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Pěvci věnují adventní turné
památce Karla Horňáka
Mšeno - Mšenský pěvecký sbor Intermezzo každou středu intenzivně
zkouší na letošní adventní koncerty, aby jimi vzdal úctu svému bývalému sbormistrovi Karlu Horňákovi, jenž stál před čtrnácti lety u jeho
založení.
Karel Horňák zemřel 17. srpna a
již 29. srpna se sešla většina členů
sboru, aby jednomyslně schválila
nastudování letošních adventních
koncertů s tím, že budou ve svém
celku věnovány památce nezapomenutelného sbormistra. Všechny
skladby programu Karel Horňák
připravil a částečně také již nazkoušel. Sbor má tedy na čem stavět. Návštěvníci devíti adventních
koncertů v obcích Liblice, Medo-

Karel Horňák Intermezzo založil
v roce 2005. Foto: Archiv sboru

nosy, Chorušice, Nebužely, Byšice,
Libkovice, Krabčice, Lobeč a Mšeno tak mají možná poslední příležitost slyšet skladby, které Karel
Horňák upravil a zařadil do programu letošního adventního cyklu.
Závěrečný koncert se koná v
sobotu 22. prosince 2018 od 17
hodin v chrámu svatého Martina
ve Mšeně, tedy v domovské obci
sboru. Návštěvníci koncertu mimo
jiných uslyší i píseň Karla Wágnera
a Jiřího Suchého Když je mi nejhůř
se sólistou Milošem Jírou, píseň
Ennia Morriconeho La Califfa se
sólistkou Helenou Vajdlovou nebo
píseň Josepha Carleton Beala Vánoční zvonky, v níž exceluje celý
sbor.
Dr. Josef Šebesta

MŠENSKÝ ADVENT ZAČAL V SOKOLOVNĚ

prosinec
ČEKÁ NÁS
8. 12. Mšeno

Vánoční hostina pro zvířátka,
sraz v 10.00 u koupaliště,
s sebou např. obilniny, mrkev, jablka, tvrdé pečivo

8. 12. Stránka

předvánoční posezení pro
seniory od 15.00

8. 12. Vysoká

výstava obrazů Jiřího Šimberského v Domě řemesel
Arcadis, vesnisáž ve 12.30,
výstava potrvá do 28.2.2019

12. 12. Mšeno

Česko zpívá koledy od 18.00
na náměstí

16. 12. Vojtěchov

Běh Boudeckou roklí, prezence 9.00 - 9.45 na kraji
Boudecké rokle

17. 12. Mšeno

ZUŠ Mšeno zve na Vánoční
koncert, od 17.00 v sále
radnice, vystoupí flétnový
komorní soubor, dětský
pěvecký sbor a sólisté

22. 12. Mšeno

adventní koncert smíšeného
pěveckého sboru Intermezzo
k poctě sbormistra Karla
Horňáka od 17.00 v chrámu
sv. Martina ve Mšeně

25. 12. Mšeno

oddíl stolního tenisu SK
Mšeno zve na Vánoční turnaj, od 9.00 v tělocvičně ZŠ,
registrovaní a volně příchozí,
startovné 50 Kč, občerstvení,
vstup pouze v obuvi s bílou
podrážkou

JÍZDNÍ ŘÁDY

Adventní čas ve Mšeně zahájil v neděli 2. prosince v podvečer vánoční jarmark, zpěv i tanečky. Ačkoli se měl
původně program předcházející rozsvícení vánočního stromu odehrávat na náměstí, mrznoucí déšť tomu
chtěl jinak. Děti z mateřinky, žáci mšenské základky, pěvecké uskupení Torzo a sólisté se tak přemístili do
sokolovny, která během chvilky doslova praskala ve švech. Foto: Zdeněk Bergl (3x), Jiří Říha (1x)

V lednovém vydání
Mšenska najdete
na čtyřech stránkách

podrobný jízdní řád
vlakových
i autobusových spojů.

mšensko
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení přátelé,
letošní rok se
nám
pomalu
chýlí ke svému
konci, aby ho
zastoupil další s
devatenáctkou v
pořadí. Určitě se budu opakovat,
když napíšu, že ten čas neuvěřitelně letí. A ono to tak bohužel
opravdu je. Nicméně jistě se i v
letošním roce staly vedle méně
příjemných událostí také ty, z
nichž jsme měli radost. Pokud
bych to měl vztahovat přímo na
Mšensko, tak mám radost z Vás,
čtenářů. Nejenže jste našemu
společnému měsíčníku věrní a
nenecháváte jej dlouho ležet na
pultech, ale zároveň se podílíte
na jeho obsahu. V poslední době
mám opravdu radost, že se počty příspěvků začínají postupně
zvyšovat, i když mám někdy co
dělat, abych je všechny umístil.
S nadcházejícím rokem by se na
stránkách Mšenska měl objevit
nový seriál, který bude zajímat
především přiznivce historie
a genealogie. Sám se na něj těším... Na závěr bych Vám všem
rád popřál krásné Vánoce a vydařený rok 2019.
Jiří Říha

VZPOMÍNKA
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete
jako SMS zprávu na 724 846 381
nebo na e-mail: msensko@email.cz.
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Mladé sportovkyně v Debři
zaběhly dva traťové rekordy
Mšeno - Sváteční den lze oslavit
různě. Můžeme vyrazit na výlet,
doma si číst nebo jej využít k práci na zahradě. Konzumně založení
jedinci navštíví některý z obchodů.
Sportovci mezi sebou rádi soupeří
a někteří cestu na závod spojí se
zmiňovaným výletem. Osmadvacátý říjen je ve Mšeně v lesoparku
Debř dnem, kdy závodí běžci. Letos počtrnácté. Letošní ročník byl
v pravdě výjimečný. Celá republika
slavila sté výročí založení.
Od pondělka slibovaly předpovědi počasí opravdový nečas. Teploty kolem 5 stupňů, trvalý déšť,
k polednímu dokonce se sněhem.
Meteorologové tentokrát nezklamali. Chlad, že by psa nevyhnal,
a opravdový déšť, po kterém jsme
volali celé léto.
V neděli v devět hodin ráno jsme
společnými sokolskými silami
nachystali stany, aby se sportovci
i jejich doprovod mohli alespoň
částečně schovat. Nejprve se zdálo,
že mnoho účastníků nepřivítáme.
Po čtvrthodině však bylo jasné, že
se naplní nejen kategorie dospělých, ale i všechny kategorie dětí
předškolních i školou povinných.

Běh Debří připadá tradičně na 28. října. Foto: Archiv TJ Sokol Mšeno
Smekám před všemi dětmi i jejich
rodiči nebo prarodiči klobouk.
Důkazem, že mládí hřeje, jsou
dva traťové rekordy. Novoborská
Majda Lotová překonala svým časem 10:16 všechny doposud stanovené rekordy napříč kategoriemi.
A to svým věkem náleží teprve
ke staršímu žactvu I. Radost z
pohybu ve svátečním nedělním
dopoledni nakonec mělo 33 dětí,
jedna dorostenka (Vendula Ryšavá - rekordní čas 11:53, byť ne tak
skvělý jako zmiňovaný Majdin) a
33 dospělých.

