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Lesní požáry dávají hasičům
v suchém létě pěkně zabrat
Mšensko - Vysoké teploty, dlouhotrvající sucho a nezodpovědní lidé. To
jsou faktory, které se o předposledním červencovém víkendu podepsaly pod požáry v lesích i na polích v
okolí Mšena.
Perný víkend mšenským dobrovolným hasičům začal v sobotu před
desátou hodinou dopoledne, kdy vyráželi do Lobče, kde hořela hrabanka
na ploše asi deseti metrů čtverečních. A po zhruba sedmi hodinách
mířili směrem na Katusice. Tam pro
změnu hořelo strniště i neposekané
obilí. Oba požáry se Mšeňákům a
jejich kolegům z jiných jednotek podařilo rychle zneškodnit.
Mnohem obtížnější zásah na ně
ovšem čekal následující den. Už po
sedmé hodině bylo veliteli JSDH
Mšeno Františku Šulcovi jasné, že
začíná náročný den. Právě on totiž
získal informaci o tom, že se z lesa
u Příboh zvedá kouř a nahlásil ji na
operační středisko. Pak společně s
dalšími mšenskými dobráky vyrazil
na místo. „Požár byl zhruba na ploše jednoho hektaru. Hořela nejen
hrabanka, ale i mlazina a plameny
se šířily i po velkých stromech,“ řekl
velitel jednotky, která byla na místě
jako první.
Po osmé hodině bylo zřejmé, že se
hasiči neobejdou bez pomoci policejního vrtulníku. Hořelo totiž na
kopci, kam bylo nesmírně náročné
dopravit vodu. „Požářiště jsme museli rozdělit do tří úseků. První úsek
byl nahoře na kopci, kde byli hasiči
na proudech, na druhý úsek se sjížděly cisterny zásobující dopravní
vedení vody a třetí úsek byl pod
kopcem na louce, kde probíhalo plnění bambi vaku vrtulníku,“ vylíčil
mšenský hasič Patrik Vyskočil, který
je zároveň profesionálním hasičem v
Mělníku.
Na dopravní vedení museli hasiči
použít hadice z téměř všech cisteren,
které na místo dorazily. A není ani
divu, měřilo skoro kilometr a vedlo
do kopce s převýšením sto metrů.
„Vodu pro vedení dole tlačila jedna
cisterna, ve čtvrtině kopce vedení
posilovala druhá a pak následovaly
ještě dvě přenosné motorové stříkač-

srpen
ČEKÁ NÁS
15. 8. Mšeno

beseda s moderátorem
Janem Rosákem, kterou pěvecky doplní Šimon Pečenka,
Domov seniorů od 14.00

18. 8. Mšeno

VIII. setkání motocyklů čs.
výroby ve Mšeně, sraz na
náměstí Míru 9.00 - 10.00,
vyjížďka okolím

24. 8. Kokořínský Důl

Vak vrtulníku hasiči plnili i na poli u benzinky ve Mšeně. Foto: JSDH
ky PS 12. Z nich to šlo do hasebních
proudů. Staré stříkačky ovšem zhruba po hodně obě odešly, takže jsme
sháněli další, které přivezli hasiči z
Velkého Újezda a Chorušic, záložní
pak ze Řepína, Skalska a Březovic,“
pokračoval v popisu napjaté situace
Patrik Vyskočil.

Za lesními požáry
stojí zřejmě neopatrní
turisté, kteří si přes zákaz
v lese rozdělali oheň.
Zhruba hodinu, kdy vodu na kopec kvůli poruše čerpadel dopravoval pouze vrtulník z Brna, se sedm
mšenských hasičů snažilo šíření
plamenů zmírnit jejich uplácáváním
lopatami a obkopáním požářiště motykami. „Na chvilku to sice pomohlo,
ale vítr to zase brzy rozfoukal,“ přidal
se Radek Šimáně. Byl mezi Mšeňáky,
kteří na kopci zasahovali přes tři hodiny, než je vystřídali hasiči z jiných
jednotek.
Než došlo hodinu po poledni k lokalizaci požáru, vrtulník do plamenů
stihl shodit osmačtyřicet vaků vody,
které představují bezmála čtyřicet
kubíků vody. Další desítky tisíc litrů
vody do doutnajícího lesního porostu proudily z hadic na ramenou
hasičů.
Na místo dokonce přijela i cisterna
z ruzyňského letiště s leteckým benzinem, ze které vrtulník dvakrát tan-

koval. Nechyběl tankovací kontejner
s benzinem a naftou, který poskytoval palivo více než dvěma desítkám
cisteren ze Středočeského i Libereckého kraje a motorovým stříkačkám.
Během likvidace požáru u Příboh
jedno mšenské družstvo muselo tatrou vyrazit do Pětikozel, kde hořely dva stohy a pole na ploše zhruba
dvaceti hektarů.
Uhašením požáru u Příboh, který
podle mšenských dobráků byl jedním z nejnáročnějších za poslední
dobu, perný den nekončil. Sotva se
hasiči před sedmnáctou hodinou
vrátili do Mšena, kde čistili proudnice, mohli startovat znovu. Tentokrát
hořelo v lese na Jestřebici. Oproti
předchozímu požáru, kdy byl kvůli
velkému počtu nasazených jednotek vyhlášen nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu, se požár u
Jestřebice obešel s druhým stupněm
poplachu a zhruba deseti zasahujícími profesionálními i dobrovolnými
jednotkami. A nechyběl vrtulník,
tentokrát už z Prahy. „Tady naštěstí
stačily čtyři bambi vaky plné vody
a vrátil se na základnu,“ připomněl
další z hasičů Petr Škopan.
Vyčerpaní mšenští dobráci se po
návratu do města setkali s nepříjemnými pomluvami. „Starosta nám
zaplatil jídlo v restauraci U Zlatého
lva, kam jsme se dostali až k večeru.
Druhý den jsme se doslechli, že akorát vysedáváme v hospodě. Zamrzelo
nás to,“ doplnil velitel Šulc. Jiří Říha

Netopýří noc na Kokořínsku,
zahájení v 19.00 v terénní
stanici Správy CHKO Kokořínsko v č. p. 13, ukázky
odchytu a vypouštění netopýrů, přihlášení na marcela.
holubova@nature.cz

25. 8. Mšeno

Evangelický sbor ve Mšeně
a město Mšeno pořádají od
19.00 na koupališti besedu
ke 100. výročí vzniku Československé republiky, zúčastní
se historik Michal Pehr a
nevlastní pravnučka TGM
Anna Rývová - Slavíčková

26. 8. Mšeno

41. Mšenská padesátka,
připraveny trasy pro pěší
i cyklisty, start od 6.30 do
10.30 na koupališti, součástí
bude závod v přespolním
běhu Kokořínské roklinky trasa 28 km, start 10.00 na
koupališti ve Mšeně

28. 8. Mšeno

zahradní slavnost v DS Mšeno od 14.00, recitál zpěvačky
Dity Hořínkové, jejích synů a
neteře

1. 9. Kanina

Country Kaninafest od 12.00
na, vystoupí deset hudebních skupin, akce se koná
na podporu DS Mšeno

8. 9. Mšeno

Setkání s loutkami u Hlovecké studánky od 14.00 v Hlovci, pohádka s překvapením
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
To máme horké
léto, viďte? Přitom jsme ještě
nedávno nadávali, že je zima.
Ono totiž vlastně
nikdy není ideální počasí, jako bychom si přáli. V
zimě si říkáme, jak by nám bylo
hezky v létě a v létě si v bytě rozpáleném na třicítku říkáme, jak
bychom radši klepali kosu v zimě.
No a jaro? To už také není jako
dřív... No a teď si k tomu ještě připočtěte to sucho. Neprší, neroste
nám tráva na zahradě, spíš schne a
my nemáme co sekat, sakra. Navíc
musíme po zahradě tahat konve
s vodou. A když najednou přijde
slejvák s kroupami, nadáváme,
jak nám to pomlátilo nebo rovnou
sházelo broskve z větví, utlouklo
květy hortenzií a rozlámalo rajčata. Není to pro zlost? To počasí
se nám, chudák, prostě nikdy nezavděčí. V souvislosti s počasím
si vždycky vzpomenu na dědu z
Vysočiny. Vloni měl asi jako jediný v republice obtěžkané jabloně
a přitom říkal: „To je jablek, co s
tím budeme dělat?“ A letos? Letos
jsem od něho slyšel: „Je to na nic, je
sucho, podívej se na ty malý jablíčka, v tomhle kraji se pořádně nic
neurodí!“ Je to legrace. Ale my za
pár let přece nebudeme jiní. Dědo,
jestli jsi to dočetl až sem, tak se nečerti...
Fajn čtení v tom letošním parnu
přeje Jiří Říha

