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Extrémní závod pro policisty
i hasiče startoval u hájovny
Mšensko - Státní i městští policisté a hasiči se ve čtvrtek 20. června
ráno sešli u hájovny na Romanově,
aby se tam postavili na startovní
čáru jedenáctého Testu odolnosti.
Jde o extrémní závod, který tradičně pořádají policisté z mělnického
územního odboru.
Letos se podle mělnické policejní
mluvčí Markéty Johnové do náročného klání přihlásilo osmnáct
družstev mužů a pět družstev žen.
„Na startu se sešli nejen reprezentanti policie z územních odborů
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, ale například
i kolegové z Pardubického, Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje.

Jedním z úkolů byla výměna kola bez heveru. Foto: Archiv PČR Mělník (2x)

Soutěžní týmy na trati čekalo šestnáct náročných úkolů.

A nechyběli ani policisté z Prahy,“
konstatovala mluvčí s tím, že zastoupení v soutěži měli i hasiči z
Mělníka, podnikoví hasiči Škodovky a mělničtí strážníci.
Pětičlenné týmy čekala zhruba
dvacetikilometrová trasa se šestnácti stanovišti. Ženám pořadatelé
trasu o polovinu zkrátili. „Úkoly na
jednotlivých stanovištích byly složeny například ze zdravovědy, silových disciplín nebo orientace v terénu,“ přiblížila Markéta Johnová.
O vítězích a poražených bylo jasno až ve večerních hodinách. Na
první místo se mezi muži probojovala stálá pořádková jednotka KŘP
Moravskoslezského kraje, druhou

červenec
ČEKÁ NÁS
6. 7. Velký Újezd

na střelnici se od 11.00
koná 5. ročník Újezdecké
Cross Country - soutěže
v požárním sportu,
přihlášení 10.00 - 10.30

6. 7. Stránka

dětský den na hřišti od 14
hodin

13. 7. Mšeno

Sedlečtí mají nejvyšší čas připojit
se zdarma ke splaškové kanalizaci
Sedlec - Vážení vlastníci nemovitostí v Sedlci, dovoluji si
připomenout, že je nejvyšší čas zahájit práce na připojení vaší nemovitosti k nově vybudované kanalizaci (pokud
jste tak už neučinili). Lhůta pro získání přípojky a revizní
šachty od města zdarma vyprší koncem září t.r.. Poté sice
bude možné se připojit, ale za cenu odprodeje části přípojky i šachty od města. Ve druhé polovině roku také zřejmě přistoupíme společně s provozovatelem ke kontrolám
nakládání s odpadními vodami u jednotlivých nemovitostí
a zvážíme možnost nařízení připojení pro ty, kteří tak neučinili. Míra připojení ke kanalizaci ovlivní výši dotace, kterou jsme získali. Nechceme miliony vracet, proto prosím
přistupujte k likvidaci vašich odpadních vod zodpovědně
a připojte se co nejdříve. Děkuji.
M. Mach, starosta

příčku obsadila stálá pořádková
jednotka z hlavního města a třetí
pozice patří mělnickým profesionálním hasičům.
Mezi ženami pak excelovaly policistky z Kolínska, v závěsu za nimi
pak skončily ženy zákona z Příbramska a třetí místo si zasloužily
podnikové hasičky Škody Auto.
„Jak ženy, tak i muži z mělnické
policie se umístili na čtvrtém místě,“ doplnila policejní mluvčí.
V prvních letech byl Test odolnosti určen především pro policisty,
ale v průběhu doby se začaly připojoval i další složky Integrovaného
záchranného systému.
Jiří Říha

Město přijímá připomínky
ke strategickému plánu

Mšeno - Vážení občané, ve středu 19. června
jsme se sešli v sále radnice, abychom aktualizovali opět po pěti letech návrhovou část Strategického plánu rozvoje města Mšena. Do návrhové
části byly zapracovány nové podněty a vymazány
splněné cíle. Pro ty z vás, kteří se nemohli dostavit, a přesto je tento důležitý dokument zajímá, jej zveřejňujeme na stránkách města. Další
připomínky a návrhy k dokumentu přijímáme do
22. 7. 2019, ty budou poté zapracovány a plán
předložen zastupitelstvu ke schválení. Na stránkách města v sekci Strategický rozvoj -> Rozvojové dokumenty naleznete původní plán na roky
2014-19 i nový návrh.
Martin Mach, starosta

Okrašlovací spolek zve
na tradiční recesistickou
vycházku Po stopách Cinibulkových aneb „Časem
zpět o sto let“, letos na
téma „Výšiny a hlubiny
Mšena“. Sraz v 10.00 na
náměstí Míru u kašny, dobové oblečení á la začátek
20. století vítáno

13. 7. Kadlín

Tyjátr na louce před
kostelem od 17 hodin

13. 7. Harasov

XXV. Kokořínský triatlon,
zápis 9.00 - 9.45, start
10.00, cíl v Hospůdce
Romanov

19. - 20. 7. Mšeno

mšenští chovatelé ve
svém areálu v Jezerní ulici
pořádají tradiční
výstavu drobného zvířectva, pátek 14.00 - 19.00,
sobota 8.00 - 17.00

27. 7. Kadlín

tradiční Jakubská pouť,
více na straně 7

3. 8. Mšeno

Mezinárodní mistrovství
a Přebor ČR v enduro
sprintu, od 8.00

3. - 4. 8. Chorušice

tradiční Chorušická pouť
od 10.00, více na straně 5
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Noví pacenti mají
nárok na permici
Mšeno - Mšenská radnice v zájmu udržení služby dětského
lékaře v regionu a vzhledem k
potřebě náboru dalších klientů
věnuje za každé přihlášené dítě
v ordinaci rodině jednu celosezónní permanentku na městské
koupaliště na letošní rok. Akce
potrvá do konce koupací sezony, poté může být prodloužena
na další rok. Permanentku rodičům dítěte vystaví na městském
úřadě proti potvrzení o registraci z ordinace (z roku 2019) a
může být na jméno kteréhokoli
příslušníka rodiny (tedy i například na matku nebo otce). Akce
se týká také občanů z okolních
obcí. Pediatr ve Mšeně navíc oznámil několik příznivých
změn. Jednou z nich je prodloužená ordinační doba v úterý,
kdy rodiče s malými pacienty
mohou lékaře ve Mšeně navštívit až do 18. hodiny. V ordinaci
je navíc nově ultrazvukový přístroj, jímž je personál schopen
vyšetřit ledviny novorozencům,
dále nitrobřišní orgány, štítnou
žlázu, CNS u dětí.
(red)

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.
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Lezci ze Mšena strávili pět
dní ve slovenských horách

V

loni v září vyhrálo družstvo
dorostu Lezeckého klubu
Mšeno (zároveň členové
Sokola) první ročník závodu Mladí
horalové, který uspořádal Český horolezecký svaz. Hlavní cenou pro vítězná družstva (ještě kategorie žactva)
měl být podzimní zájezd do hor, který
se však pro nepřízeň počasí (mnoho
sněhu) nekonal. Děti byly dost zklamané a celou zimu jsme pochybovali,
zda se uskuteční v náhradním termínu. Nakonec to vyšlo a počátkem
června jsme vyrazili do Vysokých
Tater ve složení Martin Bloudek,
František Krupička, Anna Machová a
dospělý doprovod.
Po téměř probdělé noci v nočním
rychlíku jsme vystoupili v Popradu a
přesunuli se električkou do Tatranské
Lomnice, kde jsme posnídali u místní
samoobsluhy. Posilněni jsme začali
stoupat ve značném vedru s těžkými
batohy na Chatu pri Zelenom plese, kam jsme došli před polednem a
byli jsme velmi překvapeni velkým
množství sněhu v dolinách. Dobili
jsme „baterie“ vydatnou polévkou
a s lezeckým vybavením jsme vyrazili k Jastrabí veži. Po příchodu do
Jastrabího sedla (přes 2 000 m.n.m.)
jsem usoudil, že vzhledem k únavě z
cesty, pokročilé hodině a honícím se
mrakům by z dalšího výstupu mohlo být zbytečné dobrodružství hrozící pozdním příchodem na večeři
a zatroubil jsem k ústupu. Ale byla to
pěkná kondiční vycházka.
Po návratu na chatu jsme čekali na
zbytek výpravy, který těsně před večeří dorazil. Byli to žáci z oddílu HOVRCH z Nového města nad Metují,
kteří se specializují na sportovní lezení a závody, někteří mají i medaile z
ME. S nimi jejich dva vedoucí a hlavní
postava zájezdu - lektor Jirka, přidělený horosvazem. Po večeři a ubytování jsme se postupně seznamovali a
kuli plány na další dny, i s ohledem
na předpověď počasí s odpoledními

