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Počet zásahů mšenských
hasičů rok od roku stoupá
Mšeno - Během prvního pololetí
letošního roku si jednotka mšenských dobrovolných hasičů na svůj
účet připsala jedenatřicet zásahů.
Ve srovnání s první polovinou loňského roku jde opět o navýšení, tentokrát o pět zásahů. Dlouhodobý
nárůst výjezdů svědčí o tom, že by
se region bez mšenských dobráků
obešel jen velmi těžko.
Mezi zásahy, k nimž mšenské tatry mířily během prvního pololetí,
převládaly technické zásahy, kterých bylo osmnáct, zatímco požárů
o osm méně. A nescházely ani tři
plané poplachy.
Podle velitele družstva Patrika
Vyskočila mezi zajímavější zásahy
patřila například záchrana dětí, které na začátku letošního ledna lezly
ve mšenských Bílkách po skalách.
„Na místě jsme zjistili, že jsou pod

Hasiči v lesích na Mšensku zkoušeli
speciální vozítko... Foto: SDH (2x)

srpen
ČEKÁ NÁS
9. 8. Mšeno

Letní podvečer s kapelou
Trativod se koná od 19.00 na
náměstí Míru.

17. 8. Mšeno

9. setkání motocyklů čs.
výroby ve Mšeně, sraz 9.00
- 10.00 na náměstí Míru,
vyjížďka do okolí.

20. 8. Kokořín

K požáru stohu vyjížděli mšenští dobráci i mělničtí profíci. Foto: HZS
skálou dvě zraněné děti a jedna dívka visela na stromě ve stráni,“ konstatoval Vyskočil a dodal, že hasiči
k dívce slanili, pomocí lan ji vytáhli
nahoru a předali zdravotníkům k
ošetření.
Děti hrály hlavní roli i u požáru

Na Vojetíně mšenští hasiči zřídili
čerpací stanoviště.

stohu slámy, ke kterému došlo ve
druhé polovině dubna v Chorušicích. Stoh, který vzplanul právě
kvůli sirkám v dětských rukou, se
podle hasičů nedal zachránit. Shořel na popel. Vzplanul ovšem i vedle stojící krmný vůz, který hasiči
uhasili vysokotlakým proudem.
Pár dní nato stoupal dým ze
mšenské skládky, kde vzplanul
především nábytek a plasty. Mšenští dobráci společně s mělnickými
profesionály s ohněm bojovali od
půlnoci do ranních hodin.
Mezi technické zásahy se řadil
výjezd ke mšenskému rybníku
Černík, kam se dostaly ropné produkty z vozovky. Mělničtí hasiči
mšenskou jednotku požádali o spolupráci při odstranění norné stěny.
„Pomocí D proudu jsme vyplachovali sorbent z rákosí na volnou hladinu,“ připomněl Patrik Vyskočil.
Jiří Říha

Žadatelé o dotace na nové kotle
mohou od kraje získat zálohu

Chcete být odborníkem v první
pomoci? Přihlaste se do kurzu

Střední Čechy - Vlastníci nemovitostí ve Středočeském kraji mají opět šanci žádat o dotace na
výměnu starých kotlů za nové. A nově mohou
dokonce kraj požádat i o zálohu na předfinancování výměny topidla, než získají dotaci proplacenou. Potvrdila to hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a dodala, že jde o snahu vyjít
maximálně vstříc občanům, kteří by mohli mít
s předfinancováním potíže. Vedle podmínek realizace
tepelného zdroje musí žadatel o zálohu být starší 18 let
a mladší 30 let, případně by musel dovršit 65 a více let.
O zálohovou platbu může žádat také držitel průkazu
pro osoby zdravotně postižené.
(jř)

Mšeno - Lidé, kteří by rádi získali znalosti v oblasti první
pomoci a stali se zdravotnickým instruktorem, mohou
využít nabídku akreditovaného rekvalifikačního kurzu,
jehož realizace proběhne během září v Domově seniorů
Mšeno. Rekvalifikační kurz je rozdělen do 52 hodin teoretické části a 36 hodin praktické části. Probíhá formou
přednášek a výuky praktické činnosti. Přednášející používají zdravotnické a technické pomůcky a názorná videa
z pracovní činnosti u ZZS a z fakultních nemocnic. Účastníci po úspěšném absolvování kurzu
(cena 6500 Kč) získají certifikát s neomezenou platností. Přihlásit se do kurzu je možné do konce srpna na
tel.: 315 694 720, 606 823 127.
(jř)

Restaurace a cukrárna
U Koně zve na výstavu obrazů Evy Kopernické, vernisáž
se koná 20. 8. od 17.00,
výstava do 20. 10.

25. 8. Mšeno

TJ Sokol pořádá 42. ročník
pochodu Mšenská padesátka, prezence od 6.30 do
10.30 podle délky tras. V
rámci akce se koná i běh
Kokořínské roklinky s prezencí od 9.15 do 9.45, start v
10.00. Obě akce
začínají na koupališti.

31. 8. Kanina

3. Country KaninaFest od
11.00 představí skupiny Milkeaters, Blue Eyes, Heuréka,
Dudas Band, Modrý struny,
Jirka Řezníček, Dobrý struny,
Šolc Boys Band a Pro radost.

31. 8. Mšeno

Poslední koupání od 8.00.
Více na webu města.

7. 9. Mšeno

Okrašlovací spolek zve na
Setkání s loutkami u Hlovecké studánky, 14.00 tvořivá
dílnička, 15.00 divadýlko
Vysmáto.

7. 9. Sedlec

MS Liška Sedlec a TJ Sokol
Mšeno zvou na rozloučení s
prázdninami na myslivecký
pozemek v sedleckém lomu,
kde bude od 15.00 zábavné
odpoledne se spoustou her.
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení
čtenáři, právě držíte
v ruce srpnové
vydání
Mšenska. Brzy zjistíte,
že na dvanácti
stranách najdete
příspěvky, které jsou většinou ze
Mšena. O dění v okolních obcích
se až na pár výjimek tentokrát
bohužel mnoho nedozvíme. Je
tedy pravda, že je období dovolených a řada přispěvovatelů
zřejmě relaxuje někde u vody.
I přesto bych rád požádal „pisatele“
z vesnic, v nichž Mšensko vychází, aby nám dávali vědět, jak se u
nich žije, co chystají nového nebo
jaké akce pořádají. A určitě mají
v obci i zajímavé sousedy, o nichž
by stálo za to se zmínit. Pestrost
a tematická různorodost je vždycky přínosem. Ve Mšeně se počet
přispěvovatelů zvýšil po podzimních volbách. Jde sice hlavně
o politiku, ale zdá se, že si články zastupitelů, ať z jedné či
druhé strany, řada čtenářů
ráda přečte. Možná je zajímají
právě reakce protistrany, které na sebe nenechávají dlouho
čekat. Hlavně, aby nešlo jen
o mlácení prázdné slámy...
Pěkný srpen přeje Jiří Říha

Bohoslužby ve skalách zmínily
rozpad komunistických režimů
Mšeno – Bohoslužeb ve skalách,
které se uskutečnily na Vyhlídkách
u Romanova už pošesté, se zúčastnilo kolem 80 návštěvníků včetně
několika dětí. Šlo o rekordní počet
od roku 2014, kdy se tyto bohoslužby uskutečnily poprvé.
V sobotu 6. července si jejich
účastníci připomněli pád komunistických režimů ve střední a východní Evropě před 30 lety. Podobně
jako v minulých dvou letech přijeli i
hosté z Německa, konkrétně členové evangelického luterského sboru
Gruna – Seidnitz z Drážďan.
Farář tohoto sboru – Michael
Führer připomněl starobylý biblický příběh o pádu zdi Jericha, které
po šest dní Izraelci v tichu obcházeli vedeni kněžími s pozouny. Sedmý
den kněží začali hrát na pozouny a
lidé začali křičet a zdi padly díky
pozounům a víře. V návaznosti na
tento příběh kazatel připomněl, že
zdi padly i v roce 1989, když lidé
vyšli z kostelů z mírových modliteb.
„Ta malá světla měla víc síly než 2,7
milionů vojáků, umístěných tehdy
v Německu,” připomněl.