Bohoslužby na Vyhlídkách byly
zaměřené na třicetiletou válku
Mšeno, Romanov - Poslední červnový den patřil oblíbeným Bohoslužbám ve skalách, které před lety
na romanovských Vyhlídkách začal
sloužit mšenský evangelický farář
Michal Šimek. Letošní mše v přírodě přilákala na šedesát lidí, z nichž
třetina přijela z evangelického luterského sboru Gruna - Seidnitz z
Drážďan.
Letošní bohoslužby byly zaměřeny především na čtyřsté výročí
začátku třicetileté války, které je
poněkud ve stínu stého výročí republiky. V českých zemích válka
začala pražskou defenestrací 23.
května 1618. „Definitivně tehdy padla naděje, že v zemi bude
Mši na skalách si poslechlo na šedesát lidí. Foto: Josef Havel (2x)

Oba faráři vylezli na skálu.

evangelíkům umožněno veřejně
a svobodně vyznávat svou víru. A
přitom o ni tolik bojovali, mnozí
za ni položili své životy,“ řekl ve
svém projevu z pískovcového vrcholku skály Michal Šimek a na
jeho závěr dodal: „Můžeme se ptát,
zda měl smysl zápas českých stavů,
když stejně svůj boj s Habsburky
prohráli. Můžeme se ptát, zda má
smysl zdůrazňovat toleranci ve věcech víry, když se stejně neustále
odehrávají konflikty a války. Zcela
určitě to smysl má tehdy, pokud

hledáme cestu k naději do budoucnosti. Když Tomáš Garigue Masaryk hledal cestu a program pro
český národ, prohlásil - Ježíš, a ne
César.“
Společně s Michalem Šimkem
se na skalní věže odvážil i německý kněz luterského sboru Michal
Führer, který navázal na jeho kázání.
Bohoslužby ve skalách letos oživilo trumpetové kvarteto a závěrečný piknik.
Jiří Říha

Jakubská pouť lákala do Kadlína
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O předposledním červencovém víkendu se v Kadlíně konala tradiční Jakubská pouť. Návštěvníci si užili
spoustu zábavy jak na pouťových atrakcích, tak i v areálu kadlínského muzea. Foto: Josef Havel (5x)
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Úmyslně otočená šipka zmátla
účastníky letošního triatlonu

K

aždým rokem, už téměř
čtvrt století, se druhou
červencovou sobotu scházejí triatleti. Ještě před skokem do
Harasova se seznámí s trasou, která je každoročně jiná než v letech
předchozích. Jedinou závodnickou
konstantou zůstává 1500 m v rybníce. V našem případě šest koleček napříč mezi oběma plážemi.
V 10:00 vše vypuklo. Rekordních
šestapadesát účastníků, mezi nimiž bylo devět žen a jeden junior,
se vrhlo do vody, aby splnili první
část předepsané porce závodních
kilometrů.
Jako první vybíhal z rybníka junior Martin Zeman ze Sparty Praha (plaval zkrácenou trasu 750 m).
O několik málo minut za ním se v
rekordním plaveckém čase 21:30
minut vyřítil z Harasova Michal
Hurník. Bal následován dalšími
borci ať už po jednotlivcích či malých skupinkách. Trasa kola, která
následovala po plavecké části, měřila letos téměř 38 km, s výrazným převýšením 1100 m (asi jako
vystoupat na Ještěd od hladiny
moře). Její náročnost umocňovaly
strmé výjezdy i technické sjezdy.
Však se proti jiným ročníkům pod
dvě hodiny jízdy dostali jen dva závodníci.
Zklamáním pro některé jezdce
muselo být přeznačení trasy jakýmsi nenechavcem a jejich následné sjetí z plánované trasy. Někteří tím ztratili možnost bojovat o
nejvyšší příčky. Těžko soudit, jaká
myšlenková pohnutka vede k otočení šipky a znehodnocení závodu.

Padesát šest závodníků se vrhlo do harasovského rybníka. Foto: TJ (3x)
Běžecká a závěrečná část byla
letos kratší než obvykle, necelých
5 km. V jejím závěru však nechyběly už tradiční kamenné schody z
Debře na Romanov. Jako první se
do cíle v hospůdce na Romanově
dostal luštěnický Vladimír Hamáček v čase 2:53:36, následován s
tříminutovým odstupem Petrem
Bitmanem z Mladé Boleslavi (vítěz
cyklistické části).
Nejrychlejší ženou dne i v jednotlivých disciplínách se stala Klára
Janoušková (3:54:00). Druhá mezi
ženami a současně vítězkou veteránské kategorie byla domácí Radka Janatková (4:11:38). Mužskou
veteránskou kategorii opanoval
Tomáš Lendvorský (3:13:02). Nejrychlejším běžcem se stal v cíli celkově šestý Tomáš Lisý (25:06).
Triatlon nevyhrávají ani plavci
ani cyklisté či běžci. Vítězem se
stává ten, kdo podává vyrovnané

výkony ve všech třech disciplínách.
Pořadatelé TJ Sokol Mšeno děkují všem účastníkům triatlonu
za předvedené výkony a těší se
při příštím, jubilejním ročníku na
shledanou.
Martin Kauler

Inzerce

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

Mezi účastníky Kokořínského
triatlonu bylo letos devět žen.

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané,
letní sezona je v
plném proudu,
což pro každého
znamená něco
jiného. Dětičky
si užívají prázdniny, mnozí dospělí dovolené, živnostníci působící na poli cestovního ruchu kmitají na plné obrátky
a vedení města i mnoha okolních
obcí utrácí peníze z obecních rozpočtů na různých stavebních akcích. Jako téměř každý rok máme
staveb rozjetých hodně. Probíhá
první etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice, rekonstrukce školní
tělocvičny, začala výměna střešní krytiny na tzv. „staré škole“,
opravujeme oplocení hřbitova na
Hradsku. Hlavní stavby jsou však
jiné – výstavba kanalizace v Sedlci a rekonstrukce průtahu Mělnickou ulicí, u těch se zastavím
podrobněji.
Kanalizace v Sedlci
Tato vpravdě historická stavba v
hodnotě přes 30 mil. Kč pomalu spěje ke konci. Akce byla a je
nesmírně náročná zejména kvůli
výskytu nečekaně tvrdého pískovce v některých částech obce (zpomalení a prodražení) a také kvůli
nedostatku prostoru v některých
ulicích a kvůli častým změnám
v projektu, které v průběhu stavby nastaly z různých důvodů.
Zvýšení ceny bude také proto, že
jsme se rozhodli pro větší rozsah
obnovy povrchů komunikací a
větší rozsah asfaltových ploch
oproti levnějšímu penetrovanému
makadamu. Páteřní komunikace
obcí bude mít (částečně již má)
asfaltový kryt, boční ulice budou
z penetrace. Pro připojované nemovitostí jsme také zakoupili a
věnovali revizní šachty a čerpací
jímky. Připojování samotné bude
možné až od září poté, co bude
celý systém zkoulaudován a vyzkoušen. Poté bude třeba pro každý dům uzavřít smlouvu s provozovatelem (Středočeské vodárny),
kde budou sděleny podmínky
připojení. Pro tlakové přípojky
je to složitější, neboť bude třeba
mít revizi eletropřípojky a poté
usazenou čerpací jímku zapojí a
vyzkouší a vydá protokol odborná
dodavatelská firma. Na základě
protokolu pak bude možno uzavřít smlouvu s provozovatelem.
Vždy však platí, že do přípojek
nesmí být zaústěny dešťové vody!
...dokončení na straně 5
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Představujeme vám členy Divadelního sdružení Mšeno

Radek Sobotka se stará o zvuk i světla
Mšeno - Divadlo by nebylo divadlem bez herců. A neobejde se ani
bez technického zajištění, které
má v mšenském divadelním souboru už řadu let na starosti místní
truhlář Radek Sobotka. Ačkoli na
pódiu vidět není, představení by
se bez jeho zapojení neobešlo.
„V divadle jsem od doby, kdy se
začínala zkoušet Postel plná cizinců, a to už je skoro patnáct let. Začínal jsem nejdříve výrobou kulis
a pak jsem postupně převzal světla
i zvuk,“ vzpomíná na své začátky
mezi mšenskými ochotníky jejich
technik.
Přestože není herec, pamatuje
si téměř celý scénář nebo mu alespoň naskakují aktuální repliky.
„Když hercům vypadne text, sem
tam jim i zkusím napovědět,“ říká
Radek Sobotka, který je však většinou bohužel dost daleko od pódia.