Mšenští lezci získali zájezd do Tater za vítězství v závodu Mladí horalové.
bouřkami. Další den jsme všichni vyrazili na Kozí Kopku, kde jsme se rozdělili do dvou skupin a lezli dvě kratší
cesty blízko sebe. Vše šlo dobře, a tak
jsme kolem čtvrté byli zpět na chatě, těsně před deštěm. Po večeři ještě
Jirka držel metodickou hodinku, kdy
dětem ukazoval různé způsoby jištění
v horách.
Další den jsme vyrazili ve dvou skupinách, Jirka brzy po snídani spěchal
s našimi dvěma hochy rychle vylézt
cestu na Kozí kopku, protože Martin
musel brzy odpoledne běžet dolů na
vlak na další sportovní soustředění,
tentokrát v ragby. My ostatní jsme šli
na Žeruchovu vežu, na slavnou „Cestu
cez knihu“. Ta již byla vyšší obtížnosti
a hlavně značně dlouhá, proto jsem
měl jisté obavy, zda to zvládneme v
takovém počtu lidí. Celý den jsme bojovali ve stěně, časem se k nám přidal
i Jirka s naším Františkem po dolezení
Kozí kopky. Čas běžel a stále jsme nebyli nahoře. Do vedení přešel zkušený
horal Jirka a tempo postupu se začalo
zrychlovat. Po dolezení na jednu z vrcholových věžiček se ukázalo, že se z
ní lze dostat jen obtížným slaněním. I
to se nám po čase povedlo a již lehčím
terénem jsme spěli k vrcholu. Ale tím
to v horách nekončí. Přichází dlouhý
a namáhavý sestup s obcházením několika věží a štítů a v bezpečí Červené

doliny u plesa jsme asi kolem šesté večer ve stavu značné únavy. Poté ještě
sestup dolů na chatu po chodníku a
po 11 hodinách na túře vystydlá večeře... Celý večer si lížeme rány a překonáváme únavu a zejména chválíme
výkon malých dětí z HOVRCH, které
statečně celou tůru vydržely a sklízely
na chatě obdiv i od místních Tatranců. V neděli ráno se malí kamarádi s
doprovodem vydávají na cestu dolů
a domů, kdežto naše parta má ještě
rest na Jastrabí veži z prvního dne.
Stoupáme tedy opět do sedla a vychutnáváme si poté krásné lezení po
hřebeni věže. Po seběhnutí k chatě balíme opět velké batohy a valíme dolů
na vlak, abychom se přesunuli o kus
dál, na Oravu. Naštěstí potkáváme
kamarády z Popradu, kteří nám cestu svezením autem značně zrychlili a
ještě nás občerstvili. Něco podobného
zažíváme večer v Ružomberku, kam
pro nás přijel autem jiný kamarád a
převezl na Oravu. Přespíme na chatě
v lese a vyrážíme ve strašném horku
na naši poslední tůru - přechod hory
Choč za severu na jih. Večer přicházíme unavení do Ružomberoku a zase
nočním vlakem domů.
Bylo to krásných a intenzivních pět
dní v úžasných slovenských horách,
už se všichni těšíme na návrat!
Martin Mach, LK Mšeno

Členové mšenského lezeckého klubu se už nyní těší, až se do Vysokých Tater vrátí. Foto: Archiv LK Mšeno (3x)
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Staré krásnosti nabízí pohled
do historie kočárků a hraček
Velký Újezd - „Ve Starých krásnostech naleznete sbírku kočárků
od konce 19. století do 80. let 20.
století. Dále vystavujeme hračky a
panenky z dob, kdy jejich životnost
nebyla jen tři měsíce a často se dědily z generace na generaci,“ stojí
v úvodu internetové prezentace
újezdského muzea Staré krásnosti,
které sídlí v chalupě s číslem popisným 95.
Muzeum Jitky a Jiřího Hrdličkových nabízí pohled do historie
očima malých dětí. Právě ty se totiž
vozily v letitých kočárcích, kterých
je v muzeu na šedesát. Všechny ale
k vidění nejsou, některé zůstávají stranou, protože ještě čekají na
opravu a doladění.
Se sbíráním kočárků Jitka Hrdličková začala zhruba před deseti lety.
Nejdříve sehnala jeden, zanedlouho přibyl další a pak už se sbírka
začala rozšiřovat. „Zanedlouho
jsme si otevřeli půjčovnu kočárků,
a když už jsme jich měli několik
desítek, říkali jsme si, že by bylo
fajn je ukázat ostatním,“ vzpomíná
sběratelka, která společně se svým
manželem začala kočárky kupo-

Jitka Hrdličková začala sbírat kočárky před deseti lety. Foto: Jiří Říha (2x)
vat nejen u nás, ale čas od času si
V expozici si návštěvníci monějaký kousek nechá poslat i ze hou všimnout kočárků se zajímazahraničí. „Sháníme je, kde se dá. vou historií. Proutěnou kukaň pro
Nejvíc jsme jich našli v inzerátech dvojčata, což je v podstatě rarita,
na internetu, a to nejen v Česku. Je někdo vyhodil na smetiště v Kladmožné si kočárek objednat třeba z ně. „Koupila jsem ji od pána, co ji
Ameriky, ale pak často člověk za- tam našel. Kočár pak bylo potřeba
platí víc za dopravu než za kočárek. dát trochu dohromady. Některé koKdyž je ale za rozumnou cenu, tak čárky ale necháváme v původním
se to zvládnout dá,“ připomíná Jit- stavu, aby byla zachovaná ta jejich
ka Hrdličková.
patina. Jiné ale rozebereme do posledního šroubku, především tedy
manžel, díly odvezeme do chromovny a pak se všechno kompletně
sestaví,“ popisuje sběratelka a dodává, že několik kočárků do muzea
věnovali lidé z okolních obcí.
Součástí Starých krásností, kde
jsou vedle kočárků k vidění i staré
panenky a dětské hračky, je také
diabetická kavárna a dětský koutek.
Muzeum je otevřeno od června
do září každou sobotu od 10 do
17 hodin. Mimo otevírací dobu
je možné se na prohlídce domluvit
V muzeu ve Velkém Újezdě mají na šedesát kočárků.
na čísle 773 638 165.
Jiří Říha
Inzerce

Okénko PP: Jaký
sport pro mé dítě?

V

dnešní době existuje široká
nabídka sportů pro děti každého věku. Otázkou je, jaký sport
je ten pravý pro vašeho prcka. Je
jasné, že počet sportů v menším
městě nebude tak bohatý, jako
ve větších městech. Ale i to se
dá vyřešit. Jak tedy vybrat ten
správný sport? Ideální je zkusit
více sportů a sledovat, ve kterém vaše dítě vyniká. Z mé zkušenosti lze začít i jen rekreačně
a v lepších případech si dítě sport
zamiluje a poté pokračuje v soutěžním duchu.
Petr Prieložný

SLOUPEK STAROSTY
V obci Chorušice stoupl počet
obyvatel za posledních 20 let o
100 lidí, ale i tak
jsme malá obec
mezi většími celky Mšenem a Mělnickým Vtelnem.
Obecně se dá říci, že čím menší
obec je, tím větší je i míra nejistoty
či nestability při rozhodování v zásadních otázkách rozvoje obce i trvalého naplnění základních potřeb
obyvatel a daleko více je naplnění
cílů závislé na kvalitě zapojených
osob. Když jsme po 12 letech v roce
2012 z důvodu zaplněných kapacit v
MŠ Mšeno i Měl. Vtelno v Chorušicích opět otevírali mateřskou školu,
říkal jsem si, na jak dlouhou dobu
to asi bude? Pokud bude klesat počet
našich dětí, nabídne školka a její pedagogové cokoliv, co zaujme rodiče
přespolních dětí, kteří by mohli ty
chorušické doplnit? Letošní obrovský převis poptávky (16 neuspokojených žádostí) rodičů o umístění dětí
do školky v Chorušicích bylo zprvu
možno přikládat avizovanému naplnění MŠ ve Mšeně, ale z několika
pozdějších rozhovorů s rodiči je zřejmé, že do naší školky chtěli cíleně a
záměrně a dovoz dětí ze vzdáleného
Vrátna či Nosálova není to zásadní
při rozhodování rodičů… Aktivity
školky se v posledním období značně rozšířily – ať již jde o spolupráci
při grantových řízeních a získávání financí ve spolupráci s LAG
Podralsko, péče o děti s handicapy,
děti nadané nebo nejmenší, teprve
dvouleté. Nejen z pohledu školky, ale
i obce je moc fajn spolupráce s ekocentrem Koniklec, které je autorem
úprav zahrady a naučné stezky pro
nejmenší v místní části Podstavy, 1.
zemědělskou a.s. Chorušice, pečovatelskou službou obce a letos bohužel
naposledy i odborným učilištěm v
Kanině, které do konce června krom
společných aktivit zajistilo školce i
vaření výborných obědů. Pokračovat bychom mohli mimoškolními
aktivitami v podobě 4 kroužků, z
nichž velký ohlas mají hudební a
výtvarný s dohledem místní výtvarnice p. Kozákové. A tak stejně
jako školská inspekce můžeme konstatovat, že managementu školky
je jen těžko co vytýkat. Pokud se k
tomu přidá kvalitní parta pedagogů a všech pracovníků, je možno
chmury v podobě ohrožení tohoto počtem menšího předškolního
zařízení snad rozehnat… Za celé
spektrum práce nejen v uplynulém
školním roce všem zaměstnancům
školky děkuji a jim i všem čtenářům
přeji pohodový začátek prázdnin
a celé léto. Martin Bauer, starosta
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Novinky ZŠ Mšeno: výlety na kole i pěšky
Šachový turnaj - Ve školní jídelně se odehrál šachový přebor školy.
Hrálo se ve dvou kategoriích, vždy 5
zápasů - tzv. švýcarským systémem.
V mladší kategorii zvítězil Matěj
Hanzelín a ve starší Honza Heidler,
v obou kategoriích bylo shodně 14
hráčů.
Cyklovýlet 5.B - Ráno od školy
jsme jeli na kole do Nedamova (20
km). Jeli jsme po náměstí, kopcem
dolů Karlovkou a pak nahoru Větrákem a cestou mi spadl řetěz. Ale
hlavní není, jak jedeme, ale jak jsme
si to tam užili. Ale cestou jsme ještě
jeli okolo řopíku, to byl úkryt pro
vojáky. A v Nedamově bylo krásně, bylo tam teplo, koupali jsme
se v rybníku, i když jen po kolena.
A co udělali kámoši - pocákali mě
bahnem, takže jsem se musel umýt
celý. Chatičky byly super čtyřlůžkové, byl jsem tam s Martinem, Vaškem a Filipem. První den jsme ještě
hráli fotbal, vybiku, houpali jsme se,
a taky jsme skákali. A pak jsme fishingovali magnet, který měl u sebe
Séba. K večeři jsme měli smažák, ale
já ho nejím, takže jsem měl řízek.
A pak jsme si zpívali u ohně nějaké
písničky a taky jsme byli v obchodě,
takže jsme koupili hromady jídla. A
Nelly měla bonbóny marshmallows,
takže nám nějaké dala, a ty jsme si
opekli. Ale spaní tam bylo docela špatné, protože tam byla zima.
Ráno mě bolela hlava, takže se mi
nechtělo jet na kole. Vlastně se mi
pak ulevilo. Cestou nazpátek jsme
jeli hodně kopců, ale po posledním,
který měl 1,5 km, nás už čekala pohoda u Stelly na zahradě, kde jsme
skákali na trampolíně a po asi tři
čtvrtě hodině jsme jeli do Mšena.
F. Voborník, 5.B
Cyklokroužek na cestách - Pravidelní účastníci cyklistického

již popáté. Žáci v hodinách TV plní
disciplíny olympijského osmiboje
a ti, kteří splnili všech osm disciplín, obdrželi v červnu společně s
vysvědčením klasickým i diplom
sportovní s vyhodnocením svých
výkonů.
Mgr. J. Trunková