Bohoslužeb se zúčastnilo přes osmdesát návštěvníků. Foto: J. Havel (3x)
Mšenský evangelický farář Michal
Šimek ve své řeči poukázal na to, že
právě víra a pravda byly hodnoty,
kterých se představitelé komunistických režimů báli. Ukázalo se totiž, že to byla mocná zbraň v rukou
zdánlivě bezbranných lidí - Jan Palach, který se upálil v Praze v lednu
1969 na protest proti postupující
normalizaci, papež Jan Pavel II.,
Václav Havel, řada evangelických
farářů v bývalé NDR, polští disidenti a další. „Ne všude byl zápas

o reformu komunistického režimu
před třiceti lety pokojný. V červnu
1989 zahynulo na náměstí Tchien-an-men v Pekingu až několik tisíc
lidí. Věřím, že žádná oběť boje o
lepší příští časy v průběhu mnoha
desetiletí 20. století nebyla marná“,
zdůraznil.
Společný zpěv doprovázeli pozounéři z Drážďan. Po skončení
bohoslužeb se konal piknik, kde si
účastníci sdělovali své dojmy a přátelsky se pozdravili. Michal Šimek

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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Na Vyhlídky společně s faráře Führerem dorazili i pozounéři z Drážďan.

Bohoslužby zahájil Michal Šimek.

Děti se těšily marně, hasiči museli k ohni
V sobotu 6. července od 14 hodin se na stráneckém
hřišti konal dětský den na přivítání prázdnin. Kulturní komise OÚ pro děti připravila pestrý program plný
her a soutěží. Vyvrcholením zábavného odpoledne
měl být příjezd mšenských hasičů, kteří měli zasáhnout při improvizovaném požáru. Poté si děti měly
vyzkoušet činnost hasičů na miniaturní zásahové
technice. Horká sobota s nespočtem požárů polí a
lesů se však nevyhnula ani hasičům ze Mšena. Museli zasahovat u skutečného požáru lesa, takže se ukázka na hřišti nekonala. Chceme požádat děti a rodiče
o pochopení výpadku v programu. Po dohodě s hasiči se budeme snažit program zopakovat v náhradním
termínu, děti na hasiče moc těšily. Štefan Dvorščík
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Kokořínský triatlon se dočkal
už pětadvacátého ročníku
Mšensko - Milí sportovní fandové.
Ti z vás, kteří jste někdy okusili některou z disciplín triatlonu samostatně, mi dáte jistě za pravdu, že
kombinace všech tří vytrvaleckých
sportů není žádná procházka růžovým sadem. A to navzdory heslu,
jež říká, že se při plavání leží, někdy díky vlnám od ostatních plavců dokonce ve vířivce. Na kole si
sedíte, máte rozhled po krajině a z
kopce dokonce vítr ve vlasech jako
na motorce či v kabrioletu. No a
při běhu cítíte vůni lesa, luk a těšíte
se na zlatavý iontový nápoj zvaný
pivo.
Skutečnost však bývá poněkud
odlišná. V rybníce musí každý dobře vědět, jak rozvrhnout síly, aby
nepotřeboval záchranu před utonutím z člunu nebo ze břehu. Nalokat
se vody a propadnout panice může
i leckterý zkušený triatlet. Na horské kolo si sedáte už řádně unavení.
Nohy nechtějí pracovat, jak jsou
zvyklé při běžném tréninku nebo
samostatném cyklistickém závodě.
Letos byl vzduch studenější než
voda a netuhly jen nohy, ale celé
tělo. Nejednomu při převlékání z
plavek do cyklodresu naskakovala
husí kůže. Jízda na kole při triatlonu

Kokořínský triatlon začíná tradičně na Harasově. Foto: TJ Sokol Mšeno (2x)
se dá přirovnat ke klasické časovce,
jakou znají všichni cyklisté ze svých
závodů. Dlouhou dobu pozorujete
pouze své přední kolo nebo několik
metrů cesty před ním. Jste pouze
sami se sebou, s myšlenkami na
tempo, máte bolavé nohy, rachtající
přehazovačku, blbé značení... Hodinu a půl (i více) doufáte, že vás
nikdo nedojede, ale naopak vy dostihnete některého z lepších plavců.
Pracujete s dechem, tlačíte a taháte
pedály, pevně, avšak ne křečovitě
svíráte řidítka. Do kopce se snažíte
netlačit – mohla by kolem jet paní
s nákupem a předjet vás. Z kopce

Letos plavcům žádné velké horko nebylo...
Inzerce

zase překonáváte vlastní pud sebezáchovy a děláte, že brzdy jsou jen
pro případnou policejní kontrolu.
Náhle máte před sebou depo, kde se
snažíte zimou, únavou a nervozitou
neklepat, a tím si nezauzlovat běžecké boty. Snaha vrcholí pokusem
o efektní výběh z depa, a udělat tak
divákům radost. Co na tom, že za
prvním stromem zkapete a dál se
ploužíte lesem, jako byste od rána
hledali hřiby a houby nacházeli.
O vůni lesa si přes prach usazený
v dýchacích cestách můžete nechat
pouze zdát. A tak jediné, co zůstává
z původního hesla, je vidina chlazeného s bílou pěnou navrch. Nesportovci se nyní ptají, proč tedy
podstupujeme dobrovolně podobná muka? Na podobné otázky lze
odpovědět jen výzvou. Zkuste si to
taky a pochopíte.
Letos, tak jako při každé jeho
účasti a celkem počtvrté, zvítězil vyrovnanými výkony ve všech
disciplínách Tomáš Kolařík. Krom
něho bych rád vyzdvihl výkon
dvou dam. Jediná místní účastnice
Radka Janatková prokázala ohromnou statečnost a závodnické srdce,
když bez jakékoli tréninkové přípravy absolvovala velmi kvalitně
celý závod. Hluboce se klaním.
Olina Lacinová přijela na Kokottlon již podevatenácté. Několik
svých startů proměnila v prvenství. Poklekám před její výdrží,
více než velmi viditelnou radostí,
že to zase dala. Současně mi vyhubuje, jak moc byl závod zase
těžký, ale neopomene připomenout, že rozhodně přijede znovu. Pořadatelé z TJ Sokol Mšeno
děkují všem účastníkům, gratulují
vítězům a věří, že se všichni za rok
sejdeme.
Martin Kauler