V divadle Radek Sobotka působí skoro patnáct let. Foto: Jiří Říha
Během představení se má často
co ohánět s vlastní prací. „Sem
tam mi začnou bouchat žárovky
nebo přestane fungovat zvuk, a to
pak diváci přestanou sledovat jeviště a vrhnou své pohledy na mě.
Naposledy jsme shodili elektřinu v
celé hospodě, kde jsme hráli. Lidi

ale vzali mobily a svítili jimi, takže představení herci dohráli dříve,
než se to povedlo znovu nahodit,“
směje se technický ochotník.
Postel plnou cizinců viděl už
možná dvěstěkrát, ale pokaždé se
u představení baví. „Vždycky je to
v něčem trochu jiné, občas her-

ci něco zapomenou nebo si dají
vlastní text. Ani jednou se mi prostě nestalo, že bych se nezasmál.“
Teď si ovšem nejvěrnější fanoušek oblíbené Postele plné cizinců,
bude muset zvyknout na novou
detektivní komedii Potřetí bych
umřít nechtěl, kterou Mšeňáci
pilně zkoušejí. „Na zkoušky nové
hry často nechodím, protože tam
zatím nejsem potřeba, ale párkrát
jsem už nějaké části viděl. Je to
zajímavé v tom, že jak nastoupilo
několik nových herců, vznikají nové vtipy a situace, kterým se
určitě také zasmějeme,“ pokračuje
Radek Sobotka, který už má pro
novou hru připravenou část kulis.
A brzy ho čeká výroba knihovny,
která se po zatažení speciálního
mechanismu promění v bar s pašovaným alkoholem.
Jiří Říha

Kadlín hostil první výstavu Josefa Havla
evangelickém kostele, občas se skrz
hledáček dívám na pěvecký sbor
Intermezzo, mělnické Nové divadlo a navštěvuji i řadu dalších zajímavých akcí v okolí,“ vyjmenoval
nejčastější objekty Josef Havel.
Lidé, které fotí nejčastěji, však na
výstavě v Kadlíně k vidění nebyli.
Byla zaměřena čistě na krajinu.
Mezi sedmdesáti snímky mohli návštěvníci spatřit například roubené
chalupy vesnické rezervace Olešno, prastarou Chorušickou lipku,
Starý Bernštejn, studánky v Kokořínském údolí nebo Kadlínskou
Josef Havel představil sedmdesát svých fotografií. Foto: Jiří Říha
Skramouš - „Fotím teprve chvilku,
jsem takové fotografické batole,“
říká o sobě Josef Havel, rodák ze
Skramouše, který v rámci letošní
Jakubské pouti otevřel v budově
obecního úřadu v Kadlíně první
výstavu svých fotografií.
Žádný z návštěvníků by přitom
nehádal, že autor doslova okouzlujících snímků krajiny a vesnické
architektury se fotografování věnuje teprve pár let. „Intenzivně fotím
od doby, co jsem šel do důchodu,
což je tři roky. Jinak jsem začal fotit
před nějakými osmi lety,“ líčí nadšený fotograf a se smíchem dodává: „Manželka mi trochu vyčítá, že
když byly děti malé, tak mě focení

nezajímalo a teď mám fotoaparát v
ruce téměř neustále.“
Nadšení pro zachycování objektů
Josefa Havla chytilo už jako malého chlapce. To se ovšem nevěnoval
fotografování, ale malování. Patřil
tehdy mezi první žáky, kteří navštěvovali nově založenou Lidovou
školu umění ve Mšeně. „Bratranec
mi před lety řekl, že když jsem dříve
maloval, tak ať aspoň fotím. Takže
jsem se do toho pustil vlastně díky
němu. Když s foťákem nechodím
po krajině, tak hodně dokumentuji
kulturní akce mšenského domova seniorů, našeho Okrašlovacího
spolku pro Mšeno a okolí, pak také
často fotím aktivity v mšenském

rozhlednu. Nechyběla ale ani místa
o něco vzdálenější. Ta reprezentovala scenérie z Ještědu, Kryštofova
Údolí a nechyběl ani kopec Klíč u
Nového Boru, jehož fotografie se
autorovi líbí ze všech nejvíc.
Josef Havel své snímky upravuje
pouze minimálně. „Když je potřeba, trochu je srovnám, aby měly
rovinu. Když jde o reportážní fotky, tak je mírně oříznu, aby na nich
někdo neměl půlku hlavy. A pak
doplním kontrast nebo sytost,“
uzavřel nadaný fotograf.
Jiří Říha

Inzerce

STARÉ KRÁSNOSTI

muzeum starých kočárků, panenek a hraček

Sbírka kočárků od konce 19. století do 80. let
20. století. Hračky a panenky z dob, kdy jejich
životnost nebyla tři měsíce a často se dědily
z generace na generaci.
Diabetická kavárna – mlsání i pro lidi s cukrovkou
Dětský koutek a mnoho jiného…
Otevřeno: květen – září, každou sobotu
od 10 do 17 hodin
M. a J. Hrdličkovi 773 638 165, Velký Újezd 95

www.starekrasnosti.cz

mšensko
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K plamenům na Olešně dovezla
barely vody policejní čtyřkolka
Mšeno - Jednotka mšenských dobrovolných hasičů zřejmě i letos
překoná hranici padesáti výjezdů k
zásahům za rok. Nasvědčuje o tom
statistika výjezdů za první polovinu letošního roku, kterou hasiči
předložili redakci Mšenska.
Od začátku ledna do konce června na svém kontě mšenští dobrovolníci mají celkem šestadvacet
zásahů, z nichž sedmnáct představují technické pomoci, požárů bylo
sedm, k tomu jeden únik ropných
produktů a jeden planý poplach.
Mezi zajímavějšími zásahy byla
podle velitele družstva Patrika Vyskočila například likvidace požáru
sazí v komíně, ke kterému vyjížděli první březnový den do Velkého
Újezda. „Naše jednotka tam spolupracovala s mělnickými profesionálními hasiči. Sháněli jsme suchý
písek na sražení hořlavých sazí z
komína. Nakonec jsme ho museli vykopat na zmrzlém dětském
hřišti,“ uvedl hasič a dodal, že po
vhození písku do komína vybrali
topeniště.
Velkou část výjezdů zaměřených
na technickou pomoc každoročně
představují popadané stromy. Podobně tomu bylo i letos v polovině
dubna, kdy se do Mšenska opřela vichřice doprovázená deštěm.
Mšenská jednotka tak odstraňo-

Hasiči museli vodu přivézt v barelech, jinak to nešlo. Foto: JSDH (2x)
vala spadlý strom v Chorušicích,
mezi Chorouškami a Stránkou hasiči museli zlomený strom stáhnout
dolů tatrou. Ještě více práce pak
měli v Lobči a ve vrátenském kopci,
který byl doslova poset polámaný-

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

mi stromy. „Nebyli jsme schopni to
za celý den odstranit, takže musela
být uzavřena silnice a následující
den stromy odstranili dřevorubci,“
přiblížil Patrik Vyskočil.
Za zmínku stojí i rozsáhlý požár
ve Vrchovanech u Dubé, kde navíc
svou roly hrály i zahřáté lahve s
acetylenem. „Starší pán údajně plamenem svařoval lepenku na střeše,
pod níž bylo uskladněné seno. Od
něj pak vzplála celá stodola. Vozili
jsme především vodu a část jednotky střídala hasiče na proudech.
Bylo nutné ochlazovat lahve s výbušným plynem, jedna z nich přitom vybouchla pár metrů od našeho hasiče Lubora Sasky. Měl štěstí,
že nebyl blíž,“ popsal hasič.
Posledním ze zajímavých výjezdů
jednotky v prvním semestru letošního roku byl 25. června lesní požár v Olešně. Vzhledem k tomu, že
se cisterna nedostala blíž než kilometr od ohně, museli hasiči rychle
přijít na to, jak k poměrně malému
požáru na ploše zhruba dvacet
metrů čtverečních dostat vodu.
Nakonec využili pomoc mšenského policejního oddělení, které poskytlo pracovní čtyřkolku s
vozíkem, na němž k ohni přivezli
barely s vodou.
Jiří Říha

