mezi různě dlouhými
trasami. Ať už si zvolí procházku k
několik set metrů vzdálené Muchomůrce, či se proklusne celou Debří
a Míčovkou zpět (cca 2,7 km), nebo
se vydá na trasu nejdelší, téměř 10
km, je vždy vítán a obdrží účastnický diplom s drobnými dárkovými
předměty.
Pořadatelé z TJ Sokol Mšeno v
roce 2015 přidali k charitě i závod.

Před Během naděje odstartovala Mšenská desítka. Foto: R. Nečasová
Ten se běží na trase dlouhé 9,6 km.
Startuje však ještě před samotným
charitativním během, aby draví závodníci nešlápli na nohu některé z
maminek tlačících kočárek. Do závodu letos odstartovalo 16 žen a 21
mužů, což je nejvíce v jeho čtyřleté
historii. Běžci se hned od startu rozdělili do několika menších skupin.
První dvojici, Michálka s Kaulerem,
se snažila udržet trojice Lörine,
Fajgl a Mráz. Následovala rozdrobená šestice mužů společně s nejrychlejší ženou dne Itou Kraftovou. Tu si
na dohled držely Růžičková s Bartošovou. V cíli se první objevil Kauler,

který v táhlém stoupání Náckovou
roklí rovnoměrným tempem utrhl z
háku Michálka.
Potěšující jsou dva traťové rekordy, které i přes velmi vysoké teploty
vytvořila Klára Šafránková v kategorii žen 40-50letých (51:12). Mezi
50 - 60letými muži předvedl velmi
kvalitní výkon Jiří Veselý (47:27).
Mšenská desítka je prvním dílem
v miniseriálu Mšenské běhy. TJ Sokol Mšeno nebude v pořadatelství
zahálet ani o prázdninách. V sobotu 14. 7. 2018 se koná XXIV. ročník
Kokořínského triatlonu.
Martin Kauler

Lobeč opět zaplnily historické stroje
Lobeč - Zámecký dvůr v Lobči
druhou červnovou sobotu už posedmnácté ožil automobilovými a
motocyklovými skvosty. K vidění
bylo 92 vozů a 20 motocyklů. Akci
navštívilo přes jeden tisíc diváků,
z čehož plyne, že i přes nabitý veteránský kalendář má Rojení stále
pevné místo a hlavně zájem diváků
všechny potěšil. Bylo přitom na
co se koukat - jmenujme například krásné vozy Cadillac, repliku
kompresorové Bugattky v Nostal-

gic edition a nebo překrásné vozy
Praga, jejichž majitelé jsou věrnými
účastníky již více než 15 let.
Ve startovním poli byl k nepřehlédnutí také „Jaguar E type”, který
si zahrál v úspěšném detektivních
seriálu s inspektorem Maxem. Veteránské rojení se zkrátka vydařilo.
Už nyní si raději v kalendáři rezervuje druhou červnovou sobotu
roku 2019, kdy vás čeká 18. ročník.
Na automobilové skvosty ovšem
nemusíte čekat až do příštího roku.

Czech Classic Cars Club Vás zve 6.
října 2018 na autodrom do Sosnové na tradiční Sosnění, kde uvidíte veterány v rychlých jízdách na
okruhu. Vstup pro diváky je zdarma, a to včetně depa.
Více se dozvíte na www.veteranskerojeni.cz
Tomáš Pavlík

Inzerce

Velké zastoupení měly anglické
vozy. Foto: archiv Vet. rojení

SLOUPEK STAROSTY
Červen
bývá
vždy zaplněn
pěknými akcemi, letošní sobota 9. června
nijak nevybočovala. Vysvětlit
stavební firmě, že musí přeložit
včera položený chodník, návštívit
soutěž ve střelbách Mysliveckého
spolku Chorušice – Vel. Újezd,
veteránské rojení a hasičskou brigádu na čištění koupaliště v jednom dni prostě nelze, ale jsem
moc rád, že mezi těmito aktivitami jsem mohl navštívit po letech
základní školu ve Mšeně u příležitosti jejích devadesátin. Pokud
školu navštěvovali moji synové,
přišly mi návštěvy školy tak nějak
normální a samozřejmé. Nyní byl
čas v klidu projít všechna zákoutí
spojená s mnoha „bejkárnami“
(cituji našeho tř. učitele B. Vojíka), shlédnout školní kroniky,
popovídat s kamarády. Jednou
z možností byla i komentovaná
návštěva kotelny na biomasu.
Čas od času jsme o tomto způsobu vytápění s kolegou hovořili,
ale návštěva kotelny s vysvětlením
technologie a procesů byla i díky
o 10 °C nižší teplotě než venku a
poutavému vyprávění Ing. Martina Macha neuvěřitelná. Dík
práci, kterou vykonávám, mi
ještě k tomuto povídání hlavou
probíhaly všechny nutné dotační
procesy, množství práce a papírů
vč. řízení realizace projektu, které
vedou k původní krásné myšlence
– nejen ekologicky a ekonomicky
vytápět rozsáhlou školní budovu,
ale ještě ji a její okolí vkusně rekonstruovat, a to co možná s maximálním příspěvkem dotačních
peněz z EU, šetřících vlastní finance samosprávy. Pokud k těmto
aktivitám přidáme ještě z dotačních prostředků rekonstruované
komunikace, plochu parku před
školou, školní hřiště i rozkvetlou
Boleslavskou ulici, je výčet změn
vskutku obdivuhodný. Po 2,5 hodinách strávených v naší – nejen
již mšenské, ale spíše čím dál víc
„regionální“ škole, do které od
roku 1972 chodí i všichni prvňáčci z našich obcí, mohu jen chválit
a vyslovit slova uznání systematické a koncepční práci vedení
města Mšena. Díky tomu se do
krásně udržované školy budou
moci vracet další generace žáčků
a zavzpomínat na nejhezčí část
svého života.
Martin Bauer,
starosta Chorušic
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Představujeme vám členy Divadelního sdružení Mšeno

Václav Novák si střihne svatého Petra
Mšeno - „Tak mám konečně pozitivní roli. Vždycky jsem hrál jen
samé záporáky,“ směje se režisér
mšenského divadelního souboru
Václav Novák, kterému v nové hře
Potřetí bych umřít nechtěl patří
drobná, ale zato důležitá rolička.
Na chvíli se stane svatým Petrem.
„Je to úplně malá role, v rámci
níž se objevím akorát na začátku a
na konci. Dohodli jsme se, že si to
střihnu já, protože to i při režírování v pohodě zvládnu,“ připomíná
jeden z bardů mšenského divadla.
Jak se ale vlastně k herectví dostal? Je to prý už hodně dávno.
Začalo to šermem. „Když jsem se
vrátil z vojny, začal jsem se věnovat historickému šermu, přes který
jsem se po čase dostal k divadlu,“
líčí ochotník a dodává, že začínal
ve hře Dva muži v šachu, kterou
uváděl neratovický divadelní soubor Havlíček. „Zastoupil jsem tehdy jednoho z herců, který bohužel
zemřel. Pak jsem hrál v několika
pohádkách a dalších hrách pro dospělé publikum. Mezitím mě začal
opouštět šerm, protože je hodně
výrazově jednostranný a divadlo