TURISTICKÉ TRASY
NA MŠENSKU
ČERVENÉ
0004 Mělník – Lhotka – Harasov –
Kokořínský Důl, Dolina – Vojtěchov
– Ráj – Laka – Pod Drnclíkem, rozc.
– Houska 26 km (Máchova cesta);
0345 Houska – Žďár – Bezděz 11,5 km
(Máchova cesta); 0053 Mšeno – Sedlec – rokle Kočičina – Kokořínský Důl,
U Grobiána, host. 6 km; 0095 okruh
kolem autokempu Kokořín 3,5 km.
MODRÉ
1005 Mělnická Vrutice – Řepínský
důl – Zahájí 12,7 km; 1069 Skramouš,
žst. – Skramouš – Vrátenská hora –
Houska 12,5 km; 1070 Kokořín, Dolina
– hrad Kokořín – Zimořský důl 6 km;
1077 okruh: Liběchov – Klácelka
– Čertovy hlavy – Had – Harfenice
– Liběchov 12 km; 1081 Mšeno –
Náckova rokle – Pokličky 4,5 km; 1082
Mšeno – Švédský val – Obří hlava a
Žába – Pokličky – Jestřebice – Horní
Vidim – Království – Chudolazy 17,5
km; 1083 Vojtěchov – Planý důl –
Střezivojice – Nedvězí 9,5 km.
ZELENÉ
3025 Mělník, zámek – Liběchov – Želízy – Tupadly – Nové Osinalice – Rač
– Dubá 29,5 km; 3027 Velký mšenský
okruh: Mšeno – Sedlec – Podhradská
cesta – Kokořín, Dolina – jeskyně
Nedamy – Jestřebice – Vojtěchov –
Boudecká rokle – Švédský val – Mšeno, koupaliště – Mšeno 16,5 km; 3091
Mšeno – Mšeno, koupaliště – Vyhlídky – Brusné – Pod Drnclíkem, rozc. –
Zkamenělý zámek – Konrádov – údolí
Bílých skal – Zbrázděný vrch – Planý
důl – Dobřeň – Dolní Vidim – Horní
Vidim 18,5 km; 3114 velký okruh:
Mělník, zámek – Chloumek – Bílé
břehy – Mělnická Vrutice – Vavřineč
– Kly, Záboří – Kelské Vinice – Mělník,
hotel Ludmila – Mělník, zámek 28,5
km; 3122 Faraon – Náckova rokle
0,5 km.
ŽLUTÉ
6019 Nosálov – Na Fučíkovském 1
km; 6085 Jestřebice – Kostelíček
– Šemanovický důl – Klemperka,
jeskyně – Truskavenský důl 5,5 km;
6090 Chloumek – Strážnice – Vysoká
– Harasov 8,5 km; 6091 Želízy – Dolní
Zimoř – Sitné – Dolní Vidim – Osinalice – Nedvězí, rozc. 18,5 km (Nedvězí,
vrchol 0,5 km); 6093 Cinibulkova stezka: Mšeno – Romanov – Prolezovačky
– Obraznice, jeskyně – Kačina, rozc.
– Vyhlídky, rozc. – Nad Studáneckou
roklí – Bludiště – Švédský val – Obří
hlava a Žába – U Faraona – Mšeno,
koupaliště – Mšeno 9 km; 6095 Nad
Studáneckou roklí – Bludiště, vchod
– Ráj – Olešno – Zbrázděný vrch –
Kamenný úl, jeskyně – Střezivojice
10,5 km; 6110 okruh kolem Hradska:
U Grobiána, host. – Kočičina, pod
Hradskem – Hradsko – U Grobiána,
host. 3 km; 6145 Kolo – Hostín – rozc.
U zemljanek 5 km; 6149 Pšovka,
autokemp – Mělník, aut. st. – Mělník,
žst. – Bílé břehy, rozc. – Skalní byt –
Lhotka, žst. 8 km; 6958 Zakšín, bus –
Pustý zámek – Rač – Panenský hřeben
– Nedvězí, vrchol – Dražejov – Dubá
12,5 km.
(www.mestomseno.cz)
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Splněný sen: cesta k Jaderskému moři

P

o loňské úspěšné expedici k
Baltu jsem se rozhodl letos
dojet k moři Jaderskému.
Bohužel jsem nenašel v řadách
našeho klubu žádnou spřízněnou
duši, a tak jsem se rozhodl jet sám.
Ale jak zpátky? Vlakem přes několik zemí by to bylo komplikované. Objevil jsem ale německou
autobusovou společnost FlixBus,
která umožňuje přepravu kol. Ještě v zimě kupuji jízdenku pro sebe
a kolo za necelých tisíc korun na
trasu Terst – Praha. Připravuji itinerář, vím, že ze Salcburku vede
cyklostezka Alpe Adria do italského přímořského letoviska Grada a
odtud je to do Terstu asi 50 km.
Je neděle 30. června a já v šest
hodin ráno vyrážím vstříc dobrodružství. V Byšicích se připojuje Honza z Mělníka a doprovází
mě na kraj Prahy. Je neděle, proto
jsou silnice prázdné, a navíc začíná pekelné vedro, které nechává
lidi doma nebo u vody.
První problém na Žďákovském
mostě přes Orlík. Ohromná rána
a přední kolo je prázdné. Po pár
kilometrech se situace opakuje, duše je rozervaná a já měním
poslední duši. Všímám si, že na
plášti je prasklina. Naštěstí mám
s sebou všemocnou textilní pásku, kterou podlepuji plášť a dojíždím po 192 kilometrech do Písku,
kde musím přenocovat, abych
ráno koupil plášť nový. Oceňuji
jako mnohokrát mobilní aplikaci Mapy.cz, která mi nejen ukáže
možnosti ubytování, ale i poradí,
kde je cykloservis, případně nejbližší supermarket.
Ráno měním plášť, kupuji i nové
duše. Pan majitel mi ochotně pomůže půl hodiny před otevírací
dobou a navíc zná spoustu měl-

Jaroslav Kůtek se k Jadranu vypravil sám. Foto: Archiv autora (2x)

nických cyklistů. Se zpožděním se
vydávám do německého Passova,
odkud vede Tauernská cyklostezka do Salcburku. Ale to musím
nejdříve překonat pohoří Šumava. Odpoledne se začínají vytvářet bouřky, před kterými celkem
úspěšně unikám. Navečer dojíždím do Passova, nacházím kemp a
při stavění stanu mě dohání bouřka s deštěm. Uf, bylo to o fous.
Další den přečkávám přeháňky
pod různými přístřešky, abych
pak promokl důkladně. Naštěstí
se počasí zlepšuje a za jízdy osychám. Zjišťuji nepříjemnou věc,
cyklostezka podél vody není po
rovině, různě objíždí mokřiny a
já jedu neustále nahoru a dolů.
Navíc to není po asfaltu, ale většinou po pevné šotolině. Přijíždím
do Salcburku, který je narvaný
turisty převážně z asijských zemí,
nacházím kemp a jako každý večer řeším problém s elektřinou.
Potřebuji dobít mobil a cyklocomputer. Tvrdnout v koupelně se
mi nechce, proto riskuji a nechávám přes noc v umývárně power

banku. Ráno ji nacházím neporušenou.
Čekají mě Alpy. Nejdřív musím
vystoupat do 1200 m n. m. a pak
použiji malé šidítko. Skrz hory
vede z osady Böckstein osmikilometrový tunel, který po železnici
každých 20 minut převáží automobilisty a cyklisty (5€). Tři kilometry před tunelem přichází alpská
bouře. Naštěstí jsem před lijákem
a blesky schován u supermarketu.
Teprve po třech hodinách se počasí umoudří. Za tunelem bouře
taky řádila, všude je mokro, já jsem
promočený, a tak si večer ve městě
Spittal kupuji nocleh na ubytovně
za pěkných 28 €.
Přes město Villach přijíždím na
italskou hranici a pak do města
Tarvisio, odkud Alpe Adria najíždí na těleso zrušené železnice,
která zde má název Pontebbana.
Užívám si 40 kilometrů nepřetržitého klesání po perfektním asfaltu
s desítkami tunelů a viaduktů. Ve
stotisícovém Udine není jediný
kemp. Blíží se večer a další kemp
je už poblíž moře. Rozsvěcuji blikačky a po 224 kilometrech vjíždím do kempu. Chtějí po mně

14€, většina záchodů je tureckých
a jsou bez toaleťáku.
Ráno dojíždím 12 kilometrů
do Grada. Jsem v cíli. V nohách
mám téměř 900 kilometrů, je pátek ráno a mám tři dny čas. No,
válet u moře se nebudu. Přes Terst
vjíždím do Slovinska a přenocuji
ve městě Izola. Slovinské pobřeží je jen asi 30 kilometrů dlouhé,
pojedu se podívat na chorvatskou
Istrii, kde mám známé v Rovinji.
Úžasně srdečné setkání, už rok
jsme se neviděli, liju do sebe radlery, kafe a cpu se domácími koláči.
Pak podél pobřeží přes Poreč a
Novigrad zpět do Terstu. V pondělí večer se nakládám do Flixbusu, který mě ráno vyplivne na
Florenci. Do Mšena jedu podle
Vltavy a po obědě v Ráji jsem po
1300 kilometrech doma. Skvělá
dovolená, splněný sen.
Fotogalerie: https://bikemseno.
rajce.idnes.cz/K_Jadranu/
Jaroslav Kůtek

Celkem Jaroslav Kůtek ujel 1300
kilometrů, zpět se svezl busem.