SLOUPEK STAROSTY
...dokončení ze strany 3
Toto bude následně provozovatelem kontrolováno a jsou možné značné sankce. Svody z domů
můžete svést do akumulačních
nádrží na zálivku, případně na
povrch komunikací.
Rekonstrukce průtahu II/273
Stejně jako u kanalizace platí,
že projekt se připravoval mnoho
let a vyžadoval velké nasazení,
než se dostal k realizaci. Stavba
samozřejmě přinese plno komplikací v dopravě a i jiné obtíže,
ale věřím, že se nám (společně
s krajem) ji podaří zdárně dokončit a že budeme mít zase
kus města krásnější a obnovený,
včetně všech sítí. Po dokončení (snad do konce roku) budou
téměř všechny páteřní komunikace ve městě v pořádku a příští
samospráva by se mohla zaměřit
na boční ulice a také tlačit kraj
k rekonstrukci zbývajících úseků
silnic II. tříd ve městě, tedy ulici
Romanovskou a Hradčanskou.
Současná první etapa v oblasti
skládky a pumpy potrvá asi měsíc, poté tato nepříjemná uzavírka zmizí, stavba se posune níže
ke křižovatce se Zahradní (II.
etapa) a bude se jezdit Stráneckou a Jateckou. Totéž bude ve
III. etapě, kdy se bude stavět od
Zahradní dolů až ke křižovatce
s Masarykovou. I toto dílo má
hodnotu přes 30 mil. Kč a financování je rozloženo v podstatě
na poloviny mezi město a kraj. K
zajištění financování této stavby
si město sjedná úvěr cca na 2
roky ve výši 10 mil. Kč za velmi
výhodných podmínek.
Volby
Léto uteče jako voda, přijde
podzim a opět volby, tentokrát komunální. Uvidíme, jaké
nám volební strany nabídnou
osobnosti, neboť se zdá, že vůle
spravovat věci veřejné neustále
klesá. Doufám, že voliči vyberou
zodpovědně nové vedení města i
okolních obcí, že se bude jednat
o lidi s přehledem (minimálně
ekonomickým) a zkušenostmi s
řízením alespoň malé firmy nebo
instituce, neboť město a jeho čtyři zřízené organizace již představují poměrně velký podnik.
S přáním pěkného léta
Martin Mach, starosta Mšena

mšensko
Inzerce
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Očima „Pražandy“		

		

Moje první mšenská detektivka
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:
24. 8. a 22. 9. od
20, 21 a 22 hodin.
Rezervace nutná v pokladně
- cukrárně zámku nebo na

www.zamekstranov.cz

Tak konečně pátek! Celý týden se
těším na víkend, protože se ve Mšeně
slaví 90. výročí vystavění základní
školy a 100 let republiky. Proč čekat
až na sobotu? Vyrazíme hned, napadlo mě po příchodu domů. Honem jsem sbalila na chatu vyprané
prádlo, nějaké jídlo, které nepodléhá
rychlé zkáze v teple (elektřinu stále
ještě nemáme) a už jsme spěchali směr Mělník a Mšeno. Hned, jak
jsme zaparkovali na „našem“ místečku vedle kontejneru na hřbitovní
odpad, napsala jsem zprávu našim
přátelům, rovněž mšenským chatařům, že už jsme tam. Domluvili jsme
se, že se sejdeme za chvíli na náměstí
a zajdeme na pivo.
Jen jsme věci hodili k chatě na lavičku, já vzala peněženku a už jsme
spěchali za vidinou pohodového pátečního večera a studeného piva. Posezení se vydařilo, usnuli jsme okamžitě po návratu do chaty.
Ráno manžel spěchal zaplatit nějaký stavební materiál a začal hledat svou tašku s doklady a penězi.
Nejdřív v chatě, pak v autě, ale bez
úspěchu. S nadějí jsme volali domů
dětem, jestli ji nenechal doma. Děti
prohledaly celý byt, ale tašku nenašly.
Manžel má většinou v peněžence
tak dvě stovky, ale teď měl na ten
materiál. Počítala jsem tak deset tisíc. Jenže potřeboval ještě zaplatit řemeslníkům, tak si vzal dvacet jedna
tisíc! To mě odrovnalo. Kromě peněz
tam měl všechny možné doklady,
včetně platební karty. Tu jsem hned

Taška s doklady se nakonec našla
na okapu. Foto: archiv E. Brožové
zablokovala a rozhodli jsme se nahlásit ztrátu na policii.
Vyšli jsme sice směrem ke škole, ale
ne oslavovat. Na policii jsme narazili na zavřené dveře, naštěstí na nich
bylo telefonní číslo, kam volat v případě potřeby. Ztrátu jsme nahlásili,
s náladou na bodu mrazu jsme se
stavili u školy, dali jsme si výbornou
ledovou kávu, potěšili se tanečním
vystoupením, ale stejně jsme jen mysleli na to, kde by taška mohla být.
Asi jsme ji nechali s ostatními taškami na lavičce a někdo přelezl plot a
vzal ji. Cestou k chatě mi připadal
podezřelý každý turista s batohem.
Odpoledne za námi přijela dcerka
a znovu jsme situaci rozebírali. Svitla nám ještě naděje, že taška bude v
garáži. Manžel totiž před odjezdem
hledal nějaké nářadí, a tak usoudil,
že tašku mohl někam položit. Rozhodli jsme se vrátit domů a prohledat
garáž. Na chatě už nás to stejně nebavilo. Když jsme vyšli za plot, zdálo

7.

se mi, že v jednom místě je ušlapaná
tráva. Šli jsme se tam podívat a mně
to přesně zapadlo do mozaiky. Tady
zloděj stál, díval se na lavičku k chatě, uviděl tašku a přelezl pro ni! Jak
jsem tak brousila pohledem, narazila
jsem na předmět, který mi tam nějak
nepasoval. V novém okapu na kůlně
si trůnila taška! Nevěřila jsem svým
očím! Hned jsem zakřičela: „Tamhle
je!“ Rodina uvěřila, až když uviděla.
Jak jsme tak pospíchali na to pivo,
tak se šel manžel v rychlosti podívat,
kolik vody napršelo do sudu a tašku
si „odložil“ do okapu. Od té doby,
když něco hledá, tak se ho hned zeptáme, jestli to není v okapu! Když
pak po telefonu rušil poplach na policii, myslím, že pobavil i policistu,
který prý zrovna začal psát hlášení
a byl rád, že nemusí. Já se ale musím
omluvit všem těm kolemjdoucím,
které jsem v duchu podezírala.

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.

Senioři si užili muzikálové písně

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

Mšeno - Obyvatelé mšenského Domova seniorů i ostatní návštěvníci
ve čtvrtek 26. července shlédli v
prostorách zahrady domova koncert složený z písní z muzikálů,
oper a operet, a to jak českých, tak
zahraničních.
Koncert slovem provázela zpěvačka Míša Nosková, která samozřejmě i zpívala. Monika Sommerová zahájila vystoupení Rusalkou
od Antonína Dvořáka. V podání
Michala Bragagnolo zazněla například píseň z muzikálu Limonádový
Joe. Nechyběly ani písně z muzikálu Noc na Karlštejně, Jesus Christ
Superstar, Bídníci, Fantom opery a
další.
Je nutné vyzdvihnout, že během
představení bylo vzorně postaráno
o seniory. Neustále jim zaměstnanci domova doplňovali nápoje, o

Muzikálové hvězdy zamířily do Mšena. Foto: Josef Havel (2x)
přestávce roznášeli grilované maso
a plnili jejich ostatní přání, což není
výjimkou ani jindy. Vždycky při
mojí návštěvě v domově seniorů
obdivuji, jak je postaráno nejen o
tu nezbytnou péči, která je senio-

rům poskytována, ale i radost, která
je jim dopřávána mnoha kulturními pořady a pomáhá jim alespoň na
chvíli zapomenout na jejich zdravotní problémy, které přináší stáří.
Josef Havel

mšensko
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Výletníci se vrátili do časů
slavných rodáků Mšenska
Mšeno - Znáte Josefa Ladislava
Píče, Annu Bayerovou nebo Jana
Křtitele Píška? Že ne? Tak to jste
zcela jistě chyběli na letošní vycházce Okrašlovacího spolku pro
Mšeno a okolí s názvem Po stopách Cinibulkových aneb Časem
zpět o sto let. Právě na významné
osobnosti Mšenska byla totiž letos
zaměřena.
Pánové a dámy v oblečení à la
začátek minulého století se v sobotu 14. července dopoledne sešli u
mšenské základní školy, kde se setkali s tříčlenou kolaudační komisí
(V. Novák, A. Kummerová, J. Říha),
která si skolu přišla před otevřením
v roce 1928 prohlédnout. Nechyběl
ani zedník (J. Richter), který dokončoval poslední práce a posléze
účastníkům předal „stroj času“, je-