Cyklokroužek zavítal do Lobče na veterány. Foto: Archiv školy (2x)
kroužku si v neděli 9. června vyjeli
na „Mácháč“. Cestou se cyklisté zastavili nejprve na Veteránském rojení v Lobči, poté navštívili vyhlášenou zmrzlinárnu U Leknínu v obci
Břehyně (např. výborná okurková,
mrkvová či sušenková), aby se pak
zchladili ve vodách Máchova jezera.
Porce kilometrů byla pro většinu rekordní, neboť zdolali celkem 56 km.
Mgr. J. Kůtek
Úspěšní cyklisté z 5.B v krajské
soutěži - Skvělým způsobem reprezentovalo družstvo 5.B v krajské
soutěži mladých cyklistů. V konkurenci 11 týmů Středočeského kraje
obsadili „naši“ vynikající 2. místo
a měli na dosah postup do celostátního kola. Mimochodem vítěz celorepublikové soutěže postupuje do
evropského kola, které se koná ve
švýcarské Ženevě. Velkou pochvalu
zaslouží hlavně David Málik, který
se ze všech soutěžících umístil na 2.
místě. Gratulujeme.
Den domácích mazlíčků - Druhá
třída uskutečnila v rámci projektového vyučování „Den domácích
mazlíčků“. Děti si mohly do školy
přinést svého malého domácího

Děti si do školy přinesly své domácí mazlíčky...

mazlíčka, pokud to možnosti a rodiče nedovolili, tak alespoň fotografie
svých „členů rodiny.“ Většina dětí se
na tento den těšila. Měli jsme ve třídě morčata, křečky a dokonce i raka
a náhodně chyceného slepýše. Pejsci a kočičky museli zůstat doma, ale
děti o nich s nadšením vyprávěly.
Bylo to příjemné „oživení“ běžného
dne, a musíme podotknout, že se
žádnému z prezentovaných zvířátek
nic nestalo.
Mgr. Eva Malá
Veletrh vědy 2019 - Ve čtvrtek 6.
června se 8. třída vydala do Prahy,
kde navštívila Veletrh vědy 2019
na výstavišti v Letňanech. Veletrh
vědy pořádá Česká akademie věd.
Jeho cílem je ukázat zejména mladým lidem důležitost vědy. Na své
si přijdou nejen milovníci přírodních věd, ale také věd humanitních.
V rámci veletrhu se pořádají i doprovodné akce. Dvě z nich osmá
třída viděla. Byly to science show
s názvy „Příběh žárovky” a „Všechny barvy duhy”. Jak už názvy napovídají, jednalo se o programy s
pokusy z oborů elektřiny a optiky.
Některé věci pro nás byly nové, jiné
zase zopakováním učiva fyziky. Poté
byl čas na prohlídku stánků jednotlivých vystavovatelů. Každý žák
mohl najít něco, co ho zajímá.
Mgr. V. Podpěrová
Předání výhry v Sazka OV Martin Doktor, sportovní ředitel
ČOV a dvojnásobný olympijský
vítěz, vylosoval 35 vítězů hlavních
cen Sazka Olympijského víceboje.
Ve čtvrtek 13. června proběhlo v
trampolínovém centru HOP Arena
Praha slavnostní předání hlavních
cen a ZŠ Mšeno byla mezi vylosovanými výherci. Paní ředitelka převzala výherní poukaz na sportovní
vybavení v hodnotě 20 000 Kč.
Sazka Olympijský víceboj, společný projekt Českého olympijského
výboru a Sazky, proběhl ve škole

Výlet 1. a 3. třídy - Ve čtvrtek
13. 6. si děti z 1. a 3. třídy užily výlet
do zábavního parku Mirakulum v
Milovicích. Počasí nám přálo, a tak
si děti mohly vyzkoušet nejen různé
prolézačky, skákací obří trampolíny,
podzemní chodby, skluzavky, ale
také vodní svět. Výlet jsme završili
chutným obědem, a pak nás už čekala cesta nazpět. Mgr. L. Tylová
Soutěž v první pomoci – Žáci
z 9. B pro své mladší spolužáky
připravili soutěž v první pomoci.
V úterý 11. 6. všichni žáci prvního
stupně vyslechli přednášku o první
pomoci, kterou si pro ně připravily C. Najmanová a K. Picková, a v
pátek si mohla pětičlenná družstva
z každé třídy vyzkoušet získané
znalosti v praxi. V okolí školy bylo
připraveno několik stanovišť, kde
se soutěžící mohli setkat s různými
typy zranění – odřeniny, zlomeniny,
tepenné krvácení, ztráta vědomí
apod., tato zranění zkusili ošetřit a
zavolat záchrannou službu.
Čokoládová tretra Kladno (Středočeský kraj) - Projekt zaměřený
na žáky prvního stupně ZŠ, kteří
podle kategorií běhají 100 m, 200 m
a 300 m, starší hází i raketkou. Ti,
kteří se umístili na stupních vítězů,
postoupili do semifinále, kde budou
bojovat o účast ve finálovém závodu, který vrcholí při světovém atletickém mítinku na Zlaté tretře v Ostravě. Celý projekt je pod patronací
světového rekordmana v hodu oštěpem Jana Železného. Naší nejlepší
závodnicí byla Natálka Andeltová z
1. třídy, která si doběhla pro bronz.
Atletické závody O Pohár Máchova kraje – I v letošním roce jsme
uspořádali atletické závody pro
první stupeň, kterých se zúčastnily
4 školy z okolí. Každá škola vyslala
do boje 20 závodníků, z každého
ročníku 2 dívky a 2 chlapce, které
čekaly čtyři disciplíny – sprint, hod
kriketovým míčkem, skok daleký
a vytrvalost. Po sečtení veškerých
bodů jsme se mohli radovat, teprve
podruhé se nám podařilo porazit
Základní školu z Doks.
Celkové pořadí: 1. ZŠ Mšeno, 2.
ZŠ Doksy, 3. ZŠ Dubá a 4. ZŠ Řepín.
(připravila R. Nečasová)
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Děti potkaly Večerníčka i Máju

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám vzduchový kompresor
domácí výroby s 50l zásobníkem,
na kolečkách. Cena 1000 Kč. Tel.:
724 846 381. Mšeno.

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.

VZPOMÍNKA
Debř se na jeden květnový den proměnil v místo plné pohádkových bytostí. Foto: Archiv J. Trunkové (3x)
Mšeno - V sobotu 25. května se
lesopark Debř v rámci oslavy Dne
dětí změnil v Pohádkový les.
Na startu a pak i v cíli vítaly děti
dvě krásné myšky Minnie. Děti
a rodiče procházeli jednotlivými stanovišti a plnili různé úkoly.
Svou zručnost si vyzkoušeli u Pata
a Mata, s Večerníčkem složili čepici, se včelkou Májou pronikli do
tajů včeliček, s šašky házeli na cíl,
s čarodějnicemi se trefovali do kelímků, s Mankou a Rumcajsem se
naučili vrtat do dřeva, u Červené
karkulky hádali, co nesla v košíku
babičce, u Pindruší si vyrobili kouzelné tečky s přáním, Bob a Bobek

je zaujali obrovským kloboukem, s
Křemílkem a Vochomůrkou sbírali
„borůvky“ do povidel, Ferda Mravenec a Beruška zjišťovali zručnost
při nošení míčku na pálce, čertovská škola, alias mělnické divadlo,
předvedla dětem ukázky z hudební
pohádky Květ zapomnění, u Čerta
a Káči přenášeli překážkovou dráhou pytel do pekla, Bludičky jim
ukázaly cestu podle provázku, u
Macha, Šebestové a Jonatána bylo
nutné prohodit šišky zavěšenými
kruhy.
Děkujeme všem za účast a prožití pěkného odpoledne. Zároveň se
omlouváme, že Pohádkový les byl

letos kvůli počasí ukončen předčasně. I my jsme byli smutní.
Tento den se konal za spolupráce
Mateřské a Základní školy Mšeno,
Sokola Mšeno, Nového divadla
Mělník, Sboru dobrovolných hasičů Mšeno a města Mšena. Město
Mšeno podporuje tuto akci pro
děti a mládež v rámci MA 21 na základě výsledků anket mezi mládeží
na veřejných fórech.
Za sponzorský dar děkujeme Pekárně Mšeno, malířkám na obličej
a všem, kteří přispěli na odměny
dětem.
Těšíme na shledání opět příští
rok.
Mgr. Jiřina Trunková