Tradičně nejpočetnější byla kategorie muži 40-50 let. Zato pubescentům se obvykle nechce. Za
pořadatele TJ Sokol Mšeno (Danu,
Hanu, Květu, Petru, Radku, Pavla a
dva Martiny) děkuji všem, kteří se
řídí heslem, že není špatné počasí,
pouze špatně oděný běžec. Dále
děkuji městu za podporu, kterou
nám celoročně poskytuje. Též zvu
všechny, kteří se rádi hýbou, na
Běh Boudeckou roklí. Ten pořádám poosmé v tradičním termínu
o třetí adventní neděli 16. prosince
2018.
Martin Kauler

Děti z Kaniny si vyrobily draky
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První listopadovou sobotu se v Kanině konala tradiční drakiáda. Jaká byla? Jako starostka mohu odpovědět, že se velmi vydařila. Zúčastnilo se jí bezmála 60 lidí, mezi nimiž bylo 23 dětí. I když větřík dělal „drahoty“, moc nefoukal, přece jen se nechal přemluvit, a mnoho dráčků dětem alespoň trochu vzlétlo. Velkou
radostí dětí bylo tvoření vlastních papírových draků. Akce byla obohacena občerstvením - koláčky, mufínky
a grilovanými dobrotami. A na závěr překvapení – cukrová vata, která dětem velmi chutnala. Ráda bych
poděkovala všem zúčastněným, sponzorům a především kulturní komisi, která akci zajistila a vytvořila dětem krásné sobotní odpoledne. Vážím si jejich práce a jsem ráda, že naše malá a krásná obec podobné akce
pořádá. Se slovy „drakům zdar“ jsme se rozloučili s barevným podzimním časem. Jaroslava Vraná, starostka

mšensko
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Chorušická školka otevřela
novou třídu pro dvouleté děti

Děti z chorušické mateřské školy se často vídají s učni z kaninského odborného učiliště. Foto: Archiv MŠ (2x)
Chorušice - O letních prázdninách
v chorušické mateřské škole probíhala velká úprava vnitřních prostor
a začátkem školního roku pak výstavba nové příjezdové cesty.
Původní prostory školky byly
vymalovány a vybaveny novým
nábytkem, kladli jsme důraz na

vytvoření zájmových a klidových
koutků.
Nově byla vybudována další třída
pro dvouleté děti. I v té je samozřejmě nový nábytek, ergonomicky
přizpůsobený dětem do tří let. Nechybí přebalovací pult ani didaktický koberec pro výuku barev.

V chorušické školce letos vzniklo nové zázemí pro nejmenší děti.
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

Školka byla dále rozšířena o
učebnu logopedie, kde každý den
probíhají preventivní logopedické
chvilky pro předškolní děti. Od září
má školka i speciálního pedagoga.
Díky tomu můžeme vzdělávat děti
s poruchou řeči i přijímat děti cizinců. O děti se s láskou starají tři
učitelky, asistent pedagoga, chůva
pro děti mladší tří let, školnice i
paní kuchařka.
Od září 2018 máme každý den
otevřeno od 6 do 16.30 hodin pro
32 dětí z okolí. Každé odpoledne
se konají zájmové kroužky. Máme
výuku hry na sopránovou flétnu
pro děti již od tří let, výuku hry
na housle pro všechny včetně dospělých. A samozřejmě výtvarný,
sportovní i taneční kroužek. Za
to všechno děkujeme zejména firmě pana Vincence z Neratovic,
která přestavbu školky zvládla v
rekordním čase šesti týdnů. Chceme poděkovat i zastupitelům obce
Chorušice, včetně pana starosty
Martina Bauera, kteří náš návrh
podpořili a umožnili zrealizovat.
V neposlední řadě děkujeme paní
ředitelce OU Kanina Mgr. Andree
Šimečkové, která nás v den kolaudace překvapila sponzorským
darem. Zástupce školy pan Petr
Csabai, Dis. předal naší školce květinovou výzdobu před vchod i do
interiéru.
V září pro nás kaninské učiliště
uspořádalo nádherný sportovní
den. Žáci a učitelé připravili pro
chorušické školkové děti mnoho
sportovních aktivit a soutěží a my
jim za to velice děkujeme.
Bc. Naďa Jelínková,
pověřená řízením MŠ

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané,
s blížím se koncem roku i stavební sezóny se
stavební firma
SaM snaží na
stavbě průtahu II/253 dohnat, co se dá, tak,
aby do Vánoc bylo město alespoň
provizorně průjezdné. Zda se to
podaří, záleží zejména na počasí. To, že se dílo nevyvíjí časově
ideálně, má několik důvodů. Ten
hlavní leží na půdě Středočeského kraje, neboť se soutěž na
zhotovitele připravovala příliš
dlouho, poté se dlouho vyhodnocovala a nakonec se měnili
krajští radní, takže smlouva
dlouho ležela na kraji bez podpisu. Podepsána byla až v červenci a ihned se začalo stavět.
Přišli jsme tím však o celé první
pololetí. Další komplikace přinesl průběh výstavby, kdy nastalo
zdržení vlivem archeologického
výzkumu, poté bohužel zapršelo
a voda znehodnotila připravenou zemní pláň. Bylo tedy nutno přistoupit k její sanaci, neboť
byla naprosto neúdržná. V rámci stavby také proběhlo několik
přeložek kabelů - sdělovacích
i silových. Dále stavbu zdržely
práce vodárenského podniku při
výměně vodovodních přípojek
k domům, což se bohužel neudělalo před pár lety při obnově
řadu. Postup prací také komplikuje statický stav některých
domů. Nemilým překvapením
byl nález nádrží po bývalé čerpací stanici, a tím nutná sanace
území. Všechny tyto problémy
postupně překonáváme a nyní
musíme jen doufat, že ještě pár
týdnů vydrží přijatelné počasí. S
jistotou lze však již nyní říci, že
celé dílo se letos bohužel dokončit nepodaří, některé práce bude
třeba dodělat až na jaře. Věřím,
že se letos podaří stavbu dotáhnout do takového stavu, aby se
dalo v ulici bezpečně chodit a
omezeně i jezdit a také dostat
na hřbitov. Děkuji všem za trpělivost a omlouvám se za potíže,
které stavba takového rozsahu
vždy přináší. Doufám, že konečný výsledek bude v příštím roce
potěšením pro většinu z nás a že
přinese městu nový a kvalitní veřejný prostor.
Martin Mach,
starosta Mšena

mšensko
Inzerce

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

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

OBĚDY, VEČEŘE,
RODINNÉ OSLAVY
ORIGINÁLNÍ DORTY
•
Provozní doba
čt, pá: 16.00 - 22.00
so, svátky: 11.00 - 22.00
ne: 11.00 - 20.00
Obec Kanina

nabízí k pronájmu
místní pohostinství

včetně venkovní terasy.
Od 1. 1. 2019, velmi
výhodné podmínky. Bližší
informace: www.kanina.
cz, nebo tel.: 724 178 156.
Prohlídka možná po
vzájemné dohodě.
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Sté výročí státu připomíná
Chorušickým lípa Henryova
Chorušice - V neděli 28. října
2018 se konalo mnoho krásných
vzpomínkových akcí nejen v našem okolí, ale zejména v Praze. O
to více mne těší velmi hojná účast
při akci, pořádané naší obcí a členy
spolků, kterou jsme naplánovali na
tento sváteční den.
Oslavy začaly ve 12.30 průvodem od hasičské zbrojnice v Chorušicích k pomníku padlých, po
položení kytic pronesli, vzhledem
k deštivému a chladnému počasí, zkrácený projev starosta obce
a senátor našeho obvodu Česká
Lípa Jiří Vosecký. Poté se více než
80 účastníků přemístilo k výsadbě
lípy – Tilia henryana k objektu bývalého děkanství čp.1. Do tohoto
prostoru jsme od počátku chtěli
méně vzrůstný kultivar. Výsadbu
kromě kvintetu Pavla Pilaře doplnil
výklad autorek myšlenky výsadby
tohoto druhu stromu, Ing. Martiny
Havlové a Ing. Martiny Forejtové:
„Henryho lípa ve své domovině,
jíž je střední Čína, dorůstá 10 až
24 metrů. Moc krásná je k vidění
v dendrologické stanici v Průhonicích. Rozmnožuje se očkováním
na lípu velkolistou, které se u vás
dobře daří.“
Po slavnostní výsadbě následoval přesun do hostince na guláš a
posezení nad kronikami obce a
spolků. Kdo měl zájem, mohl pokračovat do Velkého Újezda, kde
u pomníku padlých, stejně jako v
předchozím případě, zazněla hymna Československa, byly položeny
kytice, po vzorném přenesu básně
Vaneskou Špisovou, projevech starosty a senátora následoval přejezd
k výsadbám tří lip velkolistých a