Václavu Novákovi kvůli hře „narostou“ křídla. Foto: Jiří Říha
mě začalo bavit mnohem víc,“ pokračuje ve vyprávění Václav Novák.
Nakonec ovšem skončil i s divadlem, když se s rodinou na konci
devadesátých let přestěhoval do
Mšena. Nebylo to ovšem na dlou-

ho. Už v roce 2001 s přáteli zakládal
Divadelní sdružení Sokol Mšeno,
kde si nejprve ve hře Šest žen Jindřicha VIII. střihnul roli krále. V
další hře - Ze života hmyzu, kterou
režíroval Jaroslav Vízner, vyfasoval

roli tuláka, na kterou rád vzpomíná. „Bavily mě, dá se říct, všechny
role, které jsem dostal, ale tulák
byl takovou seriózní a vážnou postavou. To se mi líbilo. Fajn byl i
takový podvodníček ve hře Opalu
má každý rád, ale to bylo ještě v
Neratovicích,“ říká Václav.
Po „hmyzu“ následovala Postel
plná cizinců, s níž mšenští divadelníci stále občas vystupují. V té Václav Novák ztvárňuje lehce úlisného
obchodníka se sušenkami Clauda.
A teď zpátky k mšenské novince.
V té Václav alias svatý Petr mluví pouze k hlavnímu hrdinovi mírně paranoidnímu spisovateli
detektivek Alexi Linghtonovi. Pak
na většinu herního času mizí.
Společně s hereckými kolegy se
Václav divákům v nové hře možná představí už letos na podzim.
Pokud ovšem bude všechno podle
jejich představ... „Záleží hlavně na
tom, jestli budeme schopni se na
zkouškách sejít o prázdninách, což
bývá komplikované,“ vysvětluje režisér a dodává: „Ale držte naší velké partě palce“.
Jiří Říha

Děti ve školce řádily jako na Divokém západě
Mšeno - Tak jako každý červen, tak
i letos přivítala zahrada Mateřské
školy Mšeno okolo dvou set návštěvníků. Konala se totiž každoroční zahradní slavnost, při které
byli předškoláci slavnostně vyřazeni z mateřské školy. Tentokrát
byla slavnost na téma „Tenkrát na
Západě“.
Děti si pro rodiče, prarodiče,
tetičky, strýčky a kamarády připravily vystoupení plné písniček,

tanečků a krátkých scének. A ani
rodiče nepřišli zkrátka. Soutěžili,
tančili a bavili se. A aby byla slavnost dokonalá, postarali se rodiče
i o bohaté občerstvení. Malí předškoláci byli vyznamenáni šerpou
a dostali knihu a pamětní list. Na
závěr vystoupení si paní učitelky
pro rodiče připravily stylové taneční vystoupení. Slavnost se vydařila
a to nejen díky přírodě, která nám
dopřála nádherné počasí, ale i díky

Školková slavnost měla opět velký úspěch. Foto: archiv MŠ (2x)
velikému úsilí všech rodičů, dětí,
zaměstnanců školky a jejich rodinných příslušníků. Všem patří
obrovské díky.
Velké poděkování patří i firmě
TENT WOOD, která nám bezúplatně zapůjčila na zahradu krásné a zbrusu nové týpí, které sehrálo
svou malou roli v našem vystoupení a zároveň dokreslilo atmosféru
Divokého západu.
Nemalou radost udělal dětem
pan Hrdlička. Ten nám od firmy 1.

zemědělská a s. Chorušice, zařídil
zapůjčení stroje na výrobu cukrové vaty. I Vám patří velké cukrové
díky.
A teď už se chystáme všichni na
prázdniny. Chvíli si odpočineme,
načerpáme nové síly a vrhneme se
s vervou do nového školního roku.
Přejeme Vám všem krásné a pohodové slunečné léto. Vaše děti ze
školky.
Dana Svobodová,
ředitelka MŠ Mšeno

mšensko
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Devadesátnice z Ledců nikdy
nezapomene na procházku
Kadlín, Ledce - Senioři v Kadlíně
pokračují ve své spolkové činnosti. Vedle pravidelných schůzek opět
pracujeme v keramické dílně na Vysoké, připravujeme návštěvu muzea
cukrovarnictví v Dobrovici.
Poslední schůzka seniorů byla věnována naší nejstarší člence, paní
Věře Zajptové. Paní Věra se totiž
8. června dožila 90 let. Ač nejstarší
mezi námi, je stále velmi aktivní,
zúčastňuje se všech akcí a většinou
s kolegyní Boženkou chodí z Ledců
do Kadlína pěšky! Její drogou jsou
nordické hole, každý den ráno a od-

Jubilantka je stále velmi aktivní.

Paní Zajptová jubileum oslavila společně s přáteli. Foto: Zd. Šesták (2x)
poledne musí ujít svůj kilometr. Na
večeři třeba zapomene, ale na procházku nikdy.
Pochází z devíti dětí, dospělého
věku se jich dožilo jen pět. Narodila se ve Mšeně, kde také chodila do
školy. U paní Živné se vyučila švadlenou a vzpomíná, jak na kole rozvážela ušité věci po okolí.
V 19 letech se přestěhovala do
Ledců do rodiny svého muže Josefa
Zajpta, kde vykonávala veškeré práce v hospodářství, dokonce jezdila i
s kravami. Vychovala dvě děti, Václava a Alenku. To již pracovala na
státním statku v živočišné výrobě a
zároveň deset let prodávala potraviny v Jednotě Ledce. Byla to těžká
šichta ráno od třech hodin ve stáji,
pak se umýt a dopoledne v prodej-

Inzerce

KO V 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

KO N TA K T:

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 s ro t k l y. c z

ně a večer další práce ve stáji. A to
celý týden, žádná neděle. Pracovitost
zdědila po své mamince Tomíčkové. Velmi ráda vzpomíná i na svoji
tchyni Marii, se kterou měla kamarádský vztah.
Velmi ráda vařila a pekla. Ani
dnes nezahálí, stará se o slepice, králíky a hlavně o zahrádku, kde to stále
nádherně kvete.
Říká, že byla ráda, když byl dům
plný lidí. Dnes je již sama v domku
se dvěma kočičkami a jedním pejskem.
Z poslední doby nerada vzpomíná
na to, jak byla navštívena zlodějem
a okradena o peníze. Bohužel nevítaná návštěva se po několika letech
opakovala. Když paní Věra šla krmit
slepice a králíky, zloděj vnikl do otevřeného domu a za sebou zamknul.
Přivolaný soused musel dveře vypáčit a v bytě našli spoušť, všechny
police vyházené a posypané kávou!
Peníze ale nenašel. Zloděj unikl oknem na druhé straně domu.
I když paní Věra má za sebou tvrdou a těžkou práci a některé špatné
zážitky, je plná optimismu a elánu
do života. Má ráda lidi, ráda si popovídá a vzpomíná na rodinu Knesplovu, kdy se po práci sešli, společně
pletli a háčkovali. I dnes každou neděli chodí k sousedům chalupářům
Houžvicům na kus řeči.
U svých dětí si váží jejich pracovitosti. Největší radost jí dělají vnoučata, které ji mají upřímně rády a
jejich návštěvy ji vždy potěší.
Velmi ráda čte, jejími oblíbenými
autorkami jsou spisovatelky Javořická a Pittnerová. Často čte v noci,
když nemůže spát.
Senioři v Kadlíně jsou rádi, že mají
mezi sebou takovou milou a příjemnou členku. Přejeme jí hodně zdraví
a řadu let mezi námi.
Šestákovi, Kadlín

KINO MÁJ DOKSY
ČERVENEC
7. 7. 18.30 - Tátova volha (komedie, ČR, 2018, režie Jiří Vejdělek)
9. 7. 18.30 - Coco (animovaný, USA,
2017, režie L. Unkrich a A. Molina)
10. 7. 20.30 - Ant-Man a Wasp
(akční, USA, 2018, režie P. Reed)
11. 7. 18.00 - Čertoviny (pohádka,
ČR, 2018, režie Zdeněk Troška)
11. 7. 20.30 - Následky lásky (drama, Itálie, 2004, režie P. Sorrentino)
12. 7. 18.00 - Absence blízkosti
(drama, ČR, 2017, režie Josef Tuka)
12. 7. 20.30 - Tísňové volání (thriller, Dánsko, 2018, režie G. Möller)
13. 7. 18.30 - Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (anim. komedie, USA, 2018, režie G. Tartakovsky)
14. 7. 20.30 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, režie Ondřej
Havelka)
16. 7. 18.30 - Včelka Mája: Medové hry (animovaný, Německo/
Austrálie, 2018, režie Noel Cleary,
Alexs Stadermann)
16. 7. 20.30 - S láskou Vincent
(animované drama, VB/Polsko,
2017, režie D. Kobiela, H. Welchman)
17. 7. 20.30 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018)
18. 7. 18.30 - Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená
18. 7. 20.30 - Muž, který zabil
Dona Quijota (dobrodružný, Španělsko/Belgie/Portugalsko/VB,
2018, režie Terry Gilliam)
19. 7. 20.30 - Ant-Man a Wasp
(akční, USA, 2018)
20. 7. 18.30 - Špunti na vodě (rodinná komedie, ČR, 2017, režie Jiří
Chlumský)
23. 7. 18.30 - Ferdinand (animovaný film, USA, 2017, režie Carlos
Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff
McGrath)
23. 7. 20.30 - Studená válka (drama, Polsko / Francie / VB, 2018,
režie Paweł Pawlikowski)
24. 7. 20.30 - Mamma Mia! Here
We Go Again (muzikál, USA, 2018,
režie Ol Parker)
25. 7. 18.30 - Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená
25. 7. 20.30 - Rodinný přítel (drama, Itálie, Francie, 2006, režie Paolo Sorrentino)
26. 7. 20.30 - Chata na prodej (komedie, ČR, 2018, režie T. Pavlíček)
27. 7. 18.30 - Bajkeři (komedie, ČR,
2017, režie Martin Kopp)
30. 7. 18.00 - Paddington 2 (komedie, VB/FR, 2017, režie Paul King)
30. 7. 20.30 - Hmyz (komedie, ČR/
SR, 2018, režie Jan Švankmajer)
31. 7. 18.30 - Mama Brasil (drama,
Brazílie/Uruguay/Německo, 2018,
režie Gustavo Pizzi)

mšensko
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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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Očima „Pražandy“		
		
6.
Tip pro nevěsty: Mšeno v modři lupin
Moje pátrání po pozemcích ve
Mšeně a okolí, které můj táta zdědil po babičce, mě zavedlo do lesa
kousek od Romanova. Byla to taková rovina nad skalami a propastmi,
kde tou dobou zrovna vyrůstalo
nové svěží borůvčí a kvetly lesní
konvalinky. Cestou z lesa ven jsem
došla na paseku, která byla porostlá
lupinami. Zatím koukaly jen jejich
první lístečky, které mi připomínají
zmenšeniny palmových listů. Pomyslela jsem si, jak to asi vypadá, když
je ta louka pokrytá jejich barevnými,
svícnovitými květy a slíbila jsem si,
že se sem určitě vrátím podívat.
Ten rok jsem to už nestihla, další
rok jsem přišla pozdě, na lupinách
už byly jen lusky se suchými semínky. Až letos! Do Mšena sice jezdíme
už dva roky, ale okolo chaty je pořád nějaká práce, a tak okolí zatím
moc neznám. Výjezd ze Mšena směr
Romanov se mi podařilo trefit až
napotřetí. Ještěže jsem jela sama, to
by zase bylo řečí! Vystoupila jsem z
auta, na nohou holínky jako ochrana proti hadům a vešla do lesa. Moc
jsem si cestu nepamatovala, na každém rozcestí jsem váhala. Najednou
se les prosvětlil a já vyšla na paseku.
Takovou nádheru jsem dlouho neviděla! Lupiny byly v plném květu
a za tím polem květů byla vidět věž
mšenského kostela. Nevěděla jsem,
co mám fotit dřív!

Lupiny Evu Brožovou doslova
okouzlily. Foto: archiv E. Brožové
Doma jsem pak nadšeně ukazovala fotky rodině, když v tom se dcera
přísně zeptala: „Mami, kdo tě fotil?“
Protože ví o mé neschopnosti udělat selfie a na tu fotku, kterou jsem
jí ukazovala, by nestačila ani ruka
Saxany, musela jsem s pravdou ven.
Na pasece jsem totiž nebyla sama,
byl tam jeden mladý cyklista, který si
rozkvetlou paseku také fotil. Sváděla
jsem boj, jestli ho požádat o vyfocení
nebo ne. Nakonec jsem se osmělila a
on ochotně souhlasil. Chtěla jsem mu
laskavost oplatit, tak jsem ho v té záplavě modře také vyfotila. Je pravda,
že sdílená radost je dvojitá radost.
Byla jsem ráda, že tu nádheru vidí
ještě někdo a potěšilo mě, že mladý
člověk a navíc chlap, který vypadal,
jak když zrovna ujel pelotonu, umí
ocenit krásu barevného lupinového

koberce! Říkali jsme si, že jezdíme do
Francie obdivovat rozkvetlá levandulová pole a přitom u nás máme
srovnatelný úkaz a myslím, že o něm
moc lidí neví. Tedy až do přečtení
mého článku. Upřímně lituji, že měsíčník Mšensko nevychází barevný...
Dceru napadlo, že by se na té pasece mohla jednou vdávat. Teď je to
velká móda brát se v přírodě, v lese,
na skále, pod vodou. Hned jsem si
to představila! Jenže svatba se musí
plánovat s předstihem a je dost těžké
odhadnout těch pár dnů, kdy lupiny kvetou, když jeden rok v červnu
mrzne a další rok jsou v červnu žně!
Doufám, že za ty roky, než se bude
dcera vdávat, to ještě vysledujeme a
že bude ta nejhezčí nevěsta s lupinovým věnečkem.