Školáci už znají českého Wintona
Mšeno - Žáci sedmého a devátých
ročníků měli v červnu možnost seznámit se při poutavé besedě s osobou pana Přemysla Pittra, „českého
N. Wintona“.
O životě, díle a dobových událostech přijela do školy velmi
poutavě vyprávět PhDr. Lenka
Lajsková, vedoucí Oddělení výzku-

mu a prezentace odkazu P. Pittra
z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
v Praze.
Pan Pitter celý život pomáhal dětem, během 2. světové války židovským rodinám, po válce židovským
dětem, které se vracely z koncentračních táborů, později pak i dětem

Chorušice zvou na tradiční pouť
SOBOTA 3. srpna
9.00 - kurt u Vraných - zahájení turnaje v nohejbalu
9.00 - kostel - poutní mše svatá
9.30, 11.00, 12.30, 14.00 - areál za
1. zem. a.s. - seskok parašutistů
10.00 - náves - zahájení provozu
atrakcí a stánkového prodeje
10.00 - 15.00 - areál 1. zem. a.s. „pozorovací” lety letounem L60
Brigadýr
10.30 - zahájení výstav (otevřeny do
17.00) - Sál hostince: „Akty Neprakty a Lenky Kocierzové”
Zasedací síň OU: „Život a lidé kolem
nás” – výstava fotografií Ing. Josefa
Havla - vernisáž ve 13.00
11.00 - 12.00 - výstava zvířectva areál 1. zemědělské a.s.

14.00 - POHÁDKA pro nejmenší
v podání loutkového divadla Brouček ze Mšena - zahrada MŠ
15.00 - podium na návsi - koncert
skupiny KLASICKEJ POSTUP
15.30 - vernisáž výstavy „Akty Neprakty a Lenky Kocierzové”
17.00 - pódium na návsi u hostince –
koncert AC/DC Czech Revival
20.00 - pódium na návsi - pouťová
zábava - hrají KINDLOVI
22.00 - ohňostroj			
NEDĚLE 4. srpna
od 10.00 - atrakce a stánkový prodej
10.30 - 16.00 - výstavy
11.00 - 12.00 - výstava zvířectva
13.00 - pódium: „HUDBA NA KLÍČ”
16.30 - kostel - koncert varhanní
a duchovní hudby

německým. Bohužel komunistický
režim „přerušil“ jeho činnost a P.
Pitter v roce 1951 odešel do exilu,
kde působil jako kazatel a sociální
pracovník.
Více se o jeho životě a díle můžete dozvědět na výstavě, která je
instalována v prostorách mšenské
radnice.
J. Trunková

Dne 5. 7. 2019 uplynou tři roky od chvíle, kdy nás v 52 letech navždy opustil
Zdeněk Píč, řezník a
živnostník ze Mšena.
Vzpomíná bratr Karel a ostatní
příbuzní.
•
•
•
Popřejte svým blízkým k jubileu,
vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete jako SMS zprávu na 737 671 196
nebo na e-mail: msensko@email.cz.
Inzerce

KOUPÍM
MOTOCYKLY
Simson, Jawa,
Stadion, Babeta,
Pařez, Pionýr,
Mustang, ČZ, aj.

728 222 938

Rybáři vypustili kapry

Obecní rybník ve Stránce byl opět zarybněn. Místní rybářský spolek vypustil do zdejšího rybníka přes stovku kaprů. Ryby byly dovezeny z Rybářského spolku Doksy. Foto: Štefan Dvorščík
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Poděkování a na Deník zastupitele:
poměry nadávání P. Jizba, Pro Mšeno

J

ak název napoví, chci článkem
vyjádřil dvě věci. První je snadná i běžná – je to poděkování
městu. Druhá není tak lehká –
podnítit širší diskusi o poměrech.
Chci poděkovat městu, že podpořilo konání příměstského tábora
částkou 1500 Kč. Není to výsměch
a škodolibost, jak někdo říká. Pak
by i to poděkování bylo jen ironií.
Já myslím poděkování vážně, ale
chtěl bych zároveň, aby se vědělo,
jak přesně vedení města podporuje takovéto aktivity. (Mšeno letos
hospodaří s rozpočtem 45 mil.)
Vážení rodiče, nemějte strach.
My někde vyčarujeme nějaké jiné
peníze a tábor pro děti se uskuteční. Připomeňme si ale několik
našich čísel. Příměstský tábor na
týden skutečně stojí cca 45 tisíc.
My jej uděláme s naším nasazením
hmotným i nehmotným za cca 25
tisíc. Město Mšeno podpoří tábor
částkou jeden a půl tisíce. (Každému dítěti přispěje na den dvacetikorunou.)
Jako organizátoři příměstského
tábora jsme řádně vyplnili potřebné žádosti, rozepsali vše požadované a žádosti věnovali čas,
abychom se ucházeli o příspěvek.
Vedeni kladnými ohlasy minulých
let a přesvědčením, že je to aktivita městu (je dobré mít aktivity pro
děti), rodičům (musí chodit do
práce) i žákům (nemají o prázdninách v místě žádnou nabídku
volnočasových aktivit) prospěšná.
A názor vedení města je takový,
že naprostou většinu nákladů má
platit „někdo jiný“ a město se bude
podílet jen patnácti sty. My tento
názor respektujeme, ale jedná se tu
o veřejné peníze, a proto je třeba o
nich informovat.
Osobně se domnívám, že tak hrdé

město jako Mšeno je už dostatečně
bohaté na to, aby se zamyslelo, zda
by své investice nemělo rozložit jinak. I v nejvyšších patrech politiky
chtějí veškeré investice zabetonovat, tedy prostavět. Výsledky jsou
líbivé a hned viditelné. Každý musí
uznat, že nově opravená Mělnická
ulice je povedená. Ale co to městu
přinese dlouhodobě? Možná více
turistů, ale je to to pravé? Vedle
toho jsou tu třeba investice do lidí,
zejména dětí. Ty se neukážou hned.
Patří sem vzdělání, sport, kultura a
takovéto „zbytečnosti“. Říkalo se
nadstavba, také se říká lidské zdroje a v kontextu dnešních dní je to
rozvoj občanské společnosti. Její
míru chtě nechtě živíte a nebo také
dusíte (vždy na úkor jiného) samosebou penězi.
Dnes jsou in zjednodušené hlášky. Tak by šlo napsat: má být naše
město krásný, ale mrtvý skanzen,
nebo spíš méně vzhledný živý organismus? Ať si každý odpoví,
co by raději a k čemu se směřuje.
Každý pochopí, že je to nadsázka,
ale o tom je tento článek. Oba póly
tu být mají. Jde jen o to, zda jsou
v těch správných poměrech. A nad
tím se prosím zamyslete. Když totiž
nejsou věci v dobrých poměrech
(třeba v rodině nebo v jídle), lidé
začínají nadávat na poměry!
Na závěr. Smyslem Mšenska je informovat spoluobčany o tom, co se
ve městě děje. Bez napsání článku
by nikdo nevěděl, kolik (pro někoho moc a pro někoho málo) město
přispěje na aktivity jako je příměstský tábor. Je pak už věcí každého
občana, aby si udělal vlastní úsudek
o tom, zda takovéto poměry považuje za správné a nebo pomýlené.
Michal V. Hanzelín, spolužadatel
o dotaci a organizátor tábora

Inzerce

JÍDELNA MŠENO
(naproti Domovu seniorů)
od úterý do pátku od 8.00 do 14.00 nabízí:
▶ teplá i studená jídla
▶ zákusky, chlebíčky
▶ nápoje
Možnost objednávek na telefonu:

604 485 151

V

ážení spoluobčané, zareaguji na článek z dubnového
vydání Mšenska „Mšeno
se stalo historickým městem středních Čech“.
Jednak bych chtěl pogratulovat
k vítězství ve Středočeském kraji
v rámci soutěže Historické město
roku 2018 a k výhře 100 000 Kč
(každá koruna se hodí) a jednak
bych se chtěl zamyslet nad tím, co
tato cena přinesla nám Mšeňákům.
Asi se s mnohými shodnu, že se
samozřejmě lépe žije v krásném
městě, ale ta krása nesmí vyhrát
nad praktičností veřejných prostor
a pohodlím místních obyvatel.
Vím, není lehké dát do souladu
všechna hlediska.
Jsme rádi, když k nám přijedou
turisté a chválí, jaké máme úžasné
koupaliště, okolní přírodu nebo
zrekonstruované náměstí. I když
se tam zrovna lehce neparkuje pro
málo parkovacích míst. Nemůžeme
přece nikomu diktovat, aby k nám
přijel vlakem nebo na kole.
Horší to je již s místními. Ti na
problém s parkováním naráží denně. V některých hodinách a o víkendech je situace s parkováním
kritická. Další problém pro místní
občany pak také vidím v tom, jak
se jim po našem městečku chodí,
zvláště seniorům, kterých tu máme

vysoké procento i proto, že tu byl
vybudován domov seniorů. Přírodní dlažba, která se mně mimochodem líbí a sám ji mám u svého
domu, se ale v této kvalitě a tomto
provedení nedá použít na celou
plochu komunikací na náměstí tak,
aby se starší lidé těmto „parádním“
prostorám raději vyhýbali a o dámách na podpatcích se snad v daném případě ani nemá cenu rozepisovat. To již asi mnohé samy zažily
„na vlastní boty“.
Problémů s krásným, leč velmi
nepraktickým Mšenem pro jeho
obyvatele by se asi našlo víc. Například teď, po dokončení ulice Mělnické, ale to už je jiný příběh, na
jinou, třeba i celostátní cenu.
Závěrem se tedy pozastavuji nad
tím, zda je pro nás opravdu důležité sbírat další a další ocenění, nebo
jestli by nebylo prospěšnější zajímat
se více o názory a požadavky nás,
kteří tu trvale žijeme, než sledovat
to, jak se naše město mění v jakousi
„zlatou klec“. Petr Jizba, Pro Mšeno