Obyvatelé Chorušic a Velkého Újezda vysázeli celkem pět lip. Foto: OÚ
žehnání nově zhotoveného křížku
u silnice k Nebuželům, na místě
zvaném „U tří lip“. Díky pracovitosti všech přítomných a zejména
členů SDH Velký Újezd proběhla
výsadba v ledovém větru a dešti
svižně. Starosta zopakoval historii
snahy o opravu křížku z různých
dotačních titulů, což se nepodařilo,
takže obec nakonec na své náklady
zadala zhotovení díla mělnickému
restaurátorovi Miroslavu Kroupovi. Po provedení výsadeb požehnal
nově instalovanému křížku mladoboleslavský vikář a administrátor
chorušické farnosti Pater Leopold
Paseka.
Účastníky po tomto obřadu převezly dva
busy Kokořínského
SOKu k závěrečnému odhalení
nově přemístěného pomníčku věnovanému újezdskému občanovi
Jaroslavu Havlíčkovi. Ten byl 29.
4. 1945 zastřelen Němci při pomoci partyzánské skupině Národní
mstitel. Došlo k tomu u staré farské

Chcete měsíčník

mšensko
nacházet ve své poštovní
schránce?

V případě zájmu
o předplatné volejte na
724 846 381
nebo pište na e-mail:
msensko@email.cz

Pomníček našel nové místo u cesty na Šibenec. Foto: Josef Havel

cesty v katastru Mšena, v místech
křížení se železniční tratí. Místo
dnes leží v třešňovém sadu Flíglových. Díky městu Mšenu i dohodě
s Flíglovými mohl být pomníček
přemístěn k cestě na Šibenec. U
pomníčku byla po připomenutí
historie a projevu zástupce Klubu
českého pohraničí vysazena lípa
malolistá. Okolo 16. hodiny se
notně zkřehlí, ale hrdí a spokojení
účastníci přemístili tentokrát do
újezdského hostince, kde byl opět
připraven guláš, občerstvení a volná zábava, mj. nad kronikami a publikacemi obce.
Velké poděkování za přípravu a
sestavení programu zaslouží nejen
zastupitelé, členové obou našich
SDH, ale i Klub českého pohraničí
v čele s předsedou Jiřím Klepetkou,
který si díky dlouholeté spolupráci
vybral pro oslavu 100 let ČSR naši
obec. Za odbornou výsadbu a dovoz všech cenných stromů pro tuto
slavnostní příležitost děkujeme firmě Treewalker s.r.o. a konkrétně
Janu Svárovskému, atelieru Land
05, za hudební doprovod kvintetu Pavla Pilaře, našim hostinským
Marcele Šereťuk a Mirku Křížovi,
fotografům, kameramanovi...
Díky všem zúčastněným se povedla moc krásná akce, na kterou
můžeme být nejen pyšní, ale sami
i svým dětem můžeme v budoucnu
tuto akci připomínat při pohledu
na krásné stromy i repliku novogotického křížku. Videozáznam pana
Šestáka na DVD je možno zakoupit v prodejnách potravin v Chorušicích, Velkém Újezdě a Obecním
úřadu v Chorušicích.
Martin Bauer,
starosta Chorušic
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Kadlínští sázeli lípu na návsi

Kadlín - Sdružení seniorů v Kadlíně se už počátkem letošního
roku přihlásilo k výsadbám Stromů svobody ke 100. výročí vzniku
Československé republiky, akci
Nadace Partnerství. Symbolem
české státnosti je lípa srdčitá (malolistá).
Výsadba stromů svobody má v
Kadlíně určitou tradici, vždyť na
návrší Hradišť máme čtyři lípy srdčité, vysazené v roce 1919 na počest
1. výročí vzniku ČSR. Tato událost
není bohužel nikde zaznamenána,
byla získána pouze z vyprávění pamětníků. Další památná lípa byla
vysazena na návsi v roce 1995 k
50. výročí ukončení druhé světové
války. Lípu za pomoci občanů vysadila paní Libuše Mašková, jejíž
manžel padl v boji proti ustupující německé armádě u Mělnického
Vtelna.
Po vichřici Kiril na návsi vznikla
proluka, která byla následující rok
při zahájení turistické sezony zaplněna turisty výsadbou čtyř stromů
lipy malolisté. Další, předposlední

Nedaleko od lípy byl usazen pamětní kámen. Foto: Archiv OÚ Kadlín
sázení lípy se uskutečnilo k 670.
výročí první písemné zprávy o obci
v červenci roku 2016. Zároveň se
sázením byla ke kořenům stromu
uložena schránka s písemnými dokumenty o životě obce pro budoucí
generace.
V neděli 28. října 2018 se i přes
nepříznivé počasí na návsi sešlo 25
lidí, včetně dětí. Po zaznění stát-

ní hymny předsedkyně sdružení
Jitka Nová přednesla krátký projev ke 100. výročí republiky, poté
vyzvala všechny přítomné, aby se
zapojili do sázení a střídavě k lípě
přidávali lopatou hlínu a kompost.
Po vysazení byl odkryt pamětní
kámen - pískovec s kovovou pamětní
tabulkou.
Zdeněk Šesták, Kadlín

Obyvatelé Lobče otevřeli Zahradu
Šťastné chvíle u obecního úřadu

Lobečtí vysadili u pomníku padlých lípu svobody a od rodiny Vašíčkových převzali nový zvon. Foto: OÚ Lobeč
Lobeč - Obyvatelé Lobče v den stého výročí Československé republiky slavnostně otevřeli Zahradu
Šťastné chvíle, kterou obec vybudovala u budovy obecního úřadu,
v níž zároveň sídlí i Muzeum Eduarda Štorcha. A poblíž pomníku
padlých v 1. světové válce společně
vysadili lípu svobody.
„Do kořenů jsme uložili schránku s dobovými artefakty,“ řekl starosta Lobče Jarmomír Šimonek,
který v rámci své řeči poděkoval

rodině Vašíčkových. Ta totiž během slavnostního okamžiku obci
a jejím obyvatelům věnovala zvon,
který bude instalován ve věžičce
místního kostela Povýšení svatého
kříže. „Půjde o slavnostní akt, na
který pozveme zástupce litoměřické diecéze,“ doplnil starosta.
Zvon, který Vašíčkovi obci věnovali, nese jméno Rudolf. „Pojmenovali jsme ho po mém otci, který je pochován právě na místním
hřbitově u kostela,“ přiblížil Petr