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.

Hudebníčci koncertovali s rodiči i sourozenci

Sběratel shání

STARÉ PIVNÍ LAHVE,
SKLENICE
s nápisy již zrušených
pivovarů v našem
regionu. Například
Pivovar Lobeč, Pšovka
a další. Rád je od vás
odkoupím.
Telefon: 732 170 454

V neděli 17. června jsme opět
pozvali veřejnost na farní zahradu evangelického kostela
ve Mšeně. Tentokrát to bylo
na Rodinný koncert. Žáci Bohumily Bidlové a Pavla Šebesty z místní základní umě-

lecké školy a kroužku flétny v ZŠ
Mšeno Jaroslava Kůtka zahráli
za doprovodu svých sourozenců
a dalších rodinných příslušníků
skladby pro klavír, housle, flétnu
a někteří i zazpívali. Bylo to víc
než příjemné odpolední setkání

rodin a přátel. Občerstvení zajistilo Rodinné centrum Mšeno, které celou akci pořádalo
díky podpoře Michala Šimka,
faráře mšenského evangelického sboru. Text: Eva Kratochvílová, Foto: J. Havel (3x)

mšensko
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Putovní pohár Máchova kraje
zůstává dokským školákům
Mšeno - Mšenská základní škola
ve spolupráci s městem Mšenem a
místním Sokolem v úterý 19. června uspořádala na atletickém hřišti
za školou už 7. ročník atletického
závodu pro I. stupeň s názvem „O
pohár Máchova kraje“.
Závody zahájili tajemník městského úřadu Zdeněk Koudelka a
ředitelka školy Jiřina Trunková.
Stovka malých atletů z pěti škol absolvovala výkony ve sprintu, hodu
míčkem, skoku dalekém a vytrvalostním běhu, které byly bodově
ohodnoceny a započítány do hodnocení škol, ale i do hodnocení o
přeborníka či přebornici daného
ročníku.
Organizátoři, učitelé včetně žáků
9. ročníku se velmi zodpovědně
zhostili funkce rozhodčích a samotný závod, kterému navíc přálo poča-

Mšenští školáci obsadili druhou příčku. Foto: archiv ZŠ Mšeno
sí, měl hladký průběh.
Putovní pohár si stejně jako v
loňském roce odvezli atleti ze ZŠ
Doksy, druhou příčku obsadila ZŠ
Mšeno a pohár a diplom za třetí
místo převzali žáci ze ZŠ Dubá. Na

dalších místech skončily ZŠ Mělnické Vtelno a Řepín. Děkujeme všem
organizátorům ze ZŠ Mšeno a TJ
Sokol Mšeno za skvělou organizaci
a městu Mšenu za zajištění dopravy
pro atlety.
Hana Nečasová

Starší žákyně vybojovaly stříbro

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Daruji tříletého kocourka, do
dobrých rukou. Je vykastrovaný,
očkovaný, miluje lidskou společnost a rád se mazlí. Zdarma
přidáme i několik balení granulí,
záchod a pelíšek. Telefon: 773
496 555.
Prodám VW Brouk 1303s z roku
1973 ve žluté barvě. Vůz vlastním
14 let, v roce 2007 jsem si ho přivezla z Anglie s původními doklady, na české jsem ho nepřevedla.
Má najeto 37990 km, v roce 2005
dostal nový motor, s nímž ujel
9931 km. Cena dohodou. Telefon: 608 201 186.
Prodám jehňátka, stáří 4 měsíce,
osobní odběr Kadlín. Cena 1500
Kč/ks. Telefon: 608 201 186 (ideálně sms, zavolám)
•
•
•

Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v měsíčníku Mšensko můžete podat
zdarma, a to elektronicky na
emailu: msensko@email.cz nebo
na telefonu: 724 846 381.

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 724 846 381.

Jubilejní 50. ročník Poháru rozhlasu se stal pro mšenskou školu velmi úspěšným. ZŠ Mšeno postavila družstva do všech 4 kategorií. Poprvé se podařilo v jednom ročníku vybojovat medailové umístění jak chlapcům, tak dívkám. V kategorii mladších si naši žáci odvezli bronz za 3. místo a žákyně vybojovaly pěkné
4. místo. Ve starších pak žáci obsadili 11. místo a žákyně braly stříbro za 2. místo. Hana Nečasová

Gymnastky ze Sokola Mšeno dovezly cenné kovy
Mšeno, Kostelec - V sobotu 16.
června se v Kostelci nad Labem konaly závody ve sportovní gymnastice, kterých se zúčastnilo téměř
50 gymnastek ve čtyřech věkových
kategoriích.
Mladší žákyně, které soutěžily ve
dvojicích, se utkaly na prostných
se svými připravenými sestavami.
Deset mšenských sokolek předvedlo krásné výkony, zaslouženě si tak
odvezly čtyři medaile.
Většina děvčat bohužel závodila ve stejné kategorii, a tudíž proti
sobě.

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
V Kostelci se představilo deset mšenských sokolek. Foto: P. Nováková
Holkám gratuluji a děkuji za všech trénincích.
poctivou snahu na závodech i při
Petra Nováková

•
Provozní doba
po: zavřeno
út - ne: 11.00 - 22.00

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:
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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Čapkovy Apokryfy připravuje
hradní pán i jaderný ajťák
Mšeno - Velmi speciální představení chystají během prázdnin členové místního Divadelního sdružení
Sokol Mšeno. Půjde se o trojnásobnou „Hodinu dějepisu naruby“,
tedy o tři večery scénického čtení
povídek velkého českého literáta
Karla Čapka.
Scénář představení vždy zahrnuje
výběr několika mravoučných příběhů z jeho skvělé Knihy apokryfů, kterou sepsal mezi lety 1932 až
1938. Od pravěku, přes antiku až
k francouzské revoluci i dnes překvapivě aktuální příběhy o lidech
a jejich přednostech i slabůstkách
potěší jistě každého vnímavého
diváka. Namátkou jmenujme povídky O úpadku doby, Prométheův
trest, Císař Dioklecián, O desíti