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTR O
Václav K uneš
Prodáváme:
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁ L
KOVÁ NÍ – ZÁ MKY – V LOŽKY
ELEKTRO MATERIÁ L
LEPIDLA – TMELY – MA ZA DLA
S POJ OVACÍ MATERIÁ L
Zajišťujeme:
V ÝROBU KLÍČŮ
OPRAV Y ELEKTRICKÉHO NÁ ŘA D Í
BROUŠ ENÍ NOŽŮ, KOTOUČŮ A ŘE TĚZ Ů
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

w w w. ze l ezarstv i - ku n e s . c z
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Kadlín láká návštěvníky na
tradiční Jakubskou pouť
Kadlín - Jako každý rok touto dobou vás srdečně zveme na vesnickou pouť do Kadlína. Věříme, že
všichni ocení program nabitý nejen
zábavou, ale i ponaučením a kulturou, který startuje 27. července dvě
hodiny před polednem.
Maminky a babičky se mohou
předvést v soutěži o NEJ koláč a
s celou rodinou si prohlédnout
obrazy Zuzany Jeřábkové. Děti v
dopoledním čase ocení loutkové
divadlo s pohádkou o Otesánkovi.
K poledni si s tatínky užijí ukázku
práce hasičského sboru a jeho techniky. Odpoledne máme nachystané
historické šermíře v podání skupiny Vivamus s možnou zkouškou
zbroje. Pro děti máme nachystanou
soutěž o nejkrásněji namalovanou
Kadlínskou rozhlednu. Nesmíme
zapomenout na další atrakce, kolotoče, jízdu na koni, malování na
obličej, vesnický jarmark a mnoho

PROGRAM
sobota 27. 7. 2019
10:00 zahájení výstavy obrazů
Zuzany Jeřábkové
10:30 pohádka Otesánek
11:15 k poslechu i tanci zahrají
Heretics Group
11:15 ukázka hasičů
12:30 šermíři Vivamus
15:00 program pro děti:
maskoti, bublinky, balónky
17:00 vyhlášení soutěží
20:00 taneční zábava pod širým
nebem - Kindlovi
Jízda na koni, atrakce, malování
na obličej, vesnický jarmark, občerstvení, muzeum a rozhledna,
vstupné dobrovolné po celý den.
neděle 28. 7. 2019
11:00 Mše svatá v kostele Sv.
Jakuba Většího

dalšího. V průběhu dne nám bude
hrát kapela Heretics Group. A večer na taneční zábavě legendární
Kindlovi.
Jste turisté a neznáte ještě Kadlín? Historie Kadlína spadá až do
14 století. Jméno Kadlín pochází
pravděpodobně ze slova tkáti Tkadlín, později Kadlín. Historicky nejcennější budovou je kostel
sv. Jakuba Většího s dřevěnou zvonicí vedle kostela. Nezapomeňme
na návrší Hradišť, které se pne do
výšky 314,2 m. Před počátkem našeho letopočtu tam bývalo i keltské
sídliště, které bylo v pozdější době
opevněno proti loupeživým rytířům, hlavně za krále Karla IV.. Po
roce 1843 začala na Hradišti těžba
čediče, která byla ukončena před r.
1890. Kdysi zde stávala rozhledna,
která se kvůli neúdržbě v roce 1964
zřítila. V roce 2006 ji nahradila
nová rozhledna. Hana Podráská

Inzerce

BRIGÁDA

v malém rodinném
statku u Mšena
Hledáme na stálou
výpomoc brigádníka
na jeden až dva dny
v týdnu od jara do
podzimu.
Uvítáme čilého
důchodce nebo
šikovného studenta.
Volejte na telefon
487 721 410
(navečer)

Na Terezku budeme vzpomínat...
Kadlín - Z našeho Sdružení seniorů Kadlín ubyla jedna členka...
V úterý 18. června jsme se v obřadní síni na Chloumku rozloučili
s naší milou paní Terezkou Taranovou. Paní Terezka pocházela ze
Slovenska, do Kadlína přišla jako
mladá dívka za prací. V Kadlíně
se vdala, vychovala čtyři děti. Po
celý aktivní věk vykonávala těžkou
práci na polích a ve stájích státního
statku.
Budeme na ni vzpomínat jako

na pracovitou a přátelskou ženu se
zájmem o život v obci. Dokud jí to
zdravotní stav dovoloval, účastnila
se všech společných akcí našeho
sdružení seniorů, společných posezení, pracovních aktivit, besed
i výletů. Ráda vařila a pekla, na
řadu schůzek přinášela své sladké
dobroty. Je nám upřímně líto, že už
není mezi námi, bude nám všem
velmi chybět.
Zdeněk Šesták, Jitka Nová,
Sdružení seniorů Kadlín

Paní Taranová bude kadlínským
seniorům scházet. Foto: Archiv

Myslivci postavili čtyři oplocenky
Sedlec - Členové mysliveckého
spolku Liška Sedlec byly osloveni
vedením města Mšena kvůli možnosti zbudování oplocenek v nové
výsadbě lesních kultur v lokalitách
naší honitby. Na členské schůzi,
kde byl tento požadavek výborem
spolku přednesen, bylo jednohlasně odsouhaseno okamžitě s výpomocí začít. Péče o les a možnost
co nejvíce eliminovat škody způsobené zvěří na těchto kulturách
mají myslivci takříkajíc nepřímo v
popisu práce.
Celkem byly v květnu za účasti
98 procent členů vybudovány čtyři
oplocenky (v Kobylce, Nademlýny
a v lokalitě Loučka).

Párty Servis
Mělník
svatby na klíč
•
pořádání společenských akcí
•
catering
•
výzdoba
•
půjčovna gastro vybavení
•
půjčovna párty vybavení

Členové MS Liška navázali spolupráci s městem. Foto: Archiv MS Liška

(nádobí, párty stany, nábytek,
svatební ubrusy...)

Všem členů moc děkuji za ůčast
na těchto akcích, které pomohou
nejen samotné myslivosti, ale i

Ozvěte se nám na:
partyservismelnik@seznam.cz
 775 176 218

městu Mšenu.
Myslivosti a lesu zdar!
P. Wallnerová, MS Liška Sedlec
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

5. díl

Ohlášky odhalily tajný sňatek i mnohoženství

Svatba Josefa Beneše s Annou Kettnerovou se konala 8. února 1869, což se dozvídáme v matrice oddaných. Foto: Archiv E. Černohorské (3x)

D

nešní díl našeho rodopisného putování bude opět na
radostnou notu. Předchozí
díl, který vyšel minulý měsíc, byl
zaměřen na matriky narozených.
Tentokrát se podíváme na svatby a
matriky oddaných.
V e-badatelně Státního oblastního
archivu v Praze nalezneme pod heslem Mšeno celkem jedenáct matričních knih, které jsou rozděleny do
několika skupin. Největší skupinu
tvoří knihy Římskokatolické církve, od níž nejstarší matriční kniha
začíná již v roce 1635. Druhou skupinu tvoří knihy Evangelické církve,
počínající rokem 1802. Potěšující je
přítomnost knih z Okresního úřadu
v Mělníce, která obsahuje civilní
sňatky. V těchto knihách můžete
vyhledávat svatby až do roku 1925.
Pojďme jednu z knih otevřít a
podívat se, co zde můžeme nalézt.
Pokud budu volit dle svých předků,
musím vybrat knihu Římskokatolické církve. Černé desky, značně
ohlodané zubem času, nesou štítek

s nápisem Matrika oddaných – kniha XXIV. Z informačního popisku
se dozvídám, že byla psána v letech
1842–1874 a obsahuje záznamy pro
Mšeno a Romanov. Používaným jazykem je latina, čeština a němčina.
I zde doporučuji začít číst od nejmladších, nejlépe čitelných zápisů.
Nejenže jsou krasopisně vyvedené,
ale nebude vás strašit ani jazyková
bariéra.
Svatba Josefa Beneše s Annou
Kettnerovou se konala 8. února
1869. O celých 11 let mladší Anička
Kettnerová pocházela z rodiny měšťana a řeznického mistra Jindřicha
Kettnera, bydlícího v Mšeně číslo
57. Všimněte si, jedná se o stejný
dům, který je uvedený na začátku
matričního zápisu. Po roce 1784
bylo totiž většinou místem sňatku bydliště nevěsty. Z otcovského
domu si budoucí novomanžel odvážel svoji vyvolenou do místního
farního kostela.
V zápisu o nevěstě si můžete všimnout ještě jednoho zajímavého fak-

tu. Jelikož měla Anna teprve 18 let,
nebyla dle tehdejších zákonů ještě
plnoletá. Od roku 1753 do roku
1919 se člověk plnoletým stal až po
dosažení 24 let.
Ženich Josef Beneš byl mistr mydlářský ve Mšeně číslo 258. Jeho
otcem byl řeznický mistr Josef Beneš. Můžeme tedy předpokládat, že
se otcové obou novomanželů znali
nebo byla dokonce Anička mladému Josefu přisouzena. Anebo to
vše bylo jinak? Pohledem do matriky narozených zjistíme informaci,
která vše vysvětluje. Anna s Josefem měla celkem 14 dětí, kdy první
dcerka Maruška přišla na svět již 22.
září 1869, tedy 8 měsíců po svatbě.
Důvodem ke svatbě bylo nejspíš těhotenství nevěsty.
Vraťme se k oddacímu matričnímu záznamu. Hned pod ženichem
zapsal farář Kondelík, jenž dvojici
oddával, záznam o ohláškách. Jednalo se o veřejné oznámení jmen ženicha a nevěsty v kostele. Konaly se
zpravidla tři po sobě jdoucí neděle

Manželé Benešovi měli spoustu dětí, některé z nich se ale bohužel nedožily dospělosti.

v době, kdy probíhala bohoslužba.
Důvodů pro ohlášky bylo několik,
všechny se však dají shrnout pod
slovo kontrola. Díky ohláškám by se
odhalil tajný sňatek, mnohoženství,
incest a další situace bránící sňatku.
V našem případě svatba zdárně
proběhla, Annu a Josefa čekal život ve společnosti kupy dětí. V roce
1891 se jim dokonce narodila dvojčata. O šest let později nadělil nejstarší syn Jindřich rodičům první
vnouče. Některým dětem z domu
258 bohužel nebylo dopřáno dožít
se stáří.