Inzerce

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK

Cestou mšenský cyklista projížděl malebnou krajinou...

z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.
Náš chov. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 17. srpna 2019
od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
(po - pá 9.00 - 16.00)
www.drubezcervenyhradek.cz
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Dobová vycházka účastníkům
nabídla netradiční výhledy

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Hledáme pozemek k pronájmu
za účelem umístění obytného
přívěsu k rekreačnímu využití.
Jsme rodina s menšími dětmi
a rádi bychom si na Kokořínsku
dlouhodobě pronajali zahradu,
louku nebo sad. Případné nabídky prosím zašlete e-mailem
na adresu rhlavacek@seznam.
cz nebo volejte 773692042.
Děkuji.

Inzerujte zdarma

Ačkoli vycházce předpověď počasí příliš nepřála, sešlo se na třicet účastníků. Foto: Václav Zýval
Mšeno - Řada lidí, kteří se procházejí Mšenem, možná ani
neví, jaké pohledy do jeho „nitra“ by se jim mohly naskytnout.
I když mnohdy jen výjimečně. Jedna z příležitostí navštívit místa, kam
se lidé běžně nepodívají, nastala
v rámci akce Po stopách Cinibulkových aneb Časem zpět o sto let,
kterou tradičně pořádá náš Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí.
Součástí dobové vycházky byla
vedle improvizovaných tématických
scének návštěva věžičky mšenského
„úvěráku“ s pěkným výhledem do
Masarykovy ulice, předsklepí bývalého hostince U Hroznu (cukrárna
na nám. Míru) a sklepů restaurace
U Pokliček (dříve U Věnce). Letošním tématem byly totiž výšiny a
hlubiny města Mšena. Nechyběl tak
ani pohled na město z několika vyhlídek ve Františkově aleji.
Letos, tedy přesněji v roce 1897,
se dámy ve zdobených kloboucích a pánové v oblecích setkali
se slovutným měšťanem a mšenským purkmistrem F. J. Janatkou
(V. Novák), který si do Mšena po-

zval iniciátora stavby Petřínské rozhledny Dr. Viléma Kurze (J. Říha),
aby na Mšensku našel vhodné
místo pro vyhlídkovou věž. Nechyběl ani přední projektant pivovarů
a sladoven Ing. Josef Rosenberg
(P. Prouza), který vyprávěl jak o
sklepích a chlazení piva, tak zmínil
i přestavbu řemeslného lobečského pivovaru na parostrojní provoz.
O těžbě ledu pro pivovarské sklepy
pohovořil u rybníka Černík Herr

Richter (J. Richter) z nedalekého
pivovaru v Albertsthalu, kterého doprovodila jeho mladá žena
(I. Richterová). Závěrečná scénka
patřila majitelce zájezdního hostince na Podolci Anně Kabrnové
(D. Sobotková), která špacírníky
pozvala na zlatavý mok...
Tu naši každoroční „komedii“
jsme si prostě skvěle užili. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na
příště. Jiří Říha, předseda spolku

Během vycházky došlo na několik scének. Foto: Josef Havel (2x)

Příměstský tábor má ještě volná místa
Mšeno - Vážení přátelé, chci Vás
informovat o tom, že je ještě k
dispozici několik volných míst na
příměstském táboře, který se uskuteční od pondělí 12. do pátku 16.
srpna 2019 ve Mšeně. Znamená to,
že zájemci ještě mohou na tento tábor přihlásit své děti či vnoučata ve
školním věku.
Tábor povede pan Michal V. Hanzelín z OPS Kanina ve spolupráci s
mšenským evangelickým sborem a
ZUŠ Mšeno. Právě na pana Hanzelína se můžete obrátit s konkrétní-

mi dotazy na telefonu 608 260 420.
Cena letošního ročníku je stanovena na 1 111 korun a obsahuje
téměř vše – cesty, vstupy, poplatky,
jízdy, hry, pití, svačiny, obědy. Neobsahuje individuální potřeby dětí
a náhlé změny v programu.
Hlavním stanem bude Evangelická fara ve Mšeně a budova ZUŠ
ve Mšeně. Půjdeme ale i do okolí a
zavítáme i do sídla OPS na Kanině
Program bude pestrý, ale samozřejmě závisí i na počasí.
Plánujeme dva až tři výlety, tro-

chu vzdělání, něco kultury, poznávací zájezd, dost zábavy i pohybu a
třeba i návštěvu koupaliště.
Celkově bude program tematicky
inspirován životem a dílem nedávno zesnulého spisovatele, myslitele
a skauta Jiřího Stránského.
Příměstského táboru je možné zúčastnit se i jen v některých
dnech, což je ovšem nutné nahlásit
dopředu.
Začínáme denně v 8 hodin a končit budeme mezi 16 a 17 hodinou.
Michal Šimek

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

Párty Servis
Mělník
svatby na klíč
•
pořádání společenských akcí
•
catering
•
výzdoba
•
půjčovna gastro vybavení
•
půjčovna párty vybavení
(nádobí, párty stany, nábytek,
svatební ubrusy...)

Ozvěte se nám na:
partyservismelnik@seznam.cz
 775 176 218
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Pražandu Mšeno rozhodně neomrzelo...

Z

dravím všechny čtenářky a
čtenáře uprostřed léta a dovolených. Musím přiznat, že
se mi po pravidelném psaní „Očima
Pražandy“ stýská a měla jsem velkou
radost, když se mě lidé při náhodném
setkání ptali, proč už nepíšu. Pobavila mě paní, která zrovna vyhazovala
odpad ze hřbitova do kontejneru, a
když mě uviděla, tak vykřikla: „Jé,
Pražanda!“ Bylo to někdy na jaře,
zrovna jsem pobíhala kolem našeho zlomeného smrku, který nám při
vichřici svým pádem přepůlil plot.
Paní se mě také ptala, proč už nepíšu
články, a já jsem jí popravdě řekla, že
jsem se bála, že mi dojdou témata, že
je těžké psát každý měsíc o Mšeně,
kam v zimě jedu jen na rozsvícení
vánočního stromu, na Myslivecký
ples nebo proto, že se mi zkrátka jen
stýská.
Milá paní se snažila poradit: „Tak
můžete napsat třeba o tom, jak vám
spadnul strom!“ No, jak se o tom rozepsat? Byl to krásný vzrostlý smrk
a vichřice ho zlomila jako párátko.
Město pomohlo odstranit špičku
stromu z cesty a zbytek jsme uklidili
sami. Pařez jsme ponechali v místě
zlomu a dali na něj krmítko pro ptáky. Máme je teď pěkně na očích.
Jaro, moje nejmilejší roční období,
uteklo strašně rychle, víc než měsíc
mi z něj ukradla chřipka. O rozkvetlé
rododendrony na naší zahradě jsem
ale nepřišla.
Schylovalo se k večeru a už bylo
jasné, že na chatě přespíme. „Tak už
se hřbitova nebojíte?“ volal na mě
soused. „Já jsem se hřbitova nikdy
nebála!“ odpověděla jsem. „Tak čeho
jste se bála, že jste tu nechtěla spát?“
ptal se. „Vraha!“ Na to už nic neřekl,
otočil se a odešel. Ty noci moc v pohodě nejsou. Jak se začne stmívat, je ve
mně malá dušička, ale zase je fajn se
vzbudit a už být na chatě a sledovat
s hrnkem kávy probouzení přírody.
Je tam kolem nás tolik zvířat! Pořád
se něčeho lekám. Ráno jsem vstala,
vyšla na zadní terásku a vylekal mě

přežila i cestu zpátky, jen já, 35 stupňů ve stínu a kombajny na polích.
Spálený obličej a paže jsem ošetřila
odvarem z heřmánku a už se těším
na další putování.
Z prací na zahradě a chatě jsem
také omluvena, když se chci zúčastnit nějaké akce ve Mšeně. Těch akcí
je naštěstí tolik, že se něco koná snad
každý víkend. Okrašlovací spolek
pro Mšeno a okolí pořádá tradiční
vycházky Po stopách Cinibulkových
aneb Časem zpět o sto let, letos to
bylo s podtitulem Výšiny a hlubiny
města Mšena. Podívali jsme se do
míst, kam se jinak podívat jen tak
nedá, třeba do věže starého úvěrového domu ve Mšeně, do různých
sklepení domů, kolem kterých jindy
chodím a vůbec netuším, co ukrývají.
Dobové oblečení přispělo ke slavnostní atmosféře celé zajímavé vycházky,
která byla obohacena o nápadité
historické scénky. Další akcí, kterou
už tradičně navštěvuji, je výstava
drobného zvířectva. Králíci, slepice,
holubi, pro Pražandu úplná exotika.
V košíku štěstí jsme si na výstavě vybrali morče, které se stalo miláčkem
celé rodiny.
Letní večery pak patří setkání s přáteli u piva, často na náměstí, kde je
také pěkně živo. Teď se tam třeba hrál
petanque a připadali jsme si jako někde ve Francii, a když se pak náměstí
rozsvítilo a dětský tábor rozzářil ohňostroj, tak to už bylo úplně světové.
Pro mě je zkrátka nejhezčí dovolená
ve Mšeně.
Eva Brožová