Děti i dospělí z Nosálova
slovo „nuda“ neznají

spravedlivých, Římské legie, Petr
Ráb z Kufštejna či Napoleon.
Roli profesorky dějepisu ztvární
ve všech představeních Dana Sobotková a v povídkách jí budou
sekundovat mšenští divadelníci
Dana Svobodová, Václav Novák,
Jiří Fanta, Dan Petřikov a David
Bidlo.
K nim se však přidají velmi ne-

tradiční hosté, například hradní
pán Jaromír Šimonek, ex sladovník
Svatopluk Houserek, jaderný ajťák
Tomáš Janda, mělničtí divadelní
bardi Milada Hluštíková a Ivan
Neubauer, muzikáloví pokušitelé
Adélka Kummerová a Jirka Buriánek či herec a scénárista Petr Lněnička.
A perlička na závěr - hudební
předěly mezi jednotlivými povídkami ozvláštní mistr David Bidlo,
hrou na cembalo.
Přesné termíny těchto tří letních
představení, která se odehrají v
evangelickém kostele, sledujte na
plakátech, webu města a sociálních
sítích. Přejeme vám příjemnou netradiční zábavu.
Václav Novák

Zálesáci ze Mšena
přivezli domů bronz

Mladí atleti se vydali
změřit síly na Mělník

Mšeno, Doubí - Předposlední
víkend letošního května se konal přebor ČOS v Zálesáckém
závodě zdatnosti v Doubí u
Třeboně. Na finále této soutěže
postoupila dvě družstva TJ Sokol Mšeno, která na trase plnila
dovednostní i znalostní disciplíny. Oba naše týmy skončily
na krásném třetím místě - starší žactvo ve složení M. Bloudek,
C. Najmanová, E. Mojteková,
dorost pak ve složení P. Bloudek, F. Krupička a A. Machová.
Radka Nečasová

Mšeno - Deset žáků z prvního
stupně mšenské základní školy
- 1 dívka a 1 chlapec z každého
ročníku - se zúčastnilo ve čtvrtek 31. května základního kola
atletického trojboje. Závod se
konal v areálu Střední integrované školy technické v Mělníku. Při účasti pěti škol se podařilo našim žákům vybojovat
1. místo a postoupit do okresního kola, které proběhlo 15. 6.
v Neratovicích a žáci tam obsadili 4. příčku. Všem atletům
gratulujeme! Hana Nečasová

Překvapivě aktuální
příběhy o lidech
a jejich přednostech
i slabůstkách potěší
každého diváka.

Inzerce

Na akcích v Nosálově nikdy nechybí něco dobrého. Foto: Vl. Mráček
Nosálov - Nosálovští si užili tři
pěkné akce. Nejprve to bylo velikonoční tvoření s dětmi, poté následovalo pálení čarodějnic a třetici
uzavřel velmi oblíbený dětský den.
Pálení čarodějnic a dětský den se
konaly venku. Na obě akce letos
vyšlo výborné počasí, což se samozřejmě promítlo do velké účasti
dětí i dospěláků. Zvláště vydařený
byl dětský den, kde k dobré náladě
přispělo excelentní hudební uskupení Dyfur band. Díky sponzorům, kterých máme opravdu mnoho a jimž bych chtěl touto cestou
poděkovat, měly děti připraveno
nepřeberné množství cen, dále jíd-

lo a pití zdarma. Občerstvení bylo
samozřejmě i pro dospěláky, kteří
si ho mohli zakoupit. Utržené peníze nám pomohou pořádat další
kulturní akce pro děti.
Dětí bylo opravdu mnoho a podle
spokojených tváří proběhlo vše podle jejich představ. Tradicí zůstalo i
tentokrát, že se večer poněkud protáhl, ovšem jen pro dospělé. Rád
bych ještě jednou poděkoval všem
sponzorům a nadšencům, kteří se
na přípravách akcí podílejí. A děkujeme samozřejmě i účastníkům,
bez nichž by akce nemělo smysl
pořádat.
Vladimír Mráček

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...
Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

mšensko
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Seriál pro knihomoly

Pohřbený obr zůstane v paměti
Jméno Kazuo Ishiguro (1954)
mohli zaznamenat naši čtenáři v
souvislosti s loňským udílením
Nobelovy ceny za literaturu,
jejímž držitelem se tento Japonec,
žijící od útlého věku ve Velké
Británii, tehdy stal.
K jeho nejnovějším počinům
patří román Pohřbený obr (2015,
česky 2017), v němž autor vzdává
hold klasickému umění vyprávět.
Příběh se odehrává kdesi ve
středověké Anglii, v době, která
je velmi volně určena odchodem
Římanů a jejich rozpadajícím se
dědictvím, jakož i artušovskou
tradicí. Co se žánru týče, vzpírá se
kniha přesnému určení snad ještě
více než zasazení do časového
rámce. Ačkoli dílo díky své
kompozici snese označení román,
není možné jej jednoduše zařadit
do nějaké kolonky.
Hlavním motivem je cesta, na
níž ústřední dvojice, staří manželé
Axl a Beatrice, pomalu procitají
ze zapomnění a zapomínání a
hledají své vzpomínky. Avšak
dvojice zde nalezneme více, ať už
jde o Gawaina, rytíře z Artušovy
družiny a jeho koně Horáce, či o
mnicha Jonáše a jeho mlčenlivého
druha Niniána, nebo o saského
válečníka Wistana a Edwina,
jeho mladičkého spolubojovníka.
V polomytickém prostředí, v
němž je možné střetnout se s
obry, skřety i draky, mizí hranice
mezi realitou a sněním.
Staří manželé, kteří putují za
svým synem, o němž se však

Hlavním motivem
je cesta, na níž staří
manželé Axl a Beatrice
pomalu procitají ze
zapomnění a zapomínání
a hledají své vzpomínky.
nedozvídáme nic určitého, žijí
v kraji, který je obestřen mlhou,
jež se vznáší nad vzpomínkami
národa i vzpomínkami osobními.
Snad právě ono zapomnění, do
něhož jsou obyvatelé onoho
místa „zakleti,“ jim umožňuje
žít ve spokojeném svazku se
svými sousedy, jež ještě před
několika desetiletími považovali
za nepřátele a s nimiž bojovali na
život a na smrt.
Britové i Sasové, křesťané i
pohané, ti všichni žijí v poklidu
vedle sebe, ale je načase, aby mlha