Vašíček a dodal, že zvon dokonce
sami vyráběli. Samozřejmě pod
dohledem odborníků. „O jednom
červnovém víkendu jsme s manželkou Alenou a našimi dětmi vyrobili formu, roztavili zvonovinu,
formu naplnili a následující den
jsme zvon nechali posvětit,“ vylíčil
Petr Vašíček.
Na závěr slavnostní akce starosta poděkoval všem zúčastněným
a pozval je do hospůdky na obecní
guláš a posezení.
Jiří Říha

KINO MÁJ DOKSY
PROSINEC
4. 12. 15.00 - Chata na prodej (komedie, ČR, 2018, 77 minut, režie
Tomáš Pavlíček)
4. 12. 17.30 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, 100 minut, režie Ondřej Havelka, podle
úspěšné knihy Miloše Urbana)
4. 12. 20.00 - Bohemian Rhapsody (hudební životopisné drama,
Velká Británie/USA, 2018, 134 minut, režie Bryan Singer)
8. 12. 15.00 - Grinch (animovaný
film pro celou rodinu, USA, 2018,
86 minut, režie Yarrow Cheney)
8. 12. 17.00 - Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny (dobrodružný film pro celou rodinu, natočený podle knihy J. K. Rowling,
Velká Británie/USA, 2018, 134 minut, režie David Yates)
8. 12. 20.00 - Oni a Silvio (životopisné komediální drama, Itálie/
Francie, 2018, 150 minut, režie
Paolo Sorrentino)
11. 12. 17.30 - Všechno bude (komediální road movie, ČR/Slovinsko/Polsko/Slovensko, 2018, 85
minut, režie Olmo Omerzu)
11. 12. 20.00 - Zrodila se hvězda
(hudební drama, USA, 2018, 136
minut, režie Bradley Cooper)
15. 12. 15.00 - Spider-Man: Paralelní světy (animovaný film pro
celou rodinu, USA, 2018, 100 minut, režie Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman)
15. 12. 17.00 - Aquaman (akční
fantasy, USA, 2018, 143 minut, režie James Wan)
15. 12. 20.00 - Black Sabbath: The
End of The End (hudební dokument, Velká Británie, 2017, 120
minut, režie Dick Carruthers)
18. 12. 11.00 - Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny (dobrodružný film, VB/USA, 2018, 134
minut, režie David Yates)
18. 12. 17.30 - Halloween (horor,
USA, 2018, 106 minut, režie David
Gordon Green)
18. 12. 20.00 - BlacKkKlansman
(životopisné komediální drama,
USA, 2018, 134 minut, režie S.
Lee)
19. 12. 9.30 - Úžasňákovi 2 (animovaná komedie pro celou rodinu, USA, 2018, 118 minut, režie
Brad Bird)
22. 12. 15.00 - Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru (animovaná
komedie, Francie, 2018, 105 minut, režie A. Astier, L. Clichy)
22. 12. 17.30 - Čertí brko (pohádka, ČR/Slovensko, 2018, 99 minut,
režie M. Najbrt)
22. 12. 20.00 - Bumblebee (akční,
USA, 2018, 110 minut, režie Travis
Knight)
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Termosku plnou kávy a vyrážíme na chatu
„Tak co, už máte zazimováno?“
ptali se mě začátkem listopadu
kolegové v práci, chataři mazáci.
Už tam teď nepřespáváme, ale zazimováno? Vím, že se před zimou
vypouští voda, aby mrazem nepopraskaly trubky, voda se zavře, ale
co dál? Vydali jsme se tedy zazimovat.
Svlékla jsem povlečení a manžel
lůžkoviny a ostatní oblečení nandal do černých igelitových pytlů a
zavěsil ke stropu přesvědčen o tom,
jak myším zavařil. Já jsem vyklidila naši chatovou spíž, což je hlavně
hořčice k buřtům na ohni, ocet k
buřtům s cibulí a pár pytlíkových
polévek. Poklidili jsme zahradu,
uložili zahradní nábytek a náčiní,
a já jsem si s sebou domů nastříhala poslední slunečnice. Najednou
jsem cítila takový smutek, že blízký hřbitov byl proti mně rozjásaný
lunapark.
Co si teď počnu až do jara? Přeci
nebudu víkendy trávit v obchodních centrech! Celý týden jsem myšlenkami bloudila po Mšeně, vzpomínala na to krásné letošní léto,
teplé večery s přáteli na náměstí,
osvěžující vodu na koupališti, ra-

a zastřihli větve. To už nás hlad
zahnal zpět na náměstí, kde nás
v restauraci příjemně překvapila
nabídka svatomartinské husy. Po
tomto gastronomickém zážitku
byly další pracovní výkony vyloučeny. Tak zase příště, za týden! Sice
jsou dny kratší, ale i tak se toho dá
dost stihnout a kolem chaty a zahrady je stále co dělat. A až nám
sněhová peřina přeruší hrabání
zahrady, vydáme se na procházky
po okolí a budeme krmit srnky, aby
neměly takovou chuť na ty naše
mladé stromečky.
Eva Brožová si natrhala „zimní“ slunečnice. Foto: Archiv E. Brožové

dost z vlastnoručně vypěstovaných
rostlin. Můj život objevením Mšena a chataření dostal nový rozměr.
Já na zazimování nemám čas.
Tím, že jsem chatu získala až po
padesátce, tak si ji nemůžu zabednit skoro na půl roku a neužívat ji.
To ať dělají letití chataři.
Další sobotu jsme uvařili kávu do
termosky a normálně vyrazili na
chatu. Jeli jsme rovnou na náměstí, kde jsme se sešli s přáteli v krásně vyzdobené cukrárně, u kávy a

dortíku společně prolistovali čerstvý měsíčník Mšensko a probrali
všechny novinky. Pak jsme popojeli
k Lobči, kde jsme při procházce lesem ještě našli pár bedel do bramboračky.
Po příjezdu na chatu jsme všechno vybalili, hořčice i ocet se vrátily
na své místo a my se dali do práce.
Zasadili jsme nové ovocné stromky a vydatně je zalili dešťovkou
ze sudu. Pak jsme všechny mladé
stromečky obalili fólií proti okusu

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, baví ji vařit, pěstuje
květiny, má ráda hudbu, přírodu
a houbaření.

Okrašlováci sázeli lípu svobody i třešně

Výsadbou dvaceti vysokokmenných třešňových stromků a lípy srdčité navázali členové Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí na
obnovu alejové výsadby ze Mšena na Sedlec, kterou zahájili před
dvěma lety. Letos ovšem výsadbu spojili se stým výročím Československého státu. Ačkoli byla účast na veřejné brigádě vzhledem k
deštivému počasí slabší, většina stromků našla v půdě před Sedlcem své místo, zbytek byl dosázen v následujícím týdnu. Věříme,
že se nové stromky dobře uchytí a kolemjdoucí si budou moci už za
pár let pochutnat na jejich plodech. A na květech lípy třeba včelky...
Děkujeme rodině Vyhlasových ze Sedlce za velké pracovní nasazení
a vydatnou pomoc při brigádě. Text: Jiří Říha, Foto: Josef Havel (2x)
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Vlasta Horská si dává do těla
na extrémním Spartan Race
Vrátno – „Po prvním závodu jsem
cítila všechny svaly, asi týden jsem
pořádně nemohla chodit do schodů,“ říká Vlasta Horská z Vrátna,
která před třemi lety vyrazila na
svůj první závod seriálu Spartan
Race. Ačkoli jí extrémní překážkové klání, kdy se brodila bahnem,
běhala, plavala a překonávala mnoho náročných nástrah, dalo pořádně zabrat, vydržela. A zanedlouho
stála opět na startu.
Po prvním závodu byla samá
modřina, ale to už dnes neplatí.
„Když člověk dělá něco pravidelně,
tak už je v podstatě jen trochu utahaný, jinak nic tragického,“ připomíná sparťanka.
Na závody Spartan Race, které
se konají po celém světě, se Vlasta
Horská dostala díky svému příteli Danovi a kamarádu Luďkovi. Ti
náročným závodům propadli o rok
dříve. „Klukům to přišlo na jednu
stranu legrační, protože se leze v
bahně a po výškách, ale na druhou
stranu si říkali, jestli by to vůbec
zvládli. Když měli trochu natrénováno, vyrazili na první sprint do Liberce, kde je to chytlo,“ líčí závodnice, která měla vrátenské hochy
nejprve za blázny, ale nakonec se k
nim sama přidala.
Začátek byl prý dost krutý. Vlasta s Danem a Luďkem vyráželi na
společné tréninky, kde je čekal
několikakilometrový běh s řadou
zastávek. Ty ovšem nesloužily k odpočinku. „Někde jsme vybíhali do
kopce, jinde jsme do vrchu tahali