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 36 let, bydlí
v malé dědině
Okarec nedaleko Brna, je
místopředsedkyní táborské
pobočky České genealogické a heraldické společnosti,
organizuje genealogická setkání a přednášky, snaží se
o popularizaci genealogie a
podporu jejího mezigeneračního významu, mezi její
zájmy patří historie, architektura, divadlo a knihy

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

střed i sko M šeno
rozšiřuje své služby v regionu
Za příznivé ceny Vám nabízíme:
→ dopravu materiálů - sklápěč, kontejner
(Avia D90, MAN, Tatra 815, Mercedes Arocs)
→ výstavbu a výspravu komunikací
→ sečení příkopovou sekačkou, úklid vozovky
→ montáže svislého dopravního značení
Více informací na tel.: 724 729 617 (J. Říha)
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz
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Nebylo by nám líp bez grantů?

V

e Mšeně se mluví o grantech
pro spolky, celorepublikově se řeší dotace z Evropské
unie. V obou případech bohužel
visí ve vzduchu cosi zapáchajícího...
V tomto článku se ovšem nechci
zabývat tím, co dostal, nebo nedostal Agrofert, i když mě to klidným
nenechává. Rád, nebo možná už spíš
nerad, bych se zaměřil na granty pro
spolky ve Mšeně. Nerad, protože už
jsem z konání města v tomto směru
poněkud otráven a říkám si, jestli má
cenu plýtvat dál energií. A to nejen k
usednutí za klávesnici...
Protože nejsem sportovec, možná
bohužel, zaměřím se na podporu nesportovních spolků. Ty jsou na tom
s podporou od města každoročně
podstatně hůře, než ty sportovní.
Chápal jsem to a zvykl jsem si na to.
Do letošního roku.
Obézní děti zalezlé u počítačů, videoher nebo tabletů určitě nechceme, takže je potřeba je vyhnat ven,
třeba na hřiště nebo do sokolovny.
A na to všechno jsou potřeba peníze. To všechno chápu. Jen nechápu,
proč se ve Mšeně nově rozděluje více
než 400 tisíc korun mezi sportovní
spolky (rozuměj dva - TJ Sokol a SK
Mšeno, Enduro toho stejně většinou
příliš nedostane) a 80 tisíc (mělo být
původně jen 50) zůstalo pro ostatní
spolky. V podstatě chápu i tento nepoměr. Ono se stačí podívat na slože-

ní zastupitelstva a na důvod přijdete
rychle.
Mě na tom všem v podstatě mrzí
především to, že se může ten který
spolek snažit jak chce, ale když nepořádá přespolní běhy, nehoní členy
po trávě nebo je nenutí skákat přes
kozu, tak má prostě smůlu. Ve Mšeně se bohužel v poslední době podceňují jakékoli aktivity, které nejsou
sportem.
Jestliže se na věc podívám očima
našeho Okrašlovacího spolku pro
Mšeno a okolí, tak je mi smutno ještě o něco více. Před devíti lety jsme
chtěli založením spolku navázat na
spolek stejného názvu (1892) a pokračovat v jeho cílech - propagovat
naše město, toulat se krajinou - pečovat o ni, sázet stromy, obnovovat
studánky, cesty, připomínat historii,
pořádat výstavy a kulturní akce pro
širokou veřejnost. Chci věřit tomu, že
se nám to daří, i když je nás jen pár
a rukou na práci zadarmo je vždycky
nedostatek. Když se nějaké ruce dají
dohromady, většinou jim bohužel jen
nadšení nestačí, bez finančních prostředků dneska mnoho nezmůžete...
Vedle dalších aktivit se zaměřujeme
na akce pro rodiny s dětmi, kterých
máme během roku několik. Letos
jsme město požádali o podporu
divadýlka u Hlovecké studánky,
které vloni navštívilo kolem 120
lidí, z toho asi polovina dětí. Sou-

částí žádosti byla i výstava fotografií
Mšenska, i fotky bohužel něco stojí. Suma sumárum - 12 tisíc korun.
Pro někoho moc, pro jiného málo.
Komise pro rozdělování grantů
nám přidělila 2 tisíce. Necháme je
pro někoho jiného, protože za ně
stejně neuspořádáme zhola nic.
A snad máme i nějakou hrdost... Pak
ať mi někdo říká, že město chce podporovat akce pro děti a mládež.
Možná bychom letošní dar od města přijali, pokud by bylo rozdělování
grantů alespoň trochu průhledné a
rozhodnutí přišlo i s odůvodněním.
Zatím nám bohužel není jasné, podle
jakého klíče se peníze rozdělují. Není
nám ani jasné, proč město podporuje
dětské členy ve spolcích a zapomíná
na akce pro děti. Máme tedy přijímat
za členy děti, abychom dostali dotace
„na dětskou hlavu“?
Někdy si říkám - má cenu pořádat
akce pro ostatní? Má cenu pěstovat a
sázet stromy k cestám? Má cenu věnovat se historii, na kterou se často
zapomíná? Má cenu... Má! Dokud
nás to bude bavit a najde se aspoň jeden člověk, kterému uděláme radost,
tak to smysl má.
Možná by svět byl o něco lepší bez
grantů a dotací. Pak by se opravdu
ukázalo odhodlání, schopnosti a čisté nadšení...
Jiří Říha, předseda
okrašlovacího spolku

Nové
knihy v Městské
knihovně
ve Mšeně
Beletrie
J. Bauer: Mrtví se mstí
E. Houserová: Zlo jako alibi
N. Robertsová: Pravidla lásky; Blízko plamene; Ohnivé pouto
Z. Petráčková: Hledám tě
J. Klimečková: Slib svatojánské noci
D. Nedoma: Zlomyslný osud
L. Madeleine: Cukrářova dcera
Detektivní romány

Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré
knihy, písemnosti,
poznámky a fotografie,
které se vztahují
ke mšenskému regionu.

„Zachraňme minulost
pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:
724 846 381

L. Persson: Jak to bylo doopravdy s
Pinokiovým nosem
H. Nesser: Muž bez psa
J. Patterson: Neznámý soupeř
K. O. Dahl: Černý anděl
Knihy z řady Původní česká detektivka

N. Horáková: Ženy a lži
J Kuťák: Strašidla z Woodlandu
S. Češka: Smrt poctivého lichváře
B. M. Horská: Rukavičky smrti
J. Škvorecký: Krátké setkání, s
vraždou
H. Hardenová: Příliš mnoho nevěst

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Karel Hájek (* 1. 7. 1894 Vídeň
† 22. 9. 1965 Mělnické Vtelno),
českobratrský evangelický farář. V
letech 1943 – 45 byl zapojen do
odbojové činnosti na Mělnicku,
organizované MVDr. Františkem
Erbanem. Vedl územní okrsek
Vtelno. Nejdéle sloužil v Mělnickém Vtelně a sepsal Dějiny vtelenského sboru a několik odborných publikací.
Josef Bedřich Cinibulk (* 18. 4.
1874 Býkev † 14. 7. 1944 Mšeno
u Mělníka), učitel, vlastivědný
pracovník. Působil na několika
školách na Mělnicku (Chlumín,
Obříství, Nebužely), posléze ředitel měšťanské školy ve Mšeně, o
jehož rozvoj a zvelebování se zasloužil jako regionální a vlastivědný pracovník i publicista. Sepsal
dílo 50 let spolku Romanova, rodáků a přátel Mšena a okolí (1894
– 1944), který působil v hlavním
městě Praze. Shromáždil bohatou
dokumentaci o pobělohorském a
prvním českém exulantovi v USA
Augustinu Heřmanovi ze Mšena.
Sepsal dále turistické průvodce
po Mšensku a Kokořínsku (jeho
jméno nese turistický Mšenský
okruh), stýkal se s mnoha významnými lidmi z oboru herectví,
literatury a vědy (mj. s profesorem botaniky Karlem Dominem,
který zde bádal, a dokonce jednu
z variant mochen nazval Cinibulkovým jménem). Jeho vnukem
byl novinář a spisovatel Karel
Aksamit. Básník M. B. Stýblo věnoval J. B. Cinibulkovi knihu veršů
Radostná cesta, která opěvujíekrásy Mšenska a Kokořínska.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

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

Připadá vám,
že v měsíčníku

mšensko
stále něco chybí?
Možná je to tím, že
jste ještě redakci
neposlali svůj
příspěvek na:
msensko@email.cz
Zapojte se mezi nás
a rozšiřte skupinu
dopisovatelů!
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Bilancování nad uplynulou fotbalovou sezonou
Vážení sportovní přátelé, nabízím vám tradiční hodnocení
soutěžního ročníku 2018/2019 v
našem klubu SK Mšeno.

se nám marodi a další zranění se
nám budou vyhýbat, je v našich
silách hrát opět v horní polovině
tabulky.