Eva Brožová se ráda zapojuje do života ve Mšeně. Foto: Archiv autorky
zvuk, jako když se řítí lavina. Dvě Tak mu teď ujíždím na kole.
veliké srny skákaly kolem našeho ploMůj nejčerstvější zážitek je z vytu a hnalo je něco, co jsem ve vysoké jížďky do Kadlína na pouť. Abych
trávě neviděla, ale funělo to. Možná měla k článku i fotku s novým kodivočák. Nejhorší je, že to vždycky lem, tak jsem si vzala šaty, klobouk
zažiju já a nikdo mi nevěří a akorát a manžela jsem požádala o vyfocení.
„Už vyrážíš?“ zeptal se, když jsem
se stanu terčem vtípků.
Abych se vrátila k mému milému fotky schválila. „V tomhle?“ podiviMšenu, po opravě silnice a jejího oko- la jsem se. „A proč ne? Máš městské
lí mu to moc sluší. Tak ráda chodím kolo, k tomu se to hodí.“ Tak jsem
od nás z chaty „myší dírou“ do města. jen odhodila klobouk, protože ten
Pořídila jsem si městské retro kolo, by určitě moje tempo jízdy nepřežil,
abych mohla poznávat i blízké okolí. a vyrazila směr Kadlín. Plánovač tras
Hlavním požadavkem při koupi kola uváděl dobu jízdy autem 7 minut, na
byla bílá barva a košík na bylinky. kole 23 minut. Zvládla jsem to za 25
Mám sice i přehazovačku, ale to už je minut, což byl úspěch, protože jízda
takový bonus, mně stačí dva převody se sukní na obličeji není nic příjem– stojím a fotím, nebo jedu. Prvním ného a neustálé upravování oděvu
cílem testovací jízdy bylo lněné pole na rychlosti nepřidá. Užila jsem si
u Kaniny. Len krásně modře kvete a doprovodný program pouti, zajela se
po odkvětu má hezké zlatavě hnědé podívat na kadlínskou rozhlednu a
tobolky. Nikdy bych neřekla, jak je
Inzerce
Kanina od Mšena daleko a jak táhlý
je kopec zpět! Tak si dělám takové vyjížďky do okolí, abych si taky trochu
odpočinula. Manžel je prací posedlý a
došlo to tak daleko, že jsem ve vedru
sekala trávu v příkrém svahu, jednou
rukou se držela plotu a druhou elekProdáváme:
trickou sekačkou likvidovala plevel.
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁ L
Když jsem měla hotovo, úplně se mi
rozklepaly nohy i ruce a manžel mi
KOVÁ NÍ – ZÁ MKY – V LOŽKY
velkoryse nabídnul, jestli si chci odELEKTRO MATERIÁ L
počinout, že můžu jít vyluxovat auto!

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

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTR O
Václav K uneš

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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Granty z jiného pohledu
Mšeno - V červencovém vydání Mšenska se objevily tři články
kritizující rozdělení grantů a výši
finančních prostředků v jednotlivých kapitolách grantů. Nebudu
zde psát jako člen komise, která
granty rozdělovala, ani jako zastupitel města, ale jako představitel
spolku, který z těchto grantů čerpá.
O navýšení finančních prostředků do grantového řízení pro sport
jsem v minulosti se starostou
osobně několikrát jednal, a to více
či méně úspěšně. Současné navýšení částky na sport na 400 tisíc korun ovšem není moje zásluha. Není
to ani vůle vedení města, ale nově
to městu ukládá zákon.
Jako SK Mšeno (fotbal) jsme z
grantového řízení města dostali
na činnost mládeže 48 tisíc. Když
to přepočtu na počet dětí a dní,
ve kterých se jim věnujeme, dostanu se na částku asi 7 korun na
dítě denně. Nepíšu to proto, že pan
Hanzelín ve svém článku psal o
dvacetikoruně na dítě na den. Někdy je dvacetikoruna málo a někdy
je to víc než dost. Třeba pro nás by
to bylo skvělé, protože jen na činnost dětí bychom pak brali od města částku 140 tisíc. S článkem pana

Hanzelína naopak v drtivé většině
souhlasím.
Tato čísla píšu především kvůli
článku Jirky Říhy, ze kterého mám
trochu pocit, že jsem si společně s
dalšími několika zastupiteli zařídil navýšení částky a následně její
rozdělení mezi nás a Sokoly. Znovu opakuji, že navýšení částky na
sport ukládá městu zákon. My jako
fotbalisté bychom za peníze od
města přežili asi tak dva až tři měsíce a pak bychom museli činnost
ukončit.
Náklady na činnost našich mládežnických týmů jsou totiž ročně
ve výši zhruba 250 až 300 tisíc korun. Přesto fungujeme ve Mšeně
dlouhá léta a věřím, že i nadále
fungovat budeme. Je to díky tomu,
že finance sháníme, kde se dá,
a snažíme se je také generovat
vlastní činností. Pak je to také samozřejmě díky nadšení a elánu několika málo lidí, tak jako v každém
jiném spolku. Záměrně uvádím
pouze finance na činnost, protože
na opravy a investice do zařízení
sloužících k provozování spolkové činnosti mohou žádat všechny
spolky, a ne pouze ty sportovní.
Rozpočet na příští rok se teprve

bude sestavovat a projednávat. Je
tedy prostor k vedení diskusí a návrhů celkové výše finančních prostředků na grantová řízení. Může
padnout také, podle mne nesmyslný, návrh na úpravu či zrušení
grantového řízení města. Město
Mšeno má grantový systém velmi
jednoduchý a zpracování žádosti
není pro nikoho velký problém. A
to, že došlo k zákonnému navýšení
financí na sport, není podle mne
důvod ke zrušení grantového řízení města. Tím spíš, že byly také
navýšeny, a to z vůle města a grantové komise, finanční prostředky
na spolky o 60%!!! Tímto článkem
nechci rozdmýchávat debaty o tom,
kdo si zaslouží více financí nebo co
je či není pro město prospěšnější, protože to nikdy nelze změřit.
Prospěšný je každý spolek, který
vykonává cokoli pro město a jeho
občany. Naprosto chápu snahu
představitelů každého spolku o to,
aby si pro sebe zajistili co nejlepší
podmínky. Nemělo by to ale být
tím stylem, že do toho budu zatahovat jiné spolky a poukazovat na
ně. Respektujme se, prosím.
Jiří Guttenberg st.,
předseda SK Mšeno z.s.