Vlasta Horská dává do závodu
všechno. Foto: Archiv V. H. (2x)

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám vyloupaná a usušená
jádra lískových ořechů. Cena 180
Kč/kg. Tel.: 724 241 066.
Prodám čajový servis - 6 šálků
s podšálky, tzv. čínský rýžový porcelán, modro bílý, krásný. Cena
590 Kč. Vhodný vánoční dárek.
Tel.: 608 535 435.

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.
Mezi náročnými úkoly bývá i plazení v bahně pod ostnatým drátem.
kládu nebo dělali desítky angličáků,“ popisuje začátky Vlasta, která
se, stejně jako vůdkyně bojovnic z
Jiráskovy Dívčí války, jen tak nevzdává.
První závod, kterého se Vlasta
Horská zúčastnila, měřil šestnáct
kilometrů a přichystal jí více než
dvacet překážek. „Bylo to na sjezdovkách, takže pořád do kopce.
Ačkoli jsem trénovala jen asi půl
roku, stačilo to a nebylo to pro mě
tak brutální, jak jsem čekala. Řekla
jsem si, že když jsem zvládla jeden
závod, zvládnu i další,“ věřila si po
prvním závodě vrátenská borkyně.
A jak řekla, tak bylo. Další závody
na sebe nenechaly dlouho čekat.
Bez tréninku, odhodlání a hlavně
silné vůle by to ovšem nešlo. Zatím
nejvíc dřiny Vlasta zažila na závodě,
který startoval v lyžařském areálu
Vestec a vedl kolem Ještědu na trase dlouhé sedmadvacet kilometrů.
„Běželi jsme na jednu stranu přes
louky a rybník, pak jsme se vrátili
a zamířili na druhou stranu, kde
jsme podběhli dálnici. Bylo to hodně náročné, ale pěkné. Trvalo sedm
hodin, než jsem se dostala do cíle,“
popisuje Vlasta Horská a dodává, že
lidé, kteří nemají natrénováno, mohou být na trati i přes deset hodin.
Když je prý nejhůř, pořadatelé je
seberou. A na místě jsou i sanitky,
které si občas zahoukají.
Vrátenskou sparťanku jen tak
něco nezlomí. Příliš ovšem nemusí
disciplíny na ruce, kde se pokaždé
nezadaří. „Když závodník nějakou
disciplínu nedá, dělá místo ní angličáky. A to mě zrovna moc nebaví,
tak se snažím o to víc.“
Extrémní závody se nekonají pouze v letní sezoně, ale i v zimě. I takový si Vlasta Horská vyzkoušela.
Bylo to vloni v Liberci. „Bylo to děs-

né. Neměla jsem natrénováno, takže jsem po prvním kopci byla skoro
mrtvá. Dostal se mi do bot sníh, a
to je konec. Byly tam ale i vtipné
chvíle – třeba když jsme jezdili na
sjezdovce na pytlích. Když to člověk
moc nežere, je to legrace vždycky,“
připomíná závodnice, která je matkou dvou dětí – čtrnáctiletého Kristiána a osmnáctileté Adiny. Obě
přitom zálibu své maminky také
vyzkoušely. Adina byla s partou na
závodech ve Valčianské dolině a v
Košicích. Zvládla je, i když předtím
netrénovala. „Zase tolik ji to nebere. Musela by něco dělat, a to se jí
nechce. Syn se věnuje hasičskému
sportu, takže je na tom s fyzičkou
lépe. Ještě před časem skoro nic
nevydržel, ale teď s námi chodí na
Stránecký běh a je vidět, že se zlepšuje. Letos mě poprvé o pár vteřin
předběhl. Na Spartana s námi také
občas jezdí, ale soutěží v dětských
závodech, což ho moc nebaví. Už
by chtěl na ty pro dospěláky.“
Vlastu Horskou mohou lidé potkat v okolí Vrátna, jak vyráží na
tréninky. Když je dlouho vidět, snaží se uběhnout alespoň šest kilometrů. „Běhám buď na Skramouš přes
louky a vracím se spodem roklí, jindy kolem vrátenského mlýna nebo
přes les na Mšeno. A o víkendech si
s kluky zaběhneme třeba ze Mšena
na Pokličky,“ pokračuje Vlasta, která je vystudovanou veterinářskou
techničkou, ale působí jako hospodářka na mšenském cestmistrovství.
Na závodech pro odvážné ženy
a muže Vlastu nejvíc baví ta různorodost, že to není jen o běhání.
A hlavně si prý vyzkouší, jestli v závodu dopadne na dno, nebo v sobě
stále najde rezervy. A ty zatím vždy
našla…
Jiří Říha

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
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Podzimní sokolské sportování

Na tenisový turnaj za sokolovnou přišlo 14 nadšenců. Foto: Archiv TJ Sokol Mšeno (3x)

N

a konci září se jako každý začátek školního roku
rozeběhl i kolotoč sportovních oddílů v sokolovně. Každý
všední den odpoledne je sokolovna
plná nadšených sportovců, kteří
mají opravdu pestrý výběr. Pondělky patří cvičení rodičů s dětmi, ty
potom střídají gymnastky. V úterý
si přijdou na své chlapci z oddílu
florbalu, kde jsou ale vítána i děvčata. A protože sokolovna není
nafukovací, oddíl atletiky byl přesunut do tělocvičny základní školy
a v případě pěkného počasí se trénuje na víceúčelovém hřišti za ZŠ.
Ve středu opět probíhá gymnastika
a ve čtvrtek cvičení všestrannosti
pro mladší i starší žactvo, samozřejmě nesmíme zapomenout na
oddíl lezení na umělé stěně, který
navštěvuje kolem šedesáti mladých
lezců ze Mšena i širokého okolí.
I dospělí jsou sportovně aktivní a v podvečerních hodinách se
scházejí v sokolovně, ženy mají na
výběr z několika druhů cvičení –
posilovací, kondiční, zdravotní.
Během týdne se na hřišti vystřídá
několik skupinek badmintonistů a
nechybí ani volejbal.

Na oslavě 100 let republiky se představili malí sokolíci.