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Koupím zahradu nebo jiné vhodné prostory, kde bych vytvořil
tenisový kurt. Jen pro soukromé využití. Mšeno. Nabídněte
prostor a cenu na telefonu:
775 618 876.
•

•

•

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.
Při cestě na Míčovku se výletníci zastavili v lázních. Foto: J. Havel (3x)
hož prostřednictvím se pak všichni v rámci následující vycházky
městem vrátili v čase ještě o něco
hlouběji.
U radnice se tak setkali s archeo-

Dr. Píče si zahrál Zdeněk Bergl a Dr. Bayerovou Dana Sobotková.

logem Dr. Píčem (Z. Bergl), u rodného domu barytonysty Píška na
ně čekal sám pěvec (J. Šebesta) a při
cestě Míčovkou narazili na druhou
českou lékařku Dr. Bayerovou (D.
Sobotková), která všechny pozvala
na piknik s přednesem básně M.
B. Stýbla - Pozdravení městu květů, kterou věnoval krásám města
Mšena.
V restauraci u Pokliček se pak
výletníci dozvěděli o mšenských
kořenech slavného stavitele pian
Antonína Petrofa. Místo něho na
pianino zahrál Dr. Šebesta coby
J. K. Píšek a na závěr zahrál a zapěl
pozdější českou státní hymnu Kde
domov můj. Videoklipy z akce jsou
k vidění na facebookové stránce
spolku @osmseno.
Jiří Říha

Hasiči potěšili děti ze Stránky

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.
Inzerce

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

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
Posledního červnového dne se od 15 hodin na stráneckém hřišti konal dětský den na přivítání prázdnin.
Kulturní komise OÚ připravila pro děti pestrý program her a soutěží. Vyvrcholení zábavného odpoledne
byl příjezd mšenských hasičů, kteří zasahovali při improvizovaném požáru jako „horké překvapení“. Děti
si poté mohly záslužnou činnost hasičů samy vyzkoušet na miniaturách zásahových prostředků. Děkujeme
mšenským hasičům, že pro děti připravili příjemný a hluboky zážitek. Štefan Dvorščík

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

mšensko
KINO MÁJ DOKSY
SRPEN
7. 8. 17.00 - Planeta Česko (dokumentární, ČR, 2017, režie M. Polák)
7. 8. 19.00 - Trailer jako filmové
umění (krátká přehlídka nejlepších
trailerů posledních dvou let)
7. 8. 20.00 - Pomsta (thriller, Francie, 2017, režie Coralie Fargeat)
8. 8. 18.00 - Úžasňákovi 2 (anim.
komedie, USA, 2018, režie B. Bird)
8. 8. 20.30 - Psí ostrov (animovaný,
USA/Německo, 2018, režie Wes Anderson)
9. 8. 20.00 - Mission: Impossible
– Fallout (akční thriller, USA, 2018,
režie Christopher McQuarrie)
10. 8. 18.00 - Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (animovaná
komedie)
11. 8. 20.30 - Úsměvy smutných
mužů (komedie, ČR, 2018, režie
Dan Svátek)
13. 8. 18.00 - Úžasňákovi 2 (animovaná komedie)
13. 8. 20.30 - Vlasy (muzikál, USA/
Německo, 1979, režie M. Forman)
14. 8. 20.30 - Chata na prodej (komedie)
15. 8. 18.00 - Úžasňákovi 2 (animovaná komedie)
15. 8. 20.30 - Tady to musí být
(road movie, I/F/IR, 2011, režie P.
Sorrentino)
16.8. 20.00 - Equalizer 2 (akční thriller, USA, 2018, režie A. Fuqua)
17. 8. 18.00 - Jurský svět: Zánik
říše (dobrodružný, USA/Španělsko,
2018, režie J. A. Bayona)
18. 8. 20.00 - Úsměvy smutných
mužů (komedie, ČR)
20. 8. 18.00 - Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (animovaná
komedie)
20. 8. 20.30 - Úsměvy smutných
mužů (komedie)
21. 8. 20.00 - Jan Palach (drama,
ČR, 2018, režie Robert Sedláček)
22. 8. 17.30 - Úžasňákovi 2 (animovaná komedie)
22. 8. 20.00 - Chata na prodej (komedie)
23. 8. 20.00 - Equalizer 2 (akční
kriminální thriller, USA, 2018, režie
Antoine Fuqua)
24. 8. 18.00 - Jurský svět: Zánik
říše (dobrodružný, USA/Španělsko,
2018, režie J. A. Bayona)
27. 8. 17.30 - Hotel Transylvánie
3: Příšerózní dovolená (animovaná
komedie)
28. 8. 20.00 - Jan Palach (drama)
29. 8. 17.30 - Úžasňákovi 2 (animovaná komedie)
29. 8. 20.00 - Sweet Country (western, Austrálie, 2017, režie Warwick
Thornton)
30. 8. 20.00 - Chata na prodej (komedie)
31. 8. 18.00 - Jurský svět: Zánik říše
(dobrodružný)
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Stínadlům vládne nový Velký
Vont, stal se jím Vojta Malý

N

evěříte? Děláte chybu! Stalo se to tak. Dva tucty lidí
ze Mšena a okolí se chtěly podívat do vyhlášeného a stále
vyprodaného pražského divadla
pro malé diváky Minor. Řízením
osudu se nepodařilo předchozí domluvené představení Klapzubova
jedenáctka, ale napodruhé se to již
povedlo a vyrazili jsme na neméně
krásné představení Záhada hlavolamu. A tam se to stalo.
Děj se odehrává podle tradiční
předlohy J. Foglara, ale se zapojením moderních prvků, jako třeba mnoho parkurových skoků - z
obojího jsou děti nadšené. O přestávce si děti vyplnily desetibodový kvíz podle znalosti příběhu a
toho, jak dávaly pozor. Před koncem představení herci odpovědi
vyhodnotili a jistě není náhoda, že
jedním ze dvou nejlepších byl náš
kamarád a žák zdejší školy Vojta
Malý. Druhý hoch byl Petr Kříž z
Prahy. A tito dva se před zraky publika utkali o velké vontství. Sem
totiž dospěl děj představení, které
musí skončit tím, že bude ustaven
nový Velký Vont, a tím přestane na
Stínadlech všechen boj a svár.
Tak došlo k boji. Už jen splnit
tři úkoly a měli jsme to v kapse.
Celé naše osazenstvo i samozřejmě
další, povzbuzovali mohutně Vojtu. Jako první se testovala paměť;
bylo třeba si zapamatovat co nejvíc
předmětů ze stolu, který každý vidí
jen minutu. Petr byl první a pamatoval si 5 věcí, ale Vojta celých 9.
Dobrý začátek, vedli jsme jedna
nula.

Každý z dětí si z divadla
Minor odvezlo malý
dárek a především
cenný velký žlutý
špendlík v klopě.
V druhém úkolu šlo ale o sílu.
Oba chlapci se vyšvihli na hrazdu,
a kdo dřív spadl, prohrál. Dlouho
to bylo vyrovnané, oba chlapci již
přehmatávali, aby déle vydrželi a v
tom – Vojtovi uklouzla ruka a byl
na zemi. S úlevou seskočil hned i
Petr, jemuž také nezbývalo sil, ale
nedalo se nic dělat, bylo to nerozhodně. Poslední test byl na šikovnost i chytrost. Foukací kopaná –
neboli luftfotbálek. Určitě ho znáte
(kdyby ne, přijeďte si ho zahrát k
nám do Kaniny). Zápas o vše začal. A opět vyrovnaně. Petr dal gól,
Vojta dal gól. A tak několikrát po
sobě. Pak ale najednou Vojta pochopil lepší strategii útoku i obrany a v mžiku vedl o dvě branky a
pak ještě o další, až zápas na dvě
minuty skončil 9:5. A naše radost
nebrala konce! Stejně tak potlesk
celého sálu. Se všemi poctami a
náležitostmi byl poté Vojta Malý
uveden a bylo mu předáno předsedání vontské radě. Tak vidíte, že je
to pravda.
S velkou pýchou a nadšením,
jeli jsme pak z centra Prahy zase
do Mšena. Každý z dětí si odvezlo malý dárek a hlavně ten cenný
velký žlutý špendlík v klopě. I když