Obyvatelé Nosálova jdou k sobě
Nosálov - V Nosálově se letos
uskutečnily už tři společenské akce.
Poprvé jsme se sešli při velikonočním zdobení vajíček. Počasí nám
přálo a děti s rodiči mohli tvořit
venku, bylo to příjemné. Kluci a
holky mohli popustit uzdu fantazii
a rozvíjet svou manuální zručnost,
což je v dnešní době velmi důležité.
Další akcí bylo pálení čarodějnic,
které nám letos pokazilo počasí nejprve zákaz pálení a následně
přišlo i ochlazení. I přesto jsme
připravili malou hranici a děti si
opekly buřty. A poslední byl dětský den, který je dlouhodobě velmi oblíbený, a to jak u dětí, tak u
dospěláků. K dobré pohodě hrála
živá hudba - tradičně výborní borci
DIFUR BAND. Začalo se odpoledne a končilo v pozdních večerních
hodinách. Tato akce se opravdu
vydařila.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem sponzorům. Letos jich bylo
opravdu mnoho a byli velice štědří, dále všem, kteří se na přípravě
a průběhu akcí podílejí, a v neposlední řadě díky všem, kteří přišli a

Většinu akcí Nosálovští pořádají hlavně pro děti. Foto: Archiv autora (3x)

zúčastnili se.
Jsme moc rádi, že se lidé dokážou
v dnešní uspěchané době sejít, po-

bavit a trochu si orazit. Doufáme,
že to tak bude i nadále.
Vladimír Mráček

MĚLNICKÉ KULTURNÍ
LÉTO
6. 8. | úterý | 16.00 | sady u MKD
KOCOUR V BOTÁCH
Představení loutkového divadla
Buchty a loutky.
6. 8. | úterý | 20.00 | MKD
VÍTĚZNÉ SVINĚ
Loutkové představení pro dospělé
na motivy povídek Ladislava Klímy,
účinkuje divadlo Buchty a loutky.
7. 8. | středa | 20.00 | nám. Míru
TYPICAL STEREO
Veselá hudba ze všech koutů světa, která roztančí i dojímá.
8. 8. | čt | po setmění | Na Aušperku
LETNÍ KINO
9. 8. | pátek | 21.00 | nám. Míru
MO/FO CAT CLARION
Blues před Dírou.
10. 8. | sobota | 16.00 | centrum
MĚLNICKÝ KOŠT
Svatovavřinecké slavnosti mělnických vín a gastronomie, vystoupí
Michal Ambrož & Hudba Praha,
Jananas, The Amplified Acoustic
Band.
14. 8. | středa | 9.30 | muzeum
PROJDĚTE SE MĚLNÍKEM
S KOCOURKEM ŠVARCÍKEM
Procházka Mělníkem pro rodiny s
dětmi.
15. 8. | čtvrtek | začátky vždy po
setmění | nám. Míru
ČERTÍ BRKO
Kinematograf bratří Čadíků.
16. 8. | pátek | nám. Míru
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Kinematograf bratří Čadíků.
17. 8. | sobota | nám. Míru
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Kinematograf bratří Čadíků.
18. 8. | neděle | nám. Míru
HASTRMAN
Kinematograf bratří Čadíků.
18. 8. | neděle | 17.00 | kostel sv.
Petra a Pavla
VARHANNÍ KONCERT
21. 8. | středa | 20.00 | nám. Míru
ORCHESTROJ A ZATRESTBAND
Nejen swingový orchestr z Třeště
Zatrestband a ORCHESTRoj, roztodivná věc...
22. 8. | čt | po setmění | Na Aušperku
LETNÍ KINO
23. 8. | pátek | 21.00 | nám. Míru
BAŤA & MALÁ PARTA
Blues před Dírou.
25. 8. | neděle | 15.30 | nám. Míru
LOUTKY, KTERÉ NIKDE NECHTĚLI
Představení Cirkusu Žebřík.
28. 8. | středa | 20.30 | nám. Míru
AMANITAS THEATRE: ALENKA V
ŘÍŠI DIVŮ
Netradiční divadelní představení s
fireshow, akrobacií, pantomimou a
scénickým tancem.
29. 8. | čt| po setmění | Na Aušperku
LETNÍ KINO
31. 8. | sobota | 19.00 | zámek
HRADOZÁMECKÁ NOC
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

6. díl

Úmrtí kojenců měl často na svědomí psotník

M

ěsíc
utekl
jako
voda,
máme
tu další pokračování
našeho rodopisného putování.
Předchozí dvě čísla se nesla na radostné notě, představila jsem vám
matriky narozených a oddaných.
Už víte, kde naleznete záznamy o
tom, kde se váš předek narodil, byl
pokřtěn a kdo mu šel za kmotra.
Matriky oddaných prozradily data
svateb, věk novomanželů nebo
jména svědků.
Pokud hádáte,
že se budeme věnovat matrikám
zemřelých, jste na správné stopě.
Není to právě veselé téma, ale i to
k našim životům patří. V minulosti, kdy byla úmrtnost vysoká a zejména v dětském věku velmi častá,
mohla rodina během jednoho roku
přijít o několik členů rodiny. Ať již
se jednalo o epidemie infekčních
nemocí, nebo strádání vlivem válečných událostí, rodina přijala
odchod člena rodiny s pokorou.
V následujícím textu si popíšeme
matriční záznam o úmrtí a co jednotlivé položky znamenají.
Příslušné matriční knihy opět
nalezneme v internetové badatelně
Státního oblastního archivu v Praze (ebadatelna.soapraha.cz), kde
po zadání hesla Mšeno získáme
výpis všech dostupných matričních
knih. Pokud vaši předci pocházejí
z okolních obcí nebo jiného středočeského města, jednoduše slovo
Mšeno nahradíte vámi zvoleným
místem. Znovu si můžete všimnout
rozdělení matrik podle náboženství na římskokatolické (knihy pro
roky 1677–1903), evangelické (knihy pro roky 1802-1885) a matriční
knihu Okresního úřadu v Mělníku
(kniha pro roky 1921-1925). V poslední uvedené knize naleznete záznamy o úmrtí ve veřejné všeobecné nemocnici v Mělníku, v ústavu
pro choromyslné v Dolních Beřkovicích nebo zemřelé bez vyznání.
Pojďme si tedy jednu knihu otevřít
a podívat se na konkrétní zápis. Vybrala jsem nejlépe čitelnou knihu,
kde první zapsaná osoba zemřela
2. 7. 1847 a poslední 4. 12. 1903.
Kniha je v češtině, pouze nejstarší
zápisy mají názvy měsíců v latině.
V záhlaví každé stránky nalezneme předtištěné kolonky, které
obsahují rok, měsíc a den smrti a
pohřbu, číslo domu, jméno a stav
zemřelého, náboženství, pohlaví,
věk a nakonec příčinu úmrtí.
Jako první příklad jsem vybrala