Nohejbalový turnaj
Na konci září proběhl již X. ročník nohejbalového turnaje Memoriál Václava Mokrého, na který
přijelo 12 družstev. Na začátku
proběhlo rozlosování do dvou skupin, kde hrál každý s každým a do
pavouka se probojovaly 4 nejlepší
týmy z každé skupiny. Putovní pohár pro vítěze si již poněkolikáté
odvezli hoši z Dolních Beřkovic.
Pořadí: 1. Dolní Beřkovice 2. Nevím 3. Potůček I 4. Batalion 5.
- 8. Potůček II, Trable, Lanýži, Tři
bratři 9.-12. VHV, Ranaři, Vrátno,
Papéni
Členové TJ Sokol Mšeno v neděli 28. října vysadili na Šibenci lípu.

Atletické závody Mělník
O pohár starosty TJ Sokol na
Mělníce se přijela utkat i mšenská
výprava, která čítala 28 závodníků
v různých kategoriích. Byly pro
ně připraveny trasy od 300 metrů
až po 3 kilometry. Ze závodů jsme
si odvezli 5 cenných kovů – jedno
zlato, dvě stříbra a dvakrát broz.
Všem závodníkům děkujeme za
reprezentaci.

sových nadšenců sešlo na kurtech
za sokolovnou, aby opět poměřili
své tenisové síly. Jako tradičně proběhlo na úvod rozlosování do smíšených dvojic, které se pak utkaly
„každý s každým“ v jedné skupině.
Po sečtení bodů z toho nejlépe vyšla dvojice Kolumpek – Nečasová
R., kteří získali putovní pohár pro
vítěze.

Tenisový turnaj
První říjnovou neděli se 14 teni-

100 let republiky - 28. říjen
Tento sváteční den začal pro

mnohé z nás v Debři, kde proběhl
závod v přespolním běhu. I přes
velmi nevlídné počasí (zima, déšť)
se na start postavilo přes 60 malých i velkých běžců. Po skončení
závodů jsme se sešli na Šibenci,
kde byla zasazena sokolská lípa a
pozdní odpoledne patřilo oslavě
výročí 100 let republiky. Ten samý
věk oslavila i budova sokolovny,
kde proběhl kulturně – sportovní
program.
Radka Nečasová

Inzerce

V ES ELÉ VÁ N OCE
a šťast ný nový rok 20 1 9
všem zákazník ům přeje
1. zemědělská a. s. Chorušice
277 37 Chorušice 118
A kt uálně nabízíme
slunečnicová semínka
pro ptáčk y za vánoční ceny :

1 k g / 2 3 Kč
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Zámek ve Stránce se mění
k lepšímu, má nová okna
Stránka - První akcí, kterou obec
provedla v souvislosti se zakoupeným stráneckým zámkem, byla v
roce 2017 celková oprava střechy,
výměna žlabů, arkýřů a plechování. Celkový stav střechy byl doslova v havarijním stavu, nájemníci
museli mít na půdě rozestavené
kbelíky, vaničky a hrnce, aby jim
neteklo do bytů. Na tuto akci obec
získala dotaci ze středočeského
Fondu obnovy venkova ve výši
188 tisíc korun.
V letošním roce byla vybudována nová elektrická přípojka, díky
které bylo možné oddělit odběry
elektrické energie od zemědělské
společnosti.
Do konce listopadu probíhala
výměna poloviny oken v budově zámku. Jedná se o dvaatřicet
oken, která jsou zhotovena ze
dřeva. Při pohledu na budovu by
se zdálo, že jsou všechna okna
stejná, ale opak je pravdou. Firma
pana Baláčka z Dubé musela vyrobit a osadit okna, v jejichž rozměrech byly rozdíly pět i více centimetrů. Na tuto akci obec získala
příspěvek ve výši 200 tisíc korun,
a to ze stejného fondu.
Oprava zámku bude znamenat
ještě hodně peněz, starostí s řešením různých problémů. I přesto

Truhláři si s okny vyhráli, téměř každé mělo trochu jiný rozměr.

si myslím, že rozhodnutí zastupitelstva obce v roce 2016 o nákupu
zámku od řádu Austiniánů a dvou
hektarů okolních pozemků bylo
správné.
Dříve či později by to dopadlo se zámkem a zahradou tak,
jako s budovou vedlejšího skladu
obilí, která je stále ve vlastnictví
řádu Augustiniánů. Tato budova za tichého přihlížení řádu
a přísného dohledu mělnického
odboru památkové péče zřejmě
spadne.
Štefan Dvorščík, starosta

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

Starý sklad obilí se zřejmě brzy
nadobro zbortí. Foto: Š. D. (2x)

Nové knihy v Městské
knihovně ve Mšeně
Beletrie
J. Topol: Citlivý člověk, E. Boček:
Aristokratka a vlna zločinnosti na
zámku Kostka, M. Davouze: Celej
Kafka!, P. Hartl: Nejlepší víkend, M.
Urban: Závěrka, A. Lustig: Nemáme
na vybranou, J. Pánek: Láska v době
globálních klimatických změn, M.
Pech: Cobainovi žáci, M. Zgustová:
Růže od Stalina, H. Morris: Tatér z
Osvětimi, J. Moyesová: Sama sebou
Detektivky
A. Marsonsová: Otevřený hrob;
Pokrevní pouta; Tichá modlitba,
J. Saul: Nemilovaní, M. Kallentoft:
Zeměbouře, S. Češka: Případ forchheimského rádce
Literatura pro děti
P. Šrut: Velká kniha českých pohádek, K. Závadová: Dobrou noc, můj
hrdino!, M. Šašek: To je Řecko; To
je Izrael, D. Fischerová: Bylum nebylum, Z. Pospíšilová: Knihovnické
pohádky, M. Velíšek: Můj stát

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Václav Štěpán (* 7. 12. 1838 Zamachy † ?), lékař. Získal základní
vzdělání na farní škole v Kadlíně,
dále studoval v Zákupech, Mladé Boleslavi a Praze. Po studiích Lékařské fakulty sloužil jako
lékař ve vojenské nemocnici
pražské v Emauzích, kde pečoval zejména o raněné vojáky z
první světové války, za což získal
vojenské vyznamenání. Potom
pracoval jako lékař v Karlštejně
a v roce 1870 byl jmenován knížetem Jiřím z Lobkowiczem domácím a panským lékařem Lobkowiczů se sídlem na Mělníku.
Karel Sabina (*29. 12. 1813
Praha † 9. 11. 1877 tamtéž),
básník, prozaik a dramatik, radikální demokrat. Za přípravu tzv.
májového spiknutí v roce 1849
byl zatčen a odsouzen k trestu
smrti provazem. Tento trest byl
zmírněn na 18 let vězení. Tragickým zlomem v jeho životě
byl rok 1872, kdy byl usvědčen
z konfidentství ve prospěch rakouského mocnářství a označen
za národního zrádce. Z jeho rozsáhlého díla jsou nejznámější
operní libreta (mj. k operám
Bedřicha Smetany Braniboři v
Čechách, Prodaná nevěsta a pro
Viléma Blodka k opeře V studni).
Těžištěm jeho tvorby byly dále
romantické prózy vyjadřující radikalismus a rozervanost jeho
generace (Oživené hroby, Hrobník, Synové světla, Morana). Byl
tzv. místně příslušný do Lobče,
která se k jeho památce hlásí
již také proto, že miloval zdejší
Máchův kraj a byl od dob studií
blízkým přítelem K. H. Máchy a
také velkým znalcem jeho života
a díla. Sabinův zanedbaný hrob
se zašlým nápisem „spisovatel,
libretista Prodané nevěsty“ se
jen stěží hledá na Olšanských
hřbitovech v Praze.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet
na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat
svou obec?
Své příspěvky posílejte na:
msensko@email.cz
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Zhodnocení uplynulé fotbalové sezony
Mšeno - Vážení sportovní přátelé,
nabízím vám tradiční hodnocení
uplynulé části soutěžního ročníku
2018/2019 v našem klubu SK Mšeno.
A – tým
Na startu letní přípravy jsme v
týmu přivítali navrátilce po zdravotní pauze – Lukáše Milera, Jirku
Guttenberga ml. a na jaře absentujícího Vaška Valentu. Do přípravy
se zapojili také někteří další staronoví hráči (Petr Dvorný, Vojta
Novák) i dorostenci, start přípravy
vypadal velmi dobře.
Povedl se nám i start do mistrovských zápasů, ale dobré výkony
jsme nedokázali potvrdit výsledkově, a to především na hřištích
soupeřů. Jediný propadák byl v
zápase s Kostelcem, kde jsme podali ostudný výkon. Jinak jsme v
žádném zápase vyloženě nepropadli. Během podzimu bohužel
odstoupil ze zdravotních důvodů
Stejskal. Navíc Guttenberg ml. hrál
pořád nedoléčený, což bylo na jeho
nasazení a hře hodně znát, a navíc
si v předposledním zápase zranění
obnovil. Přes všechny problémy se
ovšem držíme ve středu tabulky, a