my ostatní jsme nic nezískali, byli
jsme na našeho Velkého Vonta
pyšní, asi tak, jako tátové jsou chvíli hrdí, když vyhrají naši hokejisté
či fotbalisté. A těšili jsme se, jak
ten ojedinělý zážitek budeme všem
vyprávět a napíšeme ho i čtenářům
Mšenska.
Tohle jsme zažili s dětmi, které
chodí na divácký klub a kroužek.
Ten společně pořádají ZŠ Mšeno a
OPS, letos s podporou sboru ČCE.
A ještě mnoho dalšího. Byli jsme
celkem na čtyřech představeních,
kromě Minoru i třeba v Semaforu
na Divotvorném hrnci se skvělým
Jiřím Suchým a Jitkou Molavcovou.
A také na koncertě Pražského filmového orchestru v Lucerně (řídí
ho Jiří Korynta – učitel ZUŠ ve
Mšeně). Vedle divadelních představení jsme viděli velkou výstavu
K. Kintery: Nervous trees v Rudolfinu, Výstavu betlémů přímo v
Betlémské kapli, po Praze pět soch
Davida Černého, v Muzeu hudby
expozici nástrojů a výstavu Pohádka a hudba, v Náprstkově muzeu
tři patra o Indiánech, v Botanické
zahradě celou Fata Morganu a ještě na Nové scéně výroční výstavu o
historii Národního divadla.
Toto vyprávění o divadlech a Velkém Vontovi budiž Vám zároveň
pozvánkou na příští školní rok,
který se již nezadržitelně blíží a
kdy náš divácký klub spustíme již
počtvrté. Všichni jste zváni a zájemci se na nás mohou obrátit na
adrese o-p-s@post.cz.
Michal V. Hanzelín

Evangelický kostel bude hostit
Orfeo aneb Putování podsvětím
K letošním Dnům evropského
kulturního dědictví se Město Mšeno (ve spolupráci se sborem Českobratrské církve evangelické ve Mšeně) připojuje poetickým pásmem
nazvaným „Orfeo aneb Putování
podsvětím“.
Celý večer bude věnován jednomu z nejvýznamnějších antických
mýtů, který pojednává o „praotci“
všech hudebníků, božském pěvci
s lyrou Orfeovi a jeho věčné lásce
k Eurydice. Toto téma propojuje

všechny umělecké obory a velmi
silně rezonovalo zejména v hudbě
a divadle 17. a 18. století. Během
večera zazní různé vokální útvary
této doby – uslyšíme ukázky barokní opery, kantáty, ale i drobnější
písně.
Sopránových partů se ujme Gabriela Eibenová, dvorní sólistka
Ensemble Inégal, jednoho z našich
renomovaných souborů specializujících se na historicky poučenou
interpretaci barokní hudby. Do-

provodný Ensemble Forte Fortuna
tvoří členové předních souborů
staré hudby v ČR (Collegium 1704,
Musica Florea, Ensemble Inégal).
Ukázky antické poezie na orfeovské téma přednesou členové Divadelního sdružení Sokol Mšeno.
Akce se uskuteční v sobotu 15.
září v 18 hodin v Evangelickém
kostele ve Mšeně, vstupné dobrovolné. Srdečně vás zveme!
Za organizátory David Bidlo

mšensko
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Poklidný průběh mistrovství
mopedů narušil ošklivý pád
Mšeno – Už počtrnácté se na
mšenském plochodrážním stadionu sešli milovníci mopedů Stadion,
aby v soutěži vzletně nazvané „mistrovství světa“ změřili své síly na
plochodrážním oválu v seriálu rozjížděk. Ostatně světový název potvrdila i tradiční účast Američana
Dereka Washingtona, který se letos
probojoval až do velkého finále.
Zatímco divácký zájem o tento
netradiční sport, jak o tom svědčila slušně zaplněná hlavní tribuna,
neustal ani o sobotním víkendu
obklopeném červencovými svátky.
Ovšem proti předcházejícím ročníkům notně prořídlé jezdecké startovní pole vyslalo negativní ohlas
směrem k pořadatelům.
„Jiný termín jsme bohužel zvolit
nemohli,“ vysvětloval Ladislav Homolka, předseda pořádajího mšenského veteran clubu, „byl nám
vlastníkem areálu prostě přidělen.“
Po tréninkových jízdách se v pravé
poledne rozběhl kolotoč rozjížděk,
v nichž se jezdci ve standardech a
speciálech dostali na plochodrážní
ovál celkem čtyřikrát. Součet bodů

Obě kategorie měly své lídry,
kteří čtveřici rozjížděk absolvovali
„bez ztráty kytičky“. Vilémovský
Adámek a ždánický Dostálek svou
neotřesitelnou pozici obhájili i ve
velkém finále.
Karel Horňák

Mšenský stadion patřil opět po
roce mopedům. Foto: Josef Paclt
z rozjížděk vytvořil nominace jezdců do tzv. malého a velkého finále.
Z poklidného průběhu závodu,
jehož organizace klapala na jedničku, vybočila 7. jízda kategorie
standard. Nemošický Tomáš Jílek
ve třetím kole své jízdy se bez kontaktu se soupeři poroučel k zemi. K
bezvládnému tělu na dráze vyrazila
sanitka s lékařem, později se přidala i sanita rychlé záchranné služby.
Nakonec na fotbalovém trávníku
přistál i vrtulník, který zraněného
jezdce, jenž utrpěl těžký otřes mozku, dopravil k ošetření do pražské nemocnice. Podle posledních
zpráv by Tomáš měl přestát své zranění bez následků.

STANDARD
Základní část: 1. Adámek 12, 2. Kolín 9, 3. Chadima 8, 4. Washington
(USA) 8, 5. Hornof 8, 6. Kýček 6, 7.
Koreček 4, 8. Jílek 3, 9. – 10. Bakula,
Tovara 1.
Malé finále: 6. Hornof, 7. Kýček, 8.
Koreček, 9. Tovara, 10. Bakula.
Velké finále: 1. Adámek, 2. Chadima, 3. Kolín, 4. Hornof, 5. Washington.
SPECIÁL
Základní část: 1. Dostálek 12, 2. Riči
10, 3. Slezák st. 9, 4. – 5. Jeřábek, T.
Štěpánek st. 7, 6. – 7. T. Štěpánek
ml., P. Štěpánek 4.
Dodatková jízda o účast ve velkém
finále: 1. Jeřábek, 2, T. Štěpánek st.
Malé finále: 6. T. Štěpánek st., 7. T.
Štěpánek ml., 8. P. Štěpánek.
Velké finále: 1. Dostálek, 2. Riči,
3. Jeřábek, 4. T. Štěpánek ml.,
5. J. Slezák st.

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně

Beletrie
E. Ferrante: Příběh ztracené
holčičky (4. díl Geniálních

přítelkyň)
A. Doerr: O dívce Grace
I. Devátá: V oblaku dezinfekce
M.Viewegh: Muž a žena
J. Green: Jedna želva za
druhou
A. Weir: Artemis
J. Moyes: Zakázané ovoce

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

P. Taussig: Chlapec, který přežil
pochod smrti
P. Hesová: Srdcový král
Detektivní romány
J.Deaver: Sběratel kostí
D. Cole: Loutkář
J. Nesbo: Macbeth