Manželé Janatkovi našli ve strašlivém požáru v roce 1867 smrt. Foto: Archiv E. Černohorské (2x)
Obrovský požár, jež zachvátil
Mšeno, neměl na svědomí pouze
lidské životy. Zcela vyhořel kostel,
kde zůstaly jen holé zdi. Fara na
tom nebyla o nic lépe. Nebýt odvážlivců, kteří se vrhli do radnice,
nezůstala by žádná písemná památka.
Bohužel, toto nebyl jediný požár,
se kterým muselo město bojovat.
V následujících letech červený kohout na střechách Mšena ještě několikrát zakokrhal.
Stejně krutý osud bohužel potkal i jejich pět dětí...
Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
úmrtí z 24. dubna 1869, kdy smut- den na uhel spálený. Živá vyvázla
je jí 36 let, bydlí
ná událost postihla rodinu Františ- pouze služebná, která nedbala záv malé dědině
ka Kabrny. Malý Václav žil pouze kazu své paní, vyskočila oknem a
Okarec nedadeset dní, poté podlehl psotníku. před smrtící zkázou utekla.
leko Brna, je
Stejné neštěstí postihlo i vedlejší
Co ono tajemné slovo znamená?
místopředsedDá se říct, že se pod tímto označe- dům číslo 18, kde bydlela rodina
kyní táborské
ním dala schovat jakákoliv příčina Kapšova. Barbora Kapšová, manpobočky České genealogicsmrti malých dětí, nejčastěji novo- želka krejčího Kapše, ve snaze
ké a heraldické společnosti,
rozenců a kojenců. V matrice tuto zachránit se, skočila z okna z prvorganizuje genealogická sepříčinu naleznete také pod slovem ního poschodí. Dvojčátka – novotkání a přednášky, snaží se
rozence, teprve jedenáct dní staré,
božec nebo křeče.
o popularizaci genealogie a
Druhým příkladem je nešťastná nechala ležet na okně. Pádem si
podporu jejího mezigeneudálost, která se udála 22. června způsobila zlomeninu nohy, kterou
račního významu, mezi její
1867. Toho dne bylo velké sucho by možná přežila, ale oheň jí stizájmy patří historie, architeka vedro, doprovázené silným vět- hl popálit krk. Také ona do týdne
tura, divadlo a knihy
rem od severu. Požár, který vzni- skonala.
kl v domě číslo 129, kde pobýval
Inzerce
pekař Čeněk Ryspler, měl tedy ty
nejlepší podmínky, aby se mohl šířit ukrutnou rychlostí dál. Do půl
hodiny stála v plamenech radnice,
fara, kostel, ale také 54 domů a řada
hospodářských stavení. V matriční
středisko M šeno
knize o tomto neštěstí nalezneme
několik zápisů, protože mnoho
Vám za příznivé ceny nabízí:
občanů Mšena tomuto řádění přírodního živlu podlehlo. Dvojdům
→ dopravu materiálů - sklápěč, kontejner
s čísly 19 a 20 je toho důkazem.
(Avia D90 HR, MAN, Tatra 815, MB Arocs)
V něm bydlel se svojí rodinou a
→ výstavbu a výspravu komunikací
služebnictvem Čeněk Janatka. Při
zpozorování požáru
zanechal
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací
manželku spolu s pěti dítky v klezametacím vozem s kropením
nutém pokoji a vypravil se na půdu
→
stavební
práce menšího rozsahu
zakrýt okénka, aby se tam požár od
sousedů nedostal. Po několika hoVíce informací na tel.: 724 729 617 (J. Říha)
dinách byla rodina nalezena upánebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz
lena. Pán domu byl nalezen druhý
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Závěr školního roku? Žádná nuda
• Prvňáčci byli v obřadní síni radnice ve Mšeně pasováni na čtenáře.
• Druháci si užili školní výlet s přespáním ve Lhotce, navštívili skalní
byt, hráli různé hry a měli i noční
bojovku.
• Žáci osmého ročníku se zúčastnili
exkurze do Terezína
Noc ve škole
Žáci 6.A si prodloužili pobyt ve
škole o páteční večer s přespáním.
Po zabydlení a přípravě míst na
spaní proběhla komentovaná prohlídka školy s výstupem na ochozy
u věžičky. Pak byla na školním hřišti
odehrána utkání v softbalu a vybíjené. Něž se setmělo, tak si žáci opekli
buřty a jiné dobroty a zahájili diskusní kroužek v pneumatice. Před noční
procházkou po školní budově s hledáním svíček si zatančili při krátké
diskotéce, spíše „zajezdili“ na žíněnkách. Pak přišel čas na oblíbenou hru
„Městečko Palermo“. S půlnocí se
žáci uložili ke spánku, ale prokázali
„vytrvalost“ a před druhou hodinou
málokdo usnul. Ráno stihli odehrát

Děti ze Mšena navštívily kbelské vojenské letiště. Foto: Archiv ZŠ (2x)
ještě několik „Městeček ...“ a poté se hlédnout vrtulníky a malá dopravní
už rozjeli do svých domovů (pravdě- letadla nejen zvenku, ale poseděly si i
v kokpitu. Na závěr jsme ještě okoukpodobně dospat minulou noc).
li nezbytnou hasičskou techniku na
letišti a po malém osvěžení už jsme
Vojenské letiště Kbely
Ještě v úterý 25. června stihly děti z spěchali zpátky do školy.
1. a 3. třídy výlet do vojenského letiŠesťáci v Mirákulu
ště Kbely. Děti viděly, jak to na letišti
Šesťáci odjeli na výlet do zábavněchodí, seznámily se s výcvikem psů,
kteří hlídají objekt, a mohly si pro- -naučného parku Mirakulum v Milovicích. Kromě návštěvy spousty
atrakcí ke sportovnímu vyžití se také
někteří projeli v bojovém vozidle pěchoty. V poledním čase vyrazili vláčkem po unikátní úzkokolejné železnici do tankodromu, kde si prohlédli
starší vojenskou techniku a několik
čtyřnohých kamarádů (lamy, oslíci
a koně).
Vítězství školy ve sběru hliníku
I v letošním školním roce se naše
škola zapojila do sběru hliníku. I v
tomto roce jsme vyhráli v krajském
kole 1. místo. Zástupci naší školy
přebrali ceny přímo ve Velvarech v
Metal Trade Comax. Těšíme se na
spolupráci i příštím roce.
připravila Radka Nečasová

Mšenští školáci obhájili první místo ve sběru hliníku.

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

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

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Julius Fischer (* 2. 8. 1869 Jeneč
† 28. 12. 1936), malíř. Je autorem
sgrafit a fresek na četných domech
v Praze a na venkově. Pro pražský
kostel sv. Petra navrhl malovaná
okna. Provedl vnitřní výzdobu hradu Kokořín, sám byl autorem několika historických obrazů, sgrafit
a fresek z husitských dějin a bojů
se Švédy.
Josef Kašpárek (* 9. 8. 1859 † 5.
1. 1922 Tajná u Mšena), malíř. Od
mládí působil v Paříži a návrat do
vlasti mu znemožnila první světová
válka. Byl autorem mnoha zátiší a
obrazů květin.
Jaroslav Šimonek (* 1. 3. 1905
Stránka † 13. 8. 1979 Sao Paulo,
Brazílie), podnikatel. Byl synem Josefa Šimonka. V letech 1938 – 45
byl ředitelem prodejního oddělení
ČKD Praha, v letech 1945 – 1948
generálním zástupcem švédské
firmy ASEA v ČSR. Po převratu v
únoru 1948 emigroval do Brazílie,
kde vybudoval prosperující strojírenský podnik Máquinas Simone
(USA).
Anna Frýdová, podle Ludvíka
Böhma Frýdlová (* 22. 2. 1851
Mšeno † 15. 8. 1879 Basilej),
operní pěvkyně. Získala základní
hudební a pěvecké vzdělání ve
Mšeně, v Praze byla žačkou Bedřicha Smetany. Zpívala v Prozatímním divadle v Praze, ale odešla do
Německa, kde působila v opeře ve
Štrasburku a jako host vystupovala
v mnoha německých i švýcarských
městech a v dalších evropských
zemích. V Basileji se seznámila s
ředitelem divadla, za kterého se
provdala. Vracívala se do Mšena,
kde zpívala na koncertech, byla
čestnou členkou mšenského pěveckého spolku Vyšehrad.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji jednotce mšenských dobrovolných hasičů pod vedením
Václava Házeho za včasný zásah
při požáru zemědělského objektu v Ledcích 18. července.
Luboš Eliáš, Mělník
•
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na zesnulé nebo poděkujte těm, kteří pro Vás udělali
něco hezkého... Text zašlete jako
SMS zprávu na 724 846 381
nebo na e-mail: msensko@email.cz.
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Z PERA MÍSTOSTAROSTY: reakce na
Vážení spoluobčané,
v posledních číslech našich novin
se objevilo několik článků, na které
bych rád reagoval a pokusil se vyvrátit některé, z mého pohledu
podstatné nesrovnalosti.
Předně bych se vyjádřil k opakujícím se tvrzením našich opozičních zastupitelů z uskupení Pro
Mšeno. Asi největším tématem
jsou dlážděné povrchy a nedostatek parkovacích míst. Pokud se na
problematiku parkování podíváme
reálně, tak největším problémem
je jediný půlden v týdnu, a to sobota dopoledne, kdy je prakticky
nemožné zaparkovat u obchodů v
Masarykově ulici. Tento problém
je však z mého pohledu neřešitelný. I kdybychom v této lokalitě
měli např. o 10 parkovacích míst
více, došlo by i tak ke stejnému
problému, protože v tuto dobu je
potřeba parkovacích míst několikanásobně vyšší. Je to způsobeno
především víkendovými nákupy
občanů a návštěvníků z okolí Mšena. V této souvislosti mi připadá
tvrzení zastupitelů Pro Mšeno,
kdy píší, že místní mají problémy s
parkováním prakticky denně, čistě
populistické.
Pokud se totiž na věc podíváme
objektivně, tak v ostatních dnech je
parkovacích míst dostatek a jen výjimečně je kapacita naplněna. Navíc je možnost parkovat v okolních
ulicích, což je využíváno minimálně. Také si myslím, že většina občanů Mšena chodí na nákupy pěšky
nebo na kole, což je jistě to nejlepší
řešení. Osobně budu dávat vždy
přednost kvalitnímu a pěknému
veřejnému prostoru před masou
zaparkovaných aut a věřím tomu,