jméno
počet branek
Wasyliw
10
Kolumpek O.
5
Guttenberg ml.
4
Dvorný		
2
Kolumpek R.
1
Valenta
1
celkem
23

pokud v zimě dobře potrénujeme,
věřím, že naše postavení v tabulce
ještě vylepšíme. K tomu by nám
určitě mohlo pomoci zimní soustředění, které máme v plánu. Pokusím se určitě doplnit tým o nové
hráče, což je však v dnešní době
dost složité.
realizační tým – Vladimír
Grát, Jiří Guttenberg
st., Dana Guttenbergová, Roman Kormoš
B – tým
Podzimní
část
se béčku
moc nepovedla
a dobrých
výsledků
mělo
jako
šafránu. Hra v
některých zápasech
nebyla úplně špatná, ale
většinou tomu něco chybělo.
trenér - Roman Kormoš
dorost
Dorost jsme v minulém ročníku měli spojený se Skalskem. Do
ročníku 2018/2019 jsme přihlásili
dorost opět pouze pod naší hlavičkou a podle všech předpokladů
jsme měli mít hráčů dostatek. Na
začátku sezony se bohužel ukázalo,
že ne všichni kluci dodrželi, co slíbili na konci minulého soutěžního
ročníku. Začátek soutěže vypadal
tak, že budeme muset dorost ze
soutěže odhlásit. Naštěstí se situace postupně stabilizovala a dorost

začal opět fungovat. Za to patří
velký dík Lukáši Dohnalíkovi.
trenér – Lukáš Dohnalík
starší žáci
Soutěž žáků byla v podzimní
části ovlivněna tím, že 2 týmy
ukončily svou činnost, a soutěž
tak musela začínat úplně od
začátku. Tým žáků šel
ve šlépějích áčka i
béčka. Hra většinou nebyla
úplně zlá,
ale výsledky nebyly
oslňující.
Skvělé je
to, že na
sobě kluci i holky
chtějí pracovat a chodí
poctivě na tréninky.
mladší žáci
Přihlášení týmu mladších žáků
do soutěží se stále ukazuje jako
velmi přínosné a rostou nám zde
hráči do starších žáků, což je velmi
pozitivní.
mladší a starší přípravka
Na začátku soutěže to vypadalo,
že nedáme týmy přípravek vůbec
dohromady. Dětí bylo opravdu
málo. Udělali jsme proto nábor a
nyní již máme hráčů opět dostatek. Je skvělé vidět každé úterý a
čtvrtek hřiště plné dětí všech věkových kategorií. Výsledky jsou u
této kategorie druhořadé. Důležité

je, že všichni hrají fotbal s radostí
a na všech je vidět, jak fotbalově
rostou. Znovu opakuji, že stále hledáme adepty na trenéry i vedoucí
mládeže. Proškolení na trenérskou
licenci zajistíme a zároveň nabízíme i finanční ohodnocení. Více
informací případně sdělím na telefonu 602 851 240.
trenéři - Jiří Zabilanský st., Jakub
Jedlička, Martin Žembery, Jiří
Guttenberg st.
Závěrem chci opětovně poděkovat všem našim výše jmenovaným
trenérům a také všem, kteří nám
jakkoli pomáhají se zajištěním
ostatních věcí kolem fotbalu (občerstvení, dresy, příprava hřiště,
doprava na utkání a další). V neposlední řadě bych rád poděkoval
členům výkonného výboru našeho klubu za jejich práci a zastupitelstvu města Mšena za podporu
našeho spolku. Poděkování patří
samozřejmě i vám, našim věrným
fanouškům, za stálou přízeň. Věřím, že nám ji zachováte i v příštím roce. Na závěr roku plánujeme
jako vždy tradiční silvestrovský
fotbálek, tak si přijďte zahrát či
zafandit. O přesném termínu vás
budeme včas informovat na našich
stránkách.
Vážení členové a příznivci SK Mšeno, dovolte mi, abych vám všem
jménem výboru SK Mšeno popřál
krásné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku
2019.
Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno

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
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Novinky ze mšenské základky:
děti hrály piškvorky i florbal

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 109
PO
8.00 - 14a.00
ÚT
8.00 - 13.00
ST
8.00 - 13.00
ČT
13.30 - 18.00
PÁ
8.00 - 12.30

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
telefon: 315 694 721 - 722
PO
14.30 - 15.30
ST
10.00 - 11.30
ČT
14.30 - 15.30
Druháci navštívili mšenské zahradnictví, odkud si odnesli chrazantémy pro maminky. Foto: Archiv ZŠ (2x)
Pernštejni - Antický Řím
V pátek 3. listopadu k nám opět
zavítali herci z agentury Pernštejni,
kteří si připravili vlastivědno-dějepisný a zábavně-vzdělávací pořad
o době římské. Žáci mohli vidět
zbroj, ve které se bojovalo, a sami
si vyzkoušeli bojový útvar zvaný
želva. Dále se dozvěděli něco ze života G. J. Caesara a dalších vládců
té doby.
Osmáci ve Škodovce
V úterý 6. listopadu se osmá třída
a zájemci z devátých tříd vydali do
Mladé Boleslavi, kde navštívili Škoda Muzeum a prohlédli si výrobní
prostory závodu.
Piškvorkiáda 2018
V pátek 9. listopadu se dva pětičlenné týmy vypravily reprezentovat naši školu v soutěži „Pišqworky
2018”. Soutěž je určena pro žáky 2.
stupně základních škol a zároveň
pro studenty středních škol. Letos
se oblastního kola zúčastnilo rekordních 20 týmů ze základních i
středních škol. Týmy byly rozděleny do čtyř pětičlenných skupin, kde
se hrálo systémem každý s každým.
Naše týmy se určitě neztratily. Ve
skupinách oba týmy obsadily třetí
místo. Postup do dalších vyřazovacích bojů jim utekl jen o kousek.
Chtěl bych tímto poděkovat našim
reprezentantům za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Jan Podpěra
Druháci v zahradnictví
Děti ze druhé třídy se v rámci
předmětu prvouka podívaly do
místního zahradnictví pana Karla
Zabilánského. Prohlédly si skleníky s podzimní i jarní výsadbou.