Inzerce

ROUBENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů
■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby
■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností
■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice
E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz

zapomnění odvanula pryč. Avšak
zcela jasně vyvstává otázka, zda
navrátivší se vzpomínky nebudou
znamenat konec starého světa,
v němž každý žil v blažené
nevědomosti. Minulost bublá
pod povrchem a tlačí se na
světlo, ať už v rovině kolektivní
či individuální. A že vzpomínky
budou bolestné, to lze tušit ze
strachu Beatrice, která se obává
setkání s převozníkem, jenž
lustruje opravdovost a trvalost
citů těch, které má převézt na
zaslíbený ostrov. Ishiguro nás
zavádí do fantaskního světa
dávné minulosti, avšak otázky,
které sobě i nám klade, jsou ryze
současné.
Kde je hranice, kdy zapomnění
funguje jako hojivá mast a kdy
je potřeba paměti, abychom
si připomínali, čeho je člověk
schopen?
V
souvislosti
s
nedávnými
i
soudobými
válkami, genocidami a atentáty
je jeho otázka nadmíru bolestná.
Krom toho je Pohřbený obr
neobyčejným vyprávěním, v
němž zhýčkaný čtenář najde
poctu jazyku, neboť mluva
hlavních postav je vskutku
vytříbená a jakkoli je nepodobná
řeči raně středověkých lidí,
odkazuje na shakespearovskou
tradici. Jisté je, že Ishigurův
román
můžeme
vystihnout
slovem nejednoznačnost, ale
nikoli vágnost. Uvízne vám v
paměti ještě dlouho poté, co jej
dočtete. (vkv)

Noc kostelů se povedla
V pátek 25.6. se konala celostátní Noc kostelů. Stranou
nezůstal ani mšenský evangelický sbor a Rodinné centrum
Mšeno přispělo do programu.
Na zahradě za kostelem jsme připravili občerstvení s posezením,
zabavné hry a tvoření pro děti.
Na závěr jsme přichystali překvapení v podobě pohádky O veliké
řepě, kterou upravila a na místě
s dětmi nacvičila a předvedla
Šárka Jandová. Roli v pohádce
dostaly všechny přítomné děti
a dědu Pepu skvěle zahrál pan
farář Šimek. Děkujeme za krásné
odpoledne, které jsme si všichni
užili.
Eva Kratochvílová

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Antonín Mánes (* 3. 11. 1784
Praha † 23. 7. 1843 tamtéž),
malíř a kreslíř. Zakladatel české
krajinářské školy v 19. století, z
níž vzešlo mnoho žáků, mj. Bedřich Havránek. Své romantické
náměty nacházel také na Mělnicku, mj. Kokořín v bouři nebo
Soutok Vltavy a Labe. Jeho syn
Josef (1820 – 71) se stal nejvýznamnější osobností české
malby 19. století, hledal také v
Polabí a Podřipsku inspiraci pro
své obrázky (Labská krajina, Řipský kraj). Podařilo se mu odhalit
fresky v kostelíku sv. Jakuba Většího v Libiši, které byly během
husitských válek zakryty a zapomnělo se na ně až do 19. století.
V Národní galerii je uložen jeho
skicář s kresbou hradu Kokořína a další kresby skal a stromů
z Kokořínského údolí. Jeho další
syn Quido (1828 – 80) navštěvoval rodinu mecenáše Antonína Veitha v Liběchově (mj. zde
namaloval obraz Děti Antonína
Veitha před zámkem liběchovským, který je v Národní galerii
v Praze).
Martinus Petrof, zakladatel známého rodu. Jako bulharský přistěhovalec usadil se ve Mšeně
v roce 1740, kde byl voskařem,
měl dva syny s Rozálií Živnou.,
jedním z nich byl František,
který měl pět dětí a mezi nimi
Jana Křtitele – to všechno byli
předchůdci rodu tvůrců světoznámých pian z Hradce Králové.
Zde se již narodil v roce 1839
Antonín I., který po zkušenostech z Vídně a návratu do Čech
vybudoval v roce 1864 továrnu
na výrobu klavírů (zemřel v roce
1915). Po něm firmu Petrof převzal jeho syn Antonín II. (1881
– 1963). Mšenská matrika připomíná rod Petrofů ještě v roce
1834, dokdy se zde rodily děti
Jana Křtitele.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

SK Mšeno oznamuje, že

RESTAURACE
NA STADIONU

má v červenci a v srpnu
otevřeno každý den
od 10.00.
Nabízíme výběr domácích
limonád a nealko nápojů, pivo
Budvar 10°, Bernard 11°
a Žatec Sedmý schod.
Minutková kuchyně.

mšensko

Plavoběh si zkusili
i mšenští školáci

Mšeno - Třináct žáků mšenské základní školy se 24. května zúčastnilo
okresního kola XVII. ročníku plavecko
– běžeckého poháru Středočeského
kraje. Mladší žáci a žákyně v mělnickém bazénu plavali 50 m a na přilehlém hřišti běželi 500 m, starší žáci
a žákyně absolvovali tratě dvojnásobné - 100 m a 1000 m. Lukáš Kauler
(7. ročník) a Valerie Vaňačová
(2. ročník) vybojovali krásné bronzové medaile a zajistili si postup
do krajského kola, které se konalo
30. 5. v Čelákovicích. Děkujeme
všem za vzornou reprezentaci
naší školy.
(hn)
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V kostele sv. Jiří na Hradsku
se můžete cítit jako králové
Hradsko - Kdy naposledy jste se
měli jako králové? Já třeba předminulou neděli. Kanina, kde bydlíme,
zřejmě nikdy neměla svůj kostel.
Zato školu ano. Sousední Hradsko,
jedno z nejhistoričtějších míst Kokořínska, školu nemělo, ale mělo
právě kostel. Obce tak byly v těch
nejdůležitější věcech ducha - samozřejmě vedle obživy - těsně propojené. Jak také ne, když jsou od sebe
vzdušnou čarou vzdáleny přibližně
700 metrů. Ve skutečnosti ujdete
zkratkami tak dva kilometry, což
lidé chodili běžně jedním i druhým
směrem.
My přece nejsme o nic horší než
oni. A tak se jednou měsíčně vydávám dolů skalami přes malebné
údolí nahoru opět skalami po vytesaných schodech až ke kamenné
kostelní zdi. Ta se péčí města Mšena a památkářů nyní opravuje, a
tak to tam bude ještě o kousek hez-

Kokořínskem duněly
motory starých vozů
Mšeno - Druhá polovina měsíce
června je už tradičně dobou, kdy
mšenský veteran club pořádá oblíbenou Jízdu Kokořínskem. Letošního 13. ročníku se zúčastnily
posádky čtrnácti automobilů a
osmatřiceti motocyklů.
Soutěžící startovali z mšenského
náměstí Míru v minutových intervalech a na cestě je čekalo sedm
kontrolních zastávek, kde řidiči a
posádka plnili vědomostní a technické úkoly.

Mezi vozy byla i krásná tatrovka.