A – tým
Jak to v letní přípravě vypadalo nadějně, tak zimní příprava se
nám vůbec nevydařila, ať vlivem
zaneprázdnění, nemocí nebo zranění, probíhala v omezeném počtu
hráčů, a to neslibovalo do jarních
odvet nic dobrého. Když pak na
startu sezóny přestoupil Dvorný
zpět na Mělník, nevypadalo to s
námi vůbec dobře. To se potvrdilo
hned v prvním zápase, kde jsme
byli jasně lepším týmem, na gólové
šance jsme vyhráli asi 7:3, ale zápas
jsme prohráli 1:2. To se opakovalo
i v dalších utkáních a my jsme se
pomalu blížili k sestupovým příčkám. K tomu se nám vážně zranil
nejlepší střelec Wasyliw, kterého
brzy následoval Matúšek.
Naštěstí se ale ukázalo, že v týmu

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

jméno

počet branek

Wasyliw			
Kolumpek O.		
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Kolumpek R.		
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celkem			48
je pořád ještě chuť a odhodlání, a
tak jsme se včas vzchopili a začali
jsme sbírat i body, což bylo především díky skvělé defenzívě na
čele s brankářem Milerem. Šancí
máme sice v každém zápase dost,
ale chybí nám střelci. Pozitivem
jarní části bylo zapojení dorostenců Zajíce s Kosem, kteří ukázali, že mohou být platnými členy
áčka. Pomohl nám i dočasný návrat Stejskala do sestavy. Z tabulky střelců je zřejmé, jak moc nám
chyběli zranění kanonýři. Naštěstí
nám výborně pracovala obrana na
čele se skvěle chytajícím Milerem,
a tak jsme byli díky tomu téměř v
každém zápase ve hře o body. Po
delší době zakončujeme sezonu
umístěním na spodních příčkách
tabulky. Pokud ale k letní přípravě
přistoupíme zodpovědně, uzdraví

B – tým
V jarní části se béčko zlepšilo výsledkově, ale ke konci sezony byl
najednou problém dát dohromady
11 lidí a dokonce jsme k jednomu
zápasu vůbec nenastoupili. To se
už doufám nebude opakovat, protože to pro nás znamená finanční
postih a ztrátu kreditu našeho klubu SK Mšeno.
Trenér - Roman Kormoš
Dorost
Dorost na tom byl podobně jako
béčko. Zlepšil na jaře výsledky, ale
docházka je pořád značně rozháraná. Pokud by kluci chodili v nejsilnějším složení na každý zápas,
mohli jsme hrát určitě o vyšší příčky. Vždyť jsme dokázali porazit i
vítěze základní části.
Trenér – Lukáš Dohnalík
Starší žáci
Žákům chybí větší taktická vyspělost. V mnoha zápasech vedli,
ale nedokázali si udržet výkonnost
po celý zápas a nakonec po slibném začátku odcházeli poraženi.
Není to ale pouze jejich vina a my
trenéři se na tento problém musíme zaměřit a pokusit se to změnit.
Mladší žáci
Mladší žáci mají vcelku stabilní
výsledky a na jejich hru se dá dívat. Rostou nám zde naděje, a to je
radostné zjištění.
Mladší a starší přípravka
Oba týmy poctivě trénují a na
jejich hru, která je plná elánu a nasazení, je radost se dívat.
Znovu opakuji, že stále hledáme
adepty na trenéry i vedoucí mládeže. Proškolení na trenérskou licenci zajistíme a zároveň nabízíme
i zajímavé finanční ohodnocení.
Více informací případně sdělím na
telefonu 602 851 240.
Ke všem mládežnickým týmům
mám jedinou výhradu. Ta ovšem
nesměřuje k hráčům ani k trenérům, kteří se snaží odvést na
trénincích i zápasech to nejlepší.

Mám na mysli velmi slabou účast
rodinných příslušníků na domácích i venkovních zápasech mládeže. Minimálně na domácí zápasy
byste si měli najít čas a přijít podpořit své kluky a holky. Oni se na
hřišti opravdu snaží, ale chybí jim
ten bonus v podobě povzbuzení od
fanoušků. A to je ve fotbale velmi
důležitý faktor. Byl bych moc rád,
pokud by návštěvnost na zápasech
mládeže byla v příští sezóně vyšší.
Trenéři - Jiří Zabilanský st., Jakub Jedlička, Jiří Guttenberg st.
V letošním roce se nám na stadioně vydařily dvě velké stavební
akce. První je rekonstrukce tenisového kurtu, který už měsíc slouží
široké veřejnosti. Je to velký přínos
pro sportovní vyžití a mimo fotbalovou aktivitu. Tenisový kurt byl
rekonstruován za pomoci dotace
ze Středočeského kraje – z Fondu
sportu, volného času a primární
prevence. Druhou akcí, na kterou
jsem velice pyšný, je nová studna.
O vrtanou studnu jsme usilovali
mnoho let, ale teprve letos se nám

podařilo akci zrealizovat. Za to patří díky především členům výkonného výboru, zastupitelstvu města
Mšena za finanční podporu a v
neposlední řadě realizační firmě,
která odvedla skvělou práci.
Závěrem chci opět poděkovat
všem našim výše jmenovaným trenérům. Samozřejmě chci poděkovat i všem těm, kteří nám jakkoli
pomáhají se zajištěním ostatních
věcí kolem fotbalu (občerstvení,
dresy, příprava hřiště, doprava na
utkání...) a v neposlední řadě chci
poděkovat členům výkonného výboru našeho klubu za jejich práci
a zastupitelstvu města Mšena za
jeho podporu našemu spolku. Poděkování patří samozřejmě i vám,
našim věrným fanouškům, za vaši
stálou přízeň. Věřím, že nám ji zachováte i v příští sezóně.
Vážení členové a příznivci SK
Mšeno, dovolte mi, abych vám
všem jménem výboru SK Mšeno
popřál krásné léto plné sluníčka
a příjemných zážitků na vašich
prázdninových cestách.
Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno

Inzerce
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V přízemní radnice je k vidění
výstava o Přemyslu Pittrovi
Mšeno - Výstava „Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl Pitter,
výjimečná postava v dějinách 20.
století.“ byla zahájena v přízemí
mšenské radnice v pátek 7. června.
Na deseti roll upech si návštěvníci mohou prohlédnout fotografie
a přečíst texty o člověku, který
působil jako sociální pracovník,
pedagog a kazatel mezi dětmi i dospělými z chudšich rodin zejména
v Praze na Žižkově za 1. republiky
a za války. S rizikem ohrožení života pomáhal i židovským dětem.
Po Únoru 1948 byl Přemysl Pitter
nucen emigrovat na Západ, hrozilo mu uvěznění. Působil následně
v uprchlickém táboře Valka u Norimberku a také se podílel na vysílání rádia Svobodná Evropa. Nakonec přesídlil do Švýcarska, kde v
roce 1976 zemřel.
Mezi těmi, které ovlivnil, byla i
Olga Šplíchalová - Havlová – pozdější manželka prezidenta Václava
Havla. Za svoji činnost byl oceněn
státem Izrael, Spolkovou republikou Německo a po listopadu 1989

Lenka Lajsková navštívila s M. Šimkem výstavu o P. Pittrovi. Foto: ČCE
i v Československu.
Text k výstavě, která již několik
let putuje po České republice, sestavila Lenka Lajsková, odborná
pracovnice Národního pedagogického muzea J. A. Komenského v
Praze. Sama Mšeno navštívila ve
středu 12. června. Nejdříve v ZŠ
Mšeno žákům vyšších ročníků vy-

právěla o životě Přemysla Pittra a
jeho životní družky Olgy Fierzové.
Po besedě se byla podívat na výstavu na mšenské radnici.
Výstavu, která potrvá až do poloviny srpna, mohou zájemci navštívit každý den od pondělí do neděle
od 8 do 16.30 hodin.
Michal Šimek

Každý systém má být vyvážený
Mšeno - „Tak nám ve Mšeně rozdělili spolkové granty podle zbrusu nových pravidel, paní Müllerová. Nějak nám ale ty spolky
starosta předem rozdělil na dvě
skupiny. Jedna má přidělené finance velmi slušné a garantované,
druhá docela paběrkuje. No jo, to
se holt stává, když někdo umíněně
prosazuje pouze svůj oblíbený životní styl.“
Tak takhle nějak by klidně mohl
Josef Švejk komentovat letošní
návrh na rozdělení městských
spolkových grantů, neboť se nesl v
duchu značně nespravedlivém. Na
jedné straně stoprocentní navýšení sportovním spolkům, na straně
druhé stejná částka z let minulých
pro spolky ostatní.
Nic proti rozumnému navýšení
pro sport, všichni víme, že hlavně děti se dnes hýbat potřebují a
k tomu jsou finance třeba. Každý
systém má ale být vyvážený a radnice nemůže myslet jen na jednu
skupinu obyvatel a ignorovat druhou. Navíc se opět projevila nešťastná praxe současného vedení
města – nikdo se o tom s nikým

předem nebavil.
A teď uvedu dva příklady z druhého, „nenaplněného“ měšce.
Příklad první: Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí letos dostal
přidělenu bídnou částku 2 000 Kč.
To je podle mne velmi smutná
skutečnost při vědomí, že „okrašlovák“ ve Mšeně plní vlastně roli
hned několika spolků – zabývá se
krajinotvorbou, starými odrůdami ovocných stromů, drobnými
památkami, místní historií, nese
stopy folklórního, etnografického