Pozor na uzavírky!
Do poloviny srpna pokračuje
I. etapa rekonstrukce Mělnické
ulice (silnice II/273) v oblasti
benzínové pumpy. Jde o úplnou
uzavírku, takže není dostupná
ani čerpací stanice. Křižovatka
na Sedlec a do Stránecké ulice je
průjezdná. Objízdná trasa vede
přes Choroušky a Velký Újezd,
ale zde je úzká silnice a jezdí zde
dost velkých autobusů, takže je
lepší jezdit přes Ráj. S další uzavírkou je třeba počítat v Mělníku, kde probíhají stavební práce
v Kokořínské ulici. Od Mšena je
tak lepší jet přes Mělnickou Vrutici nebo přes Chloumek a železniční nadjezd na Pšovce. (red)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Karel Boháček (* 4. 8. 1886
Zamachy † 21. 8. 1928 Praha),
akademický malíř. Chodil do
obecné školy v Kadlíně, studoval Keramickou školu v Bechyni
a Akademii výtvarných umění,
člen Umělecké besedy. Jeho
kompozice mj. krajiny Mšenska a Kokořínska jsou žánrově
secesně dekorativní a bohužel
jeho panoramatickými obrazy
vrcholí předčasně uzavřené dílo.
Václav Bolemír Nebeský, PhDr.
(* 18. 8. 1818 Nový Dvůr u Kokořína † 17. 8. 1882 Praha), básník, literární historik, publicista.
Pocházel z národnostně smíšeného manželství, navštěvoval
českou školu v Šemanovicích,
poté německé školy ve Vidimi,
gymnázium v České Lípě a Litoměřicích. V roce 1843 začal
studovat medicínu ve Vídni, potom se zabýval studiem jazyků
a literaturou na Univerzitě Karlově, kde se přimkl k češství a
stal se překladatelem antických
dramat a španělské poezie. V
roce 1846 přijal místo vychovatele v domě rytíře Jana Norberta z Neuberku na jeho statku na Chloumku. V roce 1848
se účastnil politického života v
Praze, kde spolupracoval s Františkem Palackým a K. Havlíčkem
Borovským. Byl důvěrným přítelem Boženy Němcové, zejména
rádcem v jejích uměleckých začátcích. Přijela za ním i na Mělník. Byl zvolen do Národního
výboru, stal se sekretářem Národního muzea v Praze a Matice
české a redaktorem časopisu
Českého muzea (1850 – 61). Od
roku 1849 byl docentem české
literatury na Univerzitě Karlově.
Je pochován naproti Slavínu Vyšehradského hřbitova v Praze.
Po jeho rodném statku s barokním špýcharem zbyly jen ruiny a
rozvaliny.
Jindřich Kettner (* 24. 8. 1848
Mšeno † 27. 11. 1928 Praha),
stenograf. Absolvoval gymnázium v České Lípě a v roce 1871
přijal místo pokladníka na stavbě železniční trati Praha – Neratovice, načež byl zvolen do
představenstva Severozápadní
dráhy. Věnoval se cizím jazykům
a těsnopisu českému i německému. Byl spoluvydavatelem
Slovníčku samoznaků a zkrácenin těsnopisu českého. Spolu s
profesorem Josefem Honzíkem
založil Stenografickou společnost českou a obohatil nový
projev psaného slova v češtině,
němčině a italštině.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Cestovní ruch
na Kokořínsku

Kokořínsko - Vlivem rozšiřujících
se služeb v regionu a zvyšování jejich
kvality, ale také vlivem dlouhodobé
propagace regionu ze strany města
i dalších subjektů se daří cestovní
ruch úspěšně rozvíjet. Velmi tomu
pomohlo i zavedení víkendového
letního rychlíku z Prahy. Jsou už některé víkendy, kdy se zdá návštěvníků města a okolí až příliš, ale sezona
zde není tak dlouhá, abychom to
nevydrželi.
K tradiční podpoře cestovního
ruchu v okolí patří již mnoho let
oblíbený cyklobus, který využívají i
občané obcí, jimiž projíždí. Severní
část linky ze Mšena do Doks tradičně společně dotují tato města, kdežto o pokrytí ztráty na kratší, jižní
části trasy z Mělníka do Mšena se v
minulých letech dělilo město Mělník
a Sdružení obcí Kokořínska.
Byli jsme proto velmi překvapeni,
když vedení tohoto sdružení spolufinancování (cca 17 tis. Kč) zamítlo,
ba dokonce to na druhý pokus neschválila ani valná hromada toho
svazku obcí. Toto sdělení nám bylo
doručeno e-mailem panem předsedou Čermákem až 14. 6., kdy byly
dávno v distribuci letáky s jízdním
řádem, tiskly se plakáty a jízdní řád
byl zanesen v celostátním systému.
Jezdit se tedy muselo a bude i na jižní větvi, o ztrátu se rozdělí Mšeno s
Mělníkem.
Mezi cíle Sdružení obcí Kokořínska patří (na papíře) i podpora cestovního ruchu, v praxi však vypadá
takto.
Martin Mach, starosta Mšena

Představujeme nový regionální
dopravní systém PID Lítačka

O

d letošního léta bude cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a
ve Středočeském kraji k dispozici
rozšířená služba platby za jízdné.
Cestující budou mít na výběr mezi
více platebními kanály. Dojde tak
k zásadní modernizaci stávajícího
systému odbavování v hromadné
dopravě. Hlavním prvkem je digitalizace a propojování systémů.
Díky novému odbavovacímu
systému budou moci cestující
dojíždějící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební
systém pro celou jízdu, což zajisté
ocení více než 100 000 lidí, kteří
denně dojíždějí do Prahy ze Středočeského kraje.
Na co se můžete těšit?
Nově si cestující bude moci
zvolit nosič svého dlouhodobého
časového kupónu. Buď jím bude
jako dosud Lítačka, nebo bude
nově moci využít bezkontaktní
bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České
republice vydávány a vlastní je
většina obyvatel.
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude
In Karta ČD, kterou zajisté využijí
ti, kteří cestují často vlaky ČD.
Dlouhodobé časové jízdné se
bude nahrávat na bezkontaktní
bankovní karty nebo In Kartu ČD
stejně jako na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (ten bude spuštěn během léta letošního roku),
nebo jako doposud na přepážkách
ve Škodově paláci, či v některém z
předprodejních míst ve stanicích
metra.

Inzerce

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30
dní až jeden rok) a už si nebudou
muset chodit dlouhodobý kupón
aktivovat k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě
aktivována nejpozději 60 minut po
jejím zaplacení.
Již dnes si do svého mobilního
zařízení můžete stáhnout aplikaci
PID Info, která vyhledává spojení
a nabízí další údaje o cestování v
Praze a Středočeském kraji. Se
spuštěním regionálního dopravního systému PID Lítačka bude
tato aplikace, kterou si můžete
stáhnout zdarma, nahrazena novou uživatelsky přívětivou aplikací
PID Lítačka, s níž bude možné zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od několika
minut až na tři dny.

■ vyhledávání aktuálního spojení
včetně výluk a omezení;
■ zobrazení aktivní mapy zastávek
dle polohy uživatele;
■ přehled parkovišť komerčních
a městských P+R.
V rámci nového systému bude
spuštěn také zcela nový webový
portál s přehledným e-shopem,
kde si pohodlně cestující zakoupí
nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu
si taky bude možné:

Mobilní aplikace PID Lítačka
cestujícím umožní:
■ nakoupit jednorázové jízdné;
■ pozdější aktivování jízdného (při
nástupu do vozu);
■ přeposlání jízdenky třetí osobě;

■ nakoupit jízdné dle vybraných
pásem včetně kalkulace ceny;
■ nahrát kupon na Lítačku,
bezkontaktní bankovní kartu, IN
kartu ČD;
■ aktivovat kupónu online (již
nebude nutné chodit k validátoru
v metru);
■ nastavit upozornění na vypršení
platnosti kupónu;
■ změnit nosič během platnosti
kupónu;
■ přes jednu registraci možnost
spravovat více účtů (využijí
především rodiny a firmy pro své
zaměstnance).
Kristýna Schwarzová

VZPOMÍNKA

DOVOLENÁ LÉKAŘŮ

Děkujeme všem kamarádům
a známým, kteří se přišli rozloučit s na naším drahým zesnulým
Milošem Homolkou na jeho poslední cestě. Rovněž děkujeme za
projevenou soustrast a květinové
dary.
rodina Homolkových

Ordinace praktické lékařky
MUDr. Kateřiny Hartlové ve Mšeně je uzavřena od 1. do 17. srpna.
Zastupuje MUDr. Tomáš Krejčí
ve svých ordinacích v DS Mšeno,
Mělnickém Vtelně a na Řepíně.

•
•
•
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.