Větší zastoupení měly tradičně
motocykly. Foto: H. Friedl (2x)
Cesta vedla malebnou krajinou Kokořínska a v obcích Velký
Újezd, Kanina, Kokořín, Ždírec a
Žďár byla umístěna stanoviště pořadatelů, kteří zadávali účastníkům
otázky a bodově hodnotili jejich
odpovědi. Řidiči jeli podle rozpisu,
v němž nebyly uvedeny názvy obcí,
ale pouze nákresy křižovatek s vyznačením směru průjezdu. Přesto
většina přihlášených cestu úspěšně dokončila, pouze čtyři vozidla
z technických důvodu nedojela. V
cíli každý řidič obdržel pamětní list
a první tři soutěžící v každé kategorii byli dekorováni věncem.
Hanuš Friedl

Kostel sv. Jíří. Foto: M. V. Hanzelín
čí. Za zdí je malý a prostý kostelík
s raně gotickými prvky, který už
půl roku neslouží jako vysílač pro
mobilní telefony, a tak je tam zase
vše pěkné, jak bývalo. Pár lavic, pár
obrázků, funkční máry, nefunkční
harmonium, překrásná akustika a
postaru jeden jediný oltář v čele.
Ta procházka tam a zpět, ta prostota prostředí nějak k neděli patří,

stejně jako dobrý oběd. Okolo jedenácté se objeví pan farář Kothaj
ze Mšena, který zde pravidelné bohoslužby obnovil a odslouží mši - i
ta k neděli patří.
Je dobře, že je kostelík občas otevřen, že se zpívá, že nakukují turisté a vidí, že je zde živo. Co naplat,
že jsem zde někdy s panem farářem
sám. Můžete to vidět všelijak, ale já
to vidím pozitivně. A když přijdete,
uvidíte to také. Některé zážitky a
prožitky se těžko vejdou do reportáže a přenesou na papír.
Další mše je na Hradsku 15. července. Dnes už postupně lidé poznávají, jak málo důležitých věcí se
dá koupit. A mít téměř soukromou
mši je takový luxus, který penězi
nezaplatíte. Takové výsosti a cti,
dostávalo se dříve jenom králům.
Také tak se můžete cítit v kostele
svatého Jiří na Hradsku.
Michal V. Hanzelín

Burza se konala už potřetí
V polovině května Rodinné
centrum Mšeno uspořádalo třetí
Burzu nejen oblečení. Ve spolupráci se Sokolem Mšeno, který nám bezplatné poskytl svou
tělocvičnu, jsme mohli uskutečnit tuto pro nás už tradiční akci.
Letos se sešlo zatím nejvíce prodejců, a tak bylo opravdu z čeho
vybírat. Velkou radost nám opět udělali naši VIP návštěvníci z Vysoké,
kteří stejně jako v loňském roce přijeli a nakupovali a nakupovali...
A to nejlepší na konec - vše, co prodejci neprodali, a k tomu i někteří
návštěvníci přinesli, jsme naplnili do devíti velkých pytlů, odvezli na
Český červený kříž v Mělníce a tam předali jako pomoc těm, kteří to
potřebují. Děkuji všem prodejcům i návštěvníkům a těším se už v září
na další Burzu nejen oblečení. Tak nezapomeňte přijít, určitě si něco
vyberete. Eva Kratochvílová
Inzerce
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Mladí hudebníci se představili v Benátkách

V

e čtvrtek 24. května vstoupilo více než 400 základních uměleckých škol v
celé České republice do druhého
ročníku happeningu ve veřejném
prostoru.
Zakladatelka Nadace ZUŠ OPEN,
světově známá pěvkyně Magdalena
Kožená o projektu napsala: „Základní umělecké školy tvoří kořeny
naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela
unikátním vzdělávacím systémem,
který je třeba hýčkat, rozvíjet a
podporovat.“
Hudební obor Základní umělecké školy Mšeno se letos připojil k
rozsáhlé akci, kterou organizovala
ZUŠ Benátky nad Jizerou a účastnilo se jí šest škol: ZUŠ Poděbrady,
ZUŠ Nymburk, ZUŠ Benátky nad
Jizerou, ZUŠ Mladá Boleslav, ZUŠ
Mnichovo Hradiště a ZUŠ Mšeno,

Mladí umělci se setkali s Magdalenou Koženou. Foto: Pavel Šebesta

a to za účasti Magdaleny Kožené,
jež se rozhodla osobní návštěvou
poctít právě tento region.
ZUŠ OPEN v Benátkách nad Jizerou se odehrávalo na sedmi pódiích. Ve 13 hodin zahájila akci bu-

benická show na náměstí, po jejím
skončení promluvila Magdalena
Kožená a celý průvod se odebral
na Plajch, kde vystoupily pěvecké
sbory. V Konírně se konala taneční
akademie a v Lapidáriu zněly škol-

ní kapely. Největší pódium bylo
na nádvoří zámku, kde se konalo
vystoupení tanečních, vokálních a
instrumentálních souborů. Výtvarné obory vystavovaly v zámecké
chodbě muzea. ZUŠ OPEN byla v
Benátkách nad Jizerou ukončena
pěveckým koncertem v zámeckém
kostele.
Nádherný barokní prostor nabídl vynikající akustiku dětským
pěvcům, kteří přijeli ze Mšena. Ve
druhé polovině pěveckého koncertu vystoupila komorní pěvecká
skupina ZUŠ Benátky nad Jizerou.
Z reakcí posluchačů bylo zřejmé, že žáci pěvecké třídy ZUŠ
Mšeno podali vynikající výkony.
Společná fotografie s Magdalenou
Koženou, stejně jako podepsaný program, hluboké dojmy jen
umocnily.
Dr. Josef Šebesta

Žáci a učitelé ZUŠ Mšeno se vypravili na výlet
Mšeno, Praha - Ve Valdštejnské
zahradě Senátu ČR se v neděli 27.
května konal slavnostní koncert ke
stoletému výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Koncert nastudovala a předvedla
Hudba Hradní stráže a Policie ČR,
s níž má naše ZUŠka podepsanou
dohodu o umělecké spolupráci.
Koncertu, který Mezinárodní hudební festival Pražské jaro věnoval

památce československých legionářů, se účastnili i žáci a učitelé
Základní umělecké školy Mšeno.
Nejprve si prohlédli výstavu Hudba a pohádka v Českém muzeu
hudby, poté přešli do Valdštejnské
zahrady.
Koncert se skládal ze skladeb,
jež vojenské hudby hrály při soustřeďování československých vojsk
před bitvou u Zborova, stejně jako

skladby, jež zněly Prahou v památný den 28. října 1918 při vyhlašování československé samostatnosti. Slunečné počasí jen zvýraznilo

renesanční krásu zahrady, kterou
si vposledku žáci i učitelé prošli,
a před rozevřenými vějíři pavích
ocasů se vyfotili. Dr. Josef Šebesta

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

Výpravě ze Mšena se ve Valdštejnské zahradě líbilo. Foto: P. Šebesta (3x)