či kulturního kroužku v jednom.
Jsem přesvědčen, že v jiném městě
by za takový spolek platili zlatem,
protože supluje řadu úkolů a potřeb obce. U nás jsou však bráni
skoro jako přítěž. Neosvícené.
Krátkozraké.
Příklad druhý: Kvůli větší podpoře Včelařského spolku Mšeno
(především na léčení místních
včelstev) se letos významně rozšiřovaly kategorie městských grantových pravidel. Tahle iniciativa
jedné ze zastupitelek vypadala
zpočátku velmi pozitivně, neboť
všude čteme, že bez včel příroda
vymře. Jaká je ale skutečnost při
již předem ořezaném „druhém“
měšci? Při počtu zhruba třiceti
včelařů ve zmíněném spolku vychází tato „podpora“ města cca na
300 Kč pro jednoho včelaře… Z
toho už ale zmíněnou zastupitelku
jaksi vinit nemůžeme, pes je zakopán jinde!
A perlička na závěr? Včelaři dostali nakonec stejných deset tisíc
jako loni a předloni.
Václav Novák, člen kontrolního
výboru zastupitelstva

KINO MÁJ DOKSY
ČERVENEC
5. 7. 20.30 - Yesterday (hudební komedie, VB, 2019, režie Danny Boyle)
8. 7. 18.30 - Psí poslání 2 (rodinný,
USA, 2019, režie Gail Mancuso)
8. 7. 20.30 - Zelená kniha (komedie,
USA, 2018, režie Peter Farrelly)
9. 7. 17.00 - Teroristka (komedie ČR,
2019, režie Radek Bajgar)
10. 7. 18.30 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie, USA, 2019,
režie Chris Renaud)
10. 7. 20.30 - Genesis (drama, Kanada, 2018, režie Philippe Lesage)
11. 7. 17.30 - Spider-Man: Daleko
od domova (akční, USA, 2019, režie
Jon Watts)
11. 7. 20.30 - The Cure – Anniversary 1978-2018 (hudební, VB, 2019,
režie Tim Pope)
12. 7. 18.00 - Pokémon: Detektiv Pikachu (animovaný film, USA/Japonsko, 2019, režie R. Letterman)
15. 7. 18.00 - Jak vycvičit draka 3
(animovaná komedie, USA, 2019,
režie Dean DeBlois)
15. 7. 20.30 - Léto s gentlemanem
(romantická komedie, ČR, 2019, režie Jiří Adamec)
16. 7. VEČER S JIMEM JARMUSCHEM
- od 17.30 – Paterson (drama, USA/
Německo/Francie, 2016)
- od 20.00 – Neposlušná hvězda
Jim Jarmusch (přednáška Vladimíra
Hendricha)
- od 20.30 – Mrtví neumírají (komedie s prvky hororu, USA, 2019, režie
Jim Jarmusch)
17. 7. 18.30 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie, USA, 2019)
17. 7. 20.30 - Rocketman (životopisné hudební drama, VB/USA, 2019,
režie D. Fletcher)
18. 7. 18.30 - Spider-Man: Daleko
od domova (akční, USA, 2019)
19. 7. 18.00 - Lví král (dobrodružný
film, USA, 2019, režie Jon Favreau)
22. 7. 18.00 - Čertí brko (pohádka,
ČR/SR, 2018, režie Marek Najbrt)
22. 7. 20.30 - Ženy v běhu (komedie,
ČR, 2019, režie Martin Horský)
23. 7. 20.30 - Diego Maradona (dokumentární, Velká Británie, 2019,
režie Asif Kapadia)
24. 7. 18.30 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie, USA, 2019)
24. 7. 20.30 - Poslední večery na
Zemi (mysteriózní drama, Čína,
2018, režie Gan Bi)
25. 7. 20.30 - Yesterday (hudební
komedie, Velká Británie, 2019)
26. 7. 18.30 - Lví král (dobrodružný
film, USA, 2019)
29. 7. 18.30 - Psí poslání 2 (rodinný,
USA, 2019)
29. 7. 20.30 - Lásky jedné plavovlásky (komedie, Československo, 1965,
režie Miloš Forman)
30. 7. 20.30 - Bohemian Rhapsody
(hudební, 2018, režie B. Singer)
31. 7. 18.30 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie, USA, 2019)
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

22.

Polární kruh obklopuje nádherná příroda

P

ři cestě Finskem a Norskem
až na severní mys Nordkapp
jsme projeli spoustu krásných
míst. Nejvíce nás zaujala oblast Polárního kruhu asi 10 km na sever od
města Rovaniemi. Finsky se Polární
kruh řekne Napapiiri a je známo,
že odtud na sever v letních měsících Slunce nezapadá. Projíždíme
velkou branou s nápisem NAPAPIIRI, všechny dopravní prostředky troubí. Zaparkujeme na velké
ploše uprostřed lesů. Turisty se to
zde jen hemží a každý se zastavuje
na bílé čáře s údajem zeměpisné
šířky 66°32´35“. Tak to je ten slavný Polární kruh. Každý se hned fotí,
přeskakuje ze severu na jih a obráceně, řádíme jak malé děti. Tu krásnou atmosféru dokresluje nádherná
okolní příroda se zdravými lesy a
mírnými kopci. Jinak je to obrovské obchodní centrum se spoustou
prodejen velice vkusných suvenýrů,
zpracovaných sobích kožešin, kožešinového oblečení a plyšových hraček. Ty jsou opravdu krásné, dost
lidí od nás je kupuje.
Jdeme se podívat do budovy poš-

ty, tady nás lákají na zajímavou
akci. Turista se může nechat vyfotit,
jeho portrét okamžitě vytisknou na
kupon spojený s finskou poštovní
známkou s nápisem Suomi Napapiiri. Nalepí si ji na místní pohlednici a může poslat komukoli, i sobě.
Zaručují, že vánoční bude doručena
přesně na Vánoce, na to mají speciální se Santa Clausem. Dost lidí
od nás se na to nechalo za patřičně
vysoký peníz nachytat. Ve vedlejší
budově přes léto bydlí pravý Santa
Claus, ve své kanceláři se s ním můžou zájemci vyfotit a dostanou hned
fotku, i ta se dá poslat poštou. Využívají to hlavně děti. Nenechal jsem
se na žádnou atrakci nalákat, za
ušetřené peníze si koupím u řezbáře
krásnou kávovou lžíčku z ořechového dřeva. Vyrábí je přímo na místě,
finsky se to řekne korti kuvasääski.
Mám ještě hodinu čas, projdu ostatní budovy a v informačním centru
si koupím krásný, na tvrdém papíře
natištěný certifikát, paní na něj dopíše mé jméno a mám doklad, že
jsem tady byl. Je na něm namalovaný sob, nápis Artic Circle a datum

Budova, v níž přes léto žije Santa Claus, láká k návštěvě...

Každého z návštěvníků Polárního kruhu zajímá dělící bílá čára.
19. 7. 2005.
nás a dokonalou češtinou nás vítá.
Člověk by si myslel, že z názvu Po- Vyzývá mě jmenovitě, abych ho šel
lární kruh vyplývá velká zima, opak podrbat. To se nedá odmítnout. Neje pravdou. Velký digitální teploměr věříte? Věřte! Náš náčelník si před
na západní stěně pošty udává 28°. tím nenápadně vzal od jednoho
Objevil jsem ještě směrový ukaza- místního malý mikrofon a o zábavu
tel s údaji o vzdálenosti do různých bylo postaráno. Po hodině zastamíst světa. Od Prahy nás dělí 2222 vujeme v kempu u jezera, hodinky
km, do New Yorku je to 6706 km, ukazují 22 hodin, je stále plné světatd.
lo. Nacházíme se 300 km na sever
Nás zajímá nejvíc, kolik nám ještě od Polárního kruhu a nedá nám to,
zbývá na nejsevernější bod Evropy, abychom neotestovali vodu. Je krásNordkapp. Je to 680 km. Vyrážíme, ně teplá, určitě 20 stupňů, jdeme do
do večera to musíme stihnout do plavek a hurá za zeměpisným rekorkempu u jezera Inari, to je ze všech dem v plavání. Je to úplná balada, na
evropských jezer to nejsevernější. to určitě nezapomeneme. Moc nás
Projíždíme oblastí Laponska stále není, většina dá přednost pohledu
na sever, nic jiného než lesy a soby na deset cachtajících se lachtanů.
kolem nevidíme. Občas musí auRychle ven, osušit, čeká nás večetobus přibrzdit nebo dokonce za- ře. Tou jsou grilované finské buřty
stavit a počkat, až jeho veličenstvo z nedalekého supermarketu, stejně
sob uzná, že můžeme pokračovat. tak chleba, pivo máme z autobusoZa jedním jsme se plížili asi dvě stě vého zdroje. Přesně o půlnoci pometrů, teprve klakson ho přiměl zorujeme červené Slunce těsně nad
uhnout. Ale tak to tady asi běžně obzorem, jdeme si projít okolí. Po
chodí, upozorňují na to i doprav- dvou hodinách se Slunce zase vyní značky. Zastavujeme ještě u jed- houplo o kousek výš. Nezapomenuné zajímavé atrakce, Karhunpesä, telný dojem. Tak honem do postele
to znamená Medvědí jeskyně. Už a ráno budeme pokračovat. O tom
medvědy vidíme, jeden stojí na zad- jsem ale už psal v dubnu 2017...
ních vedle Laponce v kroji, mává na
Zdeněk Bergl
Inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů
✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,
schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu
Zdeněk Bergl se na Polárním kruhu potkal i s medvědem. Foto: Z.B. (3x)

mobil: +420 773 082 098
e-mail: Vojtechovsky.O@seznam.cz