Ordinace dětského lékaře ve
Mšeně bude uzavřena od 15. do
17. srpna V akutních případech
zastupuje MUDr. Karla Uhrová
v Nemocnici s poliklinikou Mělník v odpoledních hodinách,
tel.: 315 639 415.

mšensko
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Cyklisté ze Mšenska se rozjeli k moři

P

řes zimu dozrála myšlenka
dojet na kole k moři. Nejbližší je moře Baltské a navíc
k němu vede cyklostezka Odra-Nisa. Ta začíná u pramene Nisy a
po opuštění ČR tvoří hranici mezi
Polskem a Německem. Po německé
straně vede po speciálně vybudovaných cyklostezkách na povodňovém
valu a po méně frekventovaných silničkách. Ze Mšena by to mělo být
bratru 650 km.
Na zimní cykloschůzce nahazuji
návnadu, chytá se pouze Honza z
Mělníka. Jel bych i sám, ale ve dvou
to bude lepší. Je potřeba dovybavit kolo nosiči, brašnami a lehkým
kempingovým vybavením (stan,
spacák, karimatka…). Zavrhujeme
vařič, ešus, konzervy a spolehneme
se na síť supermarketů.
1. července v 8.00 vyrážíme z Kokořínského dolu od Grobiána. Kola
jsou nepředstavitelně těžká, a to
jsme vybaveni jen základními věcmi. Do Jablonného nás doprovázejí
další dva členové našeho cykloklubu, po obědě se s námi loučí, my
překračujeme státní hranici a zanedlouho se v Žitavě napojujeme na
cyklostezku. Po 160 km přijíždíme
k vyhlédnutému kempu a objednáváme si pivko. Po dotazu na kemp
se vrchní usměje, že prý není, kdo
by pracoval a kemp je uzavřen. Posílá nás o 10 km dále (bylo z toho 15
km), kde prý je supr kemp. Naštěstí
nelhal. Bazén, teplá sprcha, volné
zásuvky na dobíjení. Jen na recepci
nikdo není. Prý zaplatíme ráno. Ale

Jarda a Honza byli po sedmi stovkách kilometrů u Baltu. Foto: J. Kůtek
my vstáváme brzy a v recepci opět
nikdo. Odjíždíme bez placení, snad
to přežijí.
Druhý den slibuji Honzovi snídani v Penny ve městě Bad Muskau,
ale ještě se zajedeme podívat na fotogenický skvost Ďáblův most, který je vytvořen z dokonale zahnuté
kamenné klenby. Most a okolí prochází rekonstrukcí, ale i tak to stálo
za zajížďku. Ve městě Gubenu dostáváme hlad, a protože je v Gubenu
most, přejíždíme do polského Gubinu na nákup a do mekáče na oběd.
Honza zjišťuje závadu v podobě tří
prasklých drátů. Naštěstí je v Gubenu šikovný cykloservismen a za 12 €
je závada odstraněna. Vyhlédnutý
kemp funguje. Správce si bez dokladu bere 10 € a my po 140 km uléháme. Bolí tělo, bolí nohy, ale největší
bolestí trpí i přes profi krémy zadní

část těla.
Třetí den je ve znamení protivětru
a nekonečných rovin. Opět zajíždíme do polského mekáče na oběd. Již
po několikáté míjíme dva cyklisty
od Říčan na silničních kolech, kteří
nás straší, že zpáteční cesta vlakem
bude problém, neboť místenky na
kola jsou vyprodány. Totéž nám
říkají v kempu ve Schwedtu další
Češi. Naposledy platíme za kemp.
Slušných 15 € pro dva.
Den čtvrtý. Do dalšího kempu ordinuji Honzovi 175 km. Zpočátku
to netuší, ale jede statečně. Míjíme
Štětín a Štětínský záliv. Není to pravé moře, ale konečně se vykoupeme
a v městě Ueckermünde si dáváme
vyhlášený německý kebab. Dvojité
maso a pivo, celkem 5 €. Po osmé
večer vjíždíme do Anklamu, odkud
bychom chtěli odjet do Čech vla-

kem. Kancelář je už zavřená, necháme to na ráno. Jedeme do kempu.
Po nekonečném hledání nacházíme
jeden utajený vstup. Recepce uzavřena, nevadí, třeba brzy ráno bude
také zavřeno. Problém jsou sprchy a
záchody. Jsou na klíč a ten my nemáme. Naštěstí se nás ujímá soused
motorkář, půjčuje nám svůj klíč a
prodává nám za jedno éčko žeton.
Časně ráno mizíme bez placení.
V 6.30 vstupujeme do nádražní
kanceláře. Po vysvětlení problému
s odjezdem do Čech nám vystavuje
prodejce jízdenku regionálními vlaky přes Berlín a Drážďany na hranice. I s koly za 65 € pro dva. No nekup
to. Obsazený vlak s místenkami pro
kola se týkal rychlíků. Zbývá 50 km
k moři. To už bude hračka. Ale nebude to zadarmo. Čím blíž k moři,
tím víc nepříjemných stoupání. No
konečně. Balt je náš. Jo, je studený,
není moc slaný, ale je to moře. Pláž
lemují slavné proutěné koše, plné
německých důchodců. Naposledy
přejíždíme do Polska na oběd a pak
zpátky do „našeho“ kempu v Anklamu. Máme najeto 760 km za 5 dní.
Čekáme do osmi, až se zavře recepce. Zas to bude zadara.
Ráno mizíme na nádraží a v 9.06
nastupujeme s koly do vlaku. Celkem s třemi přestupy jsme po 16.
hodině na hranicích. Krátký přejezd
na kole přes hranice a třemi dalšími
vlaky jsme kolem půl sedmé večer
na Mělníku. Tak se to povedlo. A
příští rok k Jadranu. Kdo se přidá?
Jaroslav Kůtek

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

Dvojice cyklistů se vyrazila podívat na Ďáblův most. Foto: J. Kůtek
Inzerce

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.
Náš chov. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v sobotu 11. srpna 2018
od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
(po - pá 9.00 - 16.00)

mšensko

Zatmění Měsíce

12

Návštěvníci kempu na stadionu
se ubytují v nových chatkách
Mšeno - Přestože hlavní činností
Sportovního klubu Mšeno je zajištění sportovní aktivity oddílu
kopané a stolního tenisu, nemalou
měrou se musí starat i o svůj majetek a rozsáhlý sportovní stadion.
Vzhledem k tomu, že dotace
nepokryjí náklady na sportovní
činnost a dotace na údržbu jsou
na rozlohu areálu velmi malé, spíše žádné, zajišťuje SK Mšeno jako
vedlejší činnost pro svůj příjem za
podpory města Mšena občerstvení na koupališti, ubytovnu, kemp
a restauraci na stadionu ve Mšeně.
Kemp se od roku 2013 pravidelně umístil v celostátní soutěži
KEMP ROKU na druhém místě ve
Středočeském kraji a v TOP 50 v
ČR. Kempovat se dá na třech travnatých stanových místech v areálu. Ubytovnu využívají hlavně

Chatky na stadionu vybudovala firma ze Slovenska. Foto: L. Nechyba

školy v přírodě, turistické oddíly a
v letních měsících mladí fotbalisté
při svých soustředěních.
Kapacita ubytovny 34 lůžek byla
kdysi navýšena o 18 lůžek koupí
šesti stálých karavanů. V letošním
roce bohužel dva z těchto karavanů dosloužily, a tak Sportovní

Každá chatka poskytuje zázemí pro čtyři osoby. Foto: Luboš Nechyba

Zámecká zahrada ve Stránce
brzy získá nové oplocení

klub Mšeno musel zajistit náhradu výstavbou dvou čtyřlůžkových
chatek, kterou zajistila slovenská
firma.
Cena jedné chatky s kompletním
vybavením vyšla na 120 tisíc korun, kterou SK hradil z vlastních
zdrojů.
Další větší akcí pro letošní sezonu byla oprava podkladu na terase
před hospodou, kde byl beton již
nestabilní a popraskaný.
Údržba prostoru kempu a ubytovny je závislá na hostech, kteří
náš kemp navštíví. Část peněz
ze zisku se použije pro chod SK
a část se vrací zpět na údržbu.
Proti předchozím letům bohužel
ubývá soustředění mládežnických družstev. Může za to úbytek
fotbalové mládeže u všech vesnických oddílů. Proto se chceme od
příštího roku více zaměřit na rodinnou rekreaci, turistické oddíly
a TOM, kde jsme vyjednali slevu
40 korun za osobu a noc pro členy
KČT.
V letošním roce ještě proběhne
za podpory Středočeského kraje
rekonstrukce antukového kurtu,
který jistě přispěje ke zlepšení
podmínek sportovců a návštěvníků našeho kempu.
Luboš Nechyba, SK Mšeno

SK Mšeno oznamuje, že

Nadšenci pro úkazy na obloze se
27. července dočkali nejdelšího
úplného zatmění Měsíce v tomto století, které trvalo bezmála
dvě hodiny. Téměř celý průběh
zatmění svým fotoaparátem
zachytil Zdeněk Bergl. Další, pouze o minutu kratší zatmění přijde
na řadu v roce 2029. Delší pak až
v roce 2123.

RESTAURACE
NA STADIONU
má v srpnu
otevřeno každý den
od 10.00.

Letos v červnu byla zahájena první etapa revitalizace zahrady u stráneckého zámku. Probíhá likvidace rozpadlé staré zdi, náletových dřevin
a začíná budování nového oplocení kolem celé zahrady. Štefan Dvorščík

Nabízíme výběr domácích
limonád a nealko nápojů, pivo
Budvar 10°, Bernard 11°
a Žatec Sedmý schod.
Minutková kuchyně.