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

Děti obdivovaly pestrobarevné vějíře z pavích ocasů.
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Bilancování nad uplynulou fotbalovou sezonou
Mšeno - A – tým - Jarní část sezóny
jsme začali kondičními tréninky v
únoru a začátkem března jsme odjeli na plánované soustředění do
Jičína. Už v této době bylo zřejmé,
že nás v jarní části nebude čekat nic
lehkého, protože jsme odjížděli v
malém počtu hráčů, ale myslím, že
zrovna na soustředění se utvořilo
to správné zdravé jádro týmu.
Bohužel už v průběhu přípravy
jsme přišli o zraněného Stejskala,
který i se zraněným kotníkem několikrát nastoupil k zápasům, ale
nakonec se zranění ukázalo vážnější a k většině zápasů nastoupit
nemohl. Navíc golman Miler musel
na plánovanou operaci a s Valentou
jsme na jarní část také počítat nemohli. V součtu to znamenalo tak
citelné oslabení, že jsem se zprvu
obával, že budeme hrát místo o postup o záchranu.

jméno

počet branek

Wasyliw			
Guttenberg ml.		
Guttenberg st.		
Stejskal			
Kolumpek O.		
Kolumpek R.		
Valenta			
Zabilanský		
Gregor			
Matúšek			
Šledr			

17
13
4
3
3
3
2
2
2
1
1

celkem			

48

Ale opět se ukázala vnitřní síla
týmu, který v dokázal v nejdůležitějších chvílích zabrat a sbírat důležité body. A to jsme v průběhu
jara přišli ještě o Guttenberga ml.
a náhradního golmana Dohnalíka,
a tak se do brány podíval i mladý
dorostenec Dvorščík. Pokud bychom zůstali ve stejném složení,
hráli bychom o postup, protože je
velmi pravděpodobné, že z okresu budou postupovat dva týmy do
krajské I. B třídy.
Vlivem výše uvedených skutečností však zakončíme sezónu na 6.
místě tabulky, což nakonec považuji za velký úspěch. Chci za to všem,
kteří v jarní části zasáhli do hry,
poděkovat. Měli jsme těžké období,
kdy jsme čtyřikrát v řadě prohráli,
přesto se nekonaly žádné hádky, ale
tým se zkrátka semknul, zabojoval
a karta se zase obrátila. Parta je tu
dobrá, a to se ukáže vždy, až když se
nedaří. Věřím, že se nám přes léto
všichni marodi uzdraví a někteří

další se zase k fotbalu vrátí. Pak
bychom opět měli atakovat přední
příčky tabulky.

přínosné. Rostou nám zde hráči
do starších žáků, což je velmi pozitivní.

Realizační tým – Vladimír Grát,
Jiří Guttenberg, Dana Guttenbergová, Roman Kormoš

Mladší a starší přípravka
Oba týmy přípravek odehrály několik velmi vydařených zápasů a
na všech hráčích je vidět fotbalový
pokrok, který za rok udělali. Věřím,
že všichni budou pokračovat a že se
objeví i noví zájemci o fotbal.

B – tým
I v jarní části jsme využívali úzké
spolupráce s B-týmem, z něhož
k nám chodili hráči na pomoc.
Pravda je, že ta podpora mohla být
vyšší, ale někdy se zkrátka některým hráčům tolik nechtělo. Jinak o
béčku, za které jsem sám několikrát
nastoupil a v dalších zápasech jsem
ho viděl, mohu říct to, že když se
kluci snaží a hrají jednoduše, dokáží hrát vyrovnané partie s předními týmy tabulky. Ale dokáží také
přistoupit k zápasům velmi vlažně,
a to se pak samozřejmě projeví na
výsledku. Zde musím znovu vyslovit obrovskou poklonu Romanu
Kormošovi, který se o tým béčka
stará. Věnuje klukům spoustu svého volného času a ti by mu měli
projevit alespoň trochu vděku už
třeba jen tím, že se budou včas
omlouvat ze zápasů, a to jen v nejnutnějších případech. Fotbal není
jen zábava, ale také nějaká povinnost vůči spoluhráčům a vedení.

trenéři - Jiří Zabilanský st., Jakub
Jedlička, Martin Žembery, Jiří
Guttenberg st.
Závěrem chci opětovně poděkovat všem našim výše jmenovaným
trenérům. Musím zde opětovně
vyzdvihnout hlavně Jirku Zabilanského st. a Jakuba Jedličku, kteří
jsou na hřišti v podstatě denně, a to
včetně víkendů. Samozřejmě chci
poděkovat také všem těm, kteří
nám jakkoli pomáhají se zajištěním ostatních věcí kolem fotbalu
(občerstvení, dresy, příprava hřiště,
doprava na utkání aj.). V neposlední řadě chci bych rád poděkoval

členům Výkonného výboru našeho
klubu za jejich práci a zastupitelstvu města Mšena za jeho podporu
našemu spolku. Poděkování patří
samozřejmě i Vám, našim věrným
fanouškům, za Vaši stálou přízeň.
Věřím, že nám ji zachováte i v příštím roce.
Chtěl bych využít tohoto článku
k výzvě pro zájemce o fotbal. Pokud máte doma malého či většího
fotbalistu, přijďte s ním mezi nás
rozšířit naše řady. Nutně potřebujeme rozšířit i naše trenérské řady,
a to především u mládeže. Proto
hledáme zájemce o tento post. Proškolení na trenérskou licenci zajistíme a zároveň nabízíme i finanční
ohodnocení. Více sdělím případně
přímo na telefonu 602 851 240.
Vážení členové a příznivci SK
Mšeno, dovolte mi, abych Vám
všem jménem výboru SK Mšeno
popřál krásné prázdniny plné slunce a příjemných zážitků.
Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno

Třešně ve středu zájmu

trenér - Roman Kormoš
Dorost
Dorost bohužel ani v jarní části výsledky nezlepšil. Bohužel se
špatnými výsledky klesala morálka
v týmu a ti, kteří by měli být oporami dorostu, k zápasům ve spoustě
případů vůbec nenastoupili. Ještě
že máme šikovné žáky, kteří dorostu velmi pomáhali. V nich je i
budoucnost, a pokud u fotbalu vydrží, může se do Mšena opět vrátit
krajská soutěž.
trenér – Lukáš Dohnalík
Starší žáci
U žáků mohu napsat to samé co
na podzim. Žáci předvedli několik
velmi dobrých zápasů, i když se ani
oni nevyvarovali slabších chvilek.
V týmu žáků končí silná generace
velmi dobrých hráčů, kteří jsou
velkým příslibem do budoucnosti.
Důležité je, aby všichni u fotbalu
zůstali a nenechali se zlákat jinými
aktivitami.
Mladší žáci
Přihlášení týmu mladších žáků
do soutěží se ukázalo jako velmi

Závěr června ve Mšeně patří už tradičně Mšenskému svatojánskému
třešňování, které pořádá Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí. Ačkoli
akci zpočátku příliš nepřálo počasí a třešně si letos se zralostí o zhruba dva týdny pospíšily, přesto se akce vydařila. Pršet přestalo a na
mnoha stromech bylo co ochutnávat, a to včetně Jánovky mšenské i
netradiční Mšenské žlutky. (jř) Foto: Josef Havel (3x)