Viděly, jak se za každou vypěstovanou květinou skrývá spousta práce
a energie. Na závěr dostaly pro své
maminky milé podzimní dárky.
Mgr. Eva Malá
Futsalová liga dívek v Pardubicích
Výběr fotbalistek ZŠ Mšeno se
zúčastnil republikového semifinále
futsalové ligy dívek v Pardubicích.
V konkurenci ZŠ z Třeboně, Pardubic, Studence a Hrádku nad Nisou
nakonec obsadily 4. místo za dvě
remízy a dvě porážky.
ČEPS Cup - florbalový turnaj pro
1. stupeň
Za účasti pěti týmů se na Mělníku uskutečnilo okresní kolo florbalového turnaje pro žáky 1. stupně

(ČEPS Cup 2018). Naši si vedli výborně a skončili na druhém místě.
O vítězi - ZŠ Pšovka rozhodlo pouze více vstřelených branek. Za nejlepšího hráče turnaje byl neoficiálně označen žák V.B Vilém Walter.
Mgr. Jaroslav Kůtek
Florbalový turnaj mladších žáků
Pět týmů se na Mělníku zúčastnilo místního kola florbalového turnaje pro mladší žáky (ročník 2005
a mladší). Turnaj byl velmi vyrovnaný a o vítězství se vždy bojovalo
až do samého konce utkání. Naši
hráči nezkušenost s velkým florbalem nahrazovali bojovností a kluci
byli mělnickým školám zdatným
soupeřem.
(stranu připravila R. Nečasová)

Ordinace pro děti a dorost

Sestra: Bc. Eliška Pospíšilová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 323 604 456
mobilní tel.: 607 016 801
PO, PÁ 9.00 - 12.00
12.30 - 15.00
ST
9.00 - 12.00
Ordinace Mělnické Vtelno:
ÚT
9.00 - 12.00
ČT
13.00 - 15.30
Ordinace Liběchov:
ÚT
13.00 - 15.30
ČT
9.00 - 12.00

Zubní ordinace

Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 108
PO - ČT:
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
PÁ:
8.00 - 12.00

Zubní pohotovost

Mělník, Pražská 343/36
telefon: 606 549 901
SO, NE, svátky: 8.00 - 12.00
12.30 - 16.30
Mladá Boleslav, V. Klementa 147
Otevřeno nepravidelně, info na
tel.: 326 743 721 nebo na webu
www.klaudianovanemocnice.cz

Lékárna Mšeno

telefon: 315 693 107
PO - PÁ
8.00 - 16.00
přestávka 12.30 - 13.00

Policie

Obvodní oddělení Mšeno
tel. služebna: 602 263 775
tel. hlídka:
702 208 805

Tísňové linky

Dívky ze Mšena obsadily v Pardubicích čtvrté místo.

150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - linka tísňového volání
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

16.

V Portsmouthu stojí Nelsonova Victoria
Při putování Jižní Anglií nelze
pominout návštěvu města Portsmouth. Vybudováno bylo na místě
původních římských a keltských
osad a vždy sloužilo jako strategicky významný přístav. Celé staré
město obepínají dodnes zachovalé
mohutné hradby. Má i významné
kulturní dějiny, mimo jiné se zde
narodil Charles Dickens a Doyle zde napsal své první romány o
Scherlocku Holmesovi. Na třídě
Hight Street byl ve svém sídle zavražděn vévoda z Buckinghamu.
Vymezený čas nám nedovolí
město kompletně projít, zastavíme
se jen v přístavní čtvrti u nádherných domů. Protože se to zde vždy
hemžilo námořníky, téměř v každém je hospoda. Hlavním cílem
je pro nás prohlídka lodi Victoria.
Každému historie znalému člověku něco říká jméno Horatio Nelson. Admirál britské Royal Navy
se proslavil především bitvou u
mysu Trafalgar, poblíž španělského
přístavu Cadiz. Roku 1805 Nelson
se svými 27 loděmi rozdrtil Napo-

leonovu a španělskou flotilu, i když
nepřátelských lodí bylo o šest víc.
Tato bitva byla i jeho poslední bitvou. Kulka z pušky francouzského
ostřelovače tehdy ukončila jeho
život na palubě vlajkové lodi Victoria.
Prohlídku lodi si nemůžeme nechat ujít. Musíme zaplatit každý
deset liber, ale na vstupenku můžeme navštívit i námořnické muzem.
Roku 1922 loď vyřadili ze služby
námořních sil a stojí zde v suchém
doku. Slouží jako muzeum a vše
je zachováno tak, jak bylo v době
největší slávy. Je to obrovský, přes
šedesát metrů dlouhý, z dubového
dřeva zhotovený kolos. Dokonalá
ukázka mistrovství tehdejších konstruktérů a řemeslníků. Loď má
pět palub, čtyři stožáry, na které
bylo možné vztyčit 37 plachet, a
při dobrém větru dosahovala rychlosti přes 20 km/hod. Vše pořádně
projdeme, systém značek nás zavede do všech částí. Jako jediná loď
té doby má ve třech palubách děla,
vždy po třiceti, úderná síla byla

Na lodi Victoria bylo možné vztyčit sedmatřicet plachet.

Admirálova kajuta je symbolem námořního luxuxu.

Nelsonova loď byla vyřazena ze služby až v roce 1922.

obrovská. Pro lepší stabilitu lodi
skladovali v podpalubí 200 tun surového železa. Náboje vážily kolem
dvaceti kilo a jen při bitvě u Trafalgaru spotřebovali přes osm tun
střelného prachu. Ten měli uchovaný v dřevěných sudech v podpalubí, kde byl chráněn před střelami
nepřátelských lodí. Plné obsazení
tvořilo 850 námořníků. Spali na
visutých plátěných lůžkách na dolních dělových palubách. Přes den
je vytáhli ke stropu a v případě
smrti sloužily jako rubáš a spustili
je v nich do moře. Kajuty Nelsona
a kapitána lodi Hardydo jsou velké
a přepychově vybavené.
Na závěr si projdeme otevřenou
horní palubu. Procházíme mezi
děly a koukáme na nekonečný systém jako ruka silných lan, kterými
ovládali ráhna, plachty a provazové žebříky. Jak se v tom mohli vyznat? Prošli jsme i velkou zásobárnu vody, alkoholu a potravin. Při
dlouhých plavbách jim to muselo
vystačit i na několik měsíců. Z tabule se dozvídáme, že jedli hlavně

sušené hovězí maso, nalovené ryby,
hrách, fazole, zeleninu a citrony. K
tomu fasovali na každý den mimo
vody i čtyři litry piva nebo půl litru
rumu. Vše bylo samozřejmě přísně
střeženo a evidováno. Po třech hodinách musíme loď docela neradi
opustit, chceme ještě navštívit námořní muzeum a zastavit se ve staré námořnické hospodě. Venku už
jen projdeme kolem dalších dvou
lodí, na muzeum nám musí stačit
jen hodina.
Zajímavá je hospoda, asi pro dvě
stovky lidí, plně obsazená. Sedí se
na menších sudech od rumu a stůl
tvoří velký pivní sud. Dáme si jedno ze 33 druhů piv. Obsluhují zde
ve starých námořnických uniformách a taky piráti. Vůbec se nám
z tohoto prostředí nechce, stačíme už je krátce projít kus starého
přístavu a nasedáme do autobusu.
Dnes máme na programu ještě historické město Salisbury a svatyni z
doby bronzové Stonehenge. O tom
ale snad někdy příště.
Zdeněk Bergl

Portsmouth nabízí i námořní muzeum. Foto: Zdeněk Bergl (4x)