že takto je to i u většiny z vás.
V tuto chvíli se spíše zabýváme
otázkou záchytného parkoviště
mimo centrum města, a to hlavně
z důvodu nárůstu počtu návštěvníků Mšena, cyklistů, turistů. Nelze
totiž očekávat, že by se tento trend
zastavil, spíše tomu bude naopak,
což jistě uvítají majitelé obchodů,
restaurací, penzionů... Naší povinností je postarat se o vybudování
dostatečné infrastruktury, jejímž
základem je jistě dostatek parkovacích míst, nikoli však v centru
města, ale mimo něj. Nabízí se
např. lokalita u vlakového nádraží,
kde město vlastní dostatečně velké
pozemky pro případné vybudování tohoto parkoviště.
O dlažbách a površích komunikací se již dlouho vede nekonečná
diskuze. Je ovšem třeba se na celou
záležitost podívat trochu obšírněji a uvědomit si poměrně mnoho
aspektů, co nám tato řešení přinášejí a v čem nám naopak komplikují život. Počátkem těchto řešení
byl jistě okamžik, kdy se Mšeno
1. 9. 2003 stalo městskou památkovou zónou. V tuto dobu ještě
prakticky nikdo ze současných
zastupitelů na radnici nebyl, a nemohl tak ani tento akt ovlivnit. Je
ovšem nesporné, že od této doby
veškeré stavební úpravy, rekonstrukce, novostavby v této zóně
musí podléhat jinému, přísnějšímu režimu. Veškerá stavební povolení musí mít zároveň závazné
stanovisko Odboru památkové
péče. Toto se samozřejmě týká i
povrchů komunikací, a to jak pro
pěší, tak pro dopravu. Zásadní
okamžik v tom, jakým konceptem
se bude řídit město Mšeno, nastal

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

při rekonstrukci náměstí Míru a
Masarykovy ulice. Tento projekt
byl po dlouhých diskuzích schválen tehdejším zastupitelstvem a
zároveň byly nastaveny mantinely
mezi architekty, městem Mšenem
a odborem památkové péče pro
další navazující rekonstrukce ulic
Boleslavská a Mělnická. Diskuze
tedy nemůže být vedena nad tím,
zda dlažby ano, či nikoli, to nám ve
valné většině určuje odbor památkové péče, ale jaké dlažby a v jakém
provedení. Toto samozřejmě zčásti
ovlivnit můžeme, a také se tak vždy
děje.
Na površích pro pěší se dbá na to,
aby dlažba byla co nejvíce bezproblémově schůdná, velký důraz je
kladen na celkovou bezbariérovost
všech chodníků, přechody přes silnice jsou vydlážděny také v jiné,
méně hrubší dlažbě tak, aby se dalo
bez větších problémů projít celým
městem. Ano, chůze po dlažbě jistě
vyžaduje o něco málo větší pozornost, než po hladkém asfaltu nebo
zámkové dlažbě, nicméně praktický rozdíl je naprosto minimální.
Proto si myslím, že tvrzení uskupení Pro Mšeno, že se těmto pro-

storám naši občané raději vyhýbají,
je opět čistě populistické a je pouze
snahou vyvolat v lidech negativní
reakce vůči současnému vedení
města. Navíc dlážděné povrchy
mají několik nesporných výhod
oproti vyasfaltovaným nebo betonovým povrchům ze zámkových
dlažeb. Asi největším přínosem je
jejich trvanlivost. Kamenné dlažby
jsou svou životností prakticky neomezené, při dobře provedených
podkladních vrstvách mohou sloužit i stovky let. Oproti tomu asfaltové povrchy s životností okolo 30 let
za nimi značně pokulhávají a jsou
tedy ve výsledku několikanásobně
dražší. Dalším významným přínosem je, zvláště pak v současných
klimatických podmínkách, její
poměrně velká schopnost retence
dešťových srážek. Ve výsledku to
znamená, že nám neodteče veškeré dešťová voda pryč, ale část jsme
schopni zadržet na našem území.
Je logické, že na asfaltových komunikacích je toto vyloučeno, přitom
je to velmi důležité. Asi největším
přínosem pro běžného občana je
fakt, že dlažby jsou výrazným estetickým prvkem a působí na člověka

Inzerce
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články otištěné v Mšensku
velmi pozitivně. Dají se v nich vytvářet různé vzory, obrazce, a tím
dát veřejnému prostoru úplně jiný
význam, než při použití jiných materiálů, zvláště pak páchnoucího
asfaltu. Vzniká tak velmi příjemné prostředí. Důkazem je pro mě
vysoká návštěvnost těchto prostor
jak našimi občany, tak návštěvníky.
Troufám si tvrdit, že tato řešení se
významně podílí i na tržbách místních obchodníků a živnostníků.
Proto tvrzení, že se Mšeno mění
v jakousi „zlatou klec“, považuji
za zcela scestné. Naopak Mšeno
je otevřené všem a všichni se sem
rádi vracejí.
Z mého pohledu se v této věci
udělal velký kus práce a výsledek je
viditelný. Opravdu povedené veřejné prostory ulic Boleslavská, nám.
Míru, Masarykova, Mělnická a Na
Skaličkách jsou toho důkazem.
Naše město postupně dostává úplně jinou atmosféru, než tomu bylo
před těmito rekonstrukcemi, stává
se příjemným prostředím pro život
jak náš, tak našich návštěvníků,
což je pro mě osobně to nejlepší
ocenění, nikoli vítězství v soutěži
o Historické město roku. Věřím
proto, že i vám, našim občanům,

se ve Mšeně žije vždy o něco lépe
a rádi si užíváte pěkného prostředí
nově zrekonstruovaných ulic. Také
věřím tomu, že o něco komplikovanější pohyb po dlažbě vás od
těchto návštěv neodradí.
Závěrem, v reakci na článek pana
Václava Nováka, Jiřího Říhy a Michala V. Hanzelína, bych se rád vyjádřil k přidělování grantových peněz pro spolky. Celý tento proces
se řídí vyhláškou města, která byla
pro letošní rok, na základě návrhu
uskupení Pro Mšeno, nikoli pana
starosty, výrazně upravena a poté
schválena zastupitelstvem. Byly výrazně navýšeny celkové prostředky
a z tohoto balíku peněz je největší
část určena pro sportovní spolky,
které jsou zastoupeny nejvíce a
mají nejvyšší počet členů, zvláště
pak dětí.
Pro přidělování grantů je vždy
vylosována pětičlenná komise z
řad zastupitelů, naprosto transparentně, na veřejném zasedání zastupitelstva. V letošním roce bylo
složení komise následující: Jiří
Guttenberg ml. (místostarosta je
v komisi vždy), Jiří Guttenberg st.,
Hana Nečasová, Jaromír Flígl a Jiří
Fanta, tedy poměrně pestré složení

napříč všemi politickými uskupeními v zastupitelstvu. Tato komise
se jednohlasně shodla na přidělení
částek pro jednotlivé spolky a doporučila zastupitelstvu toto rozdělení schválit, což se poté stalo.
Pokud jde o příměstský tábor,
jsem toho názoru, že takovouto
aktivitu by si měl platit každý rodič
sám a město by mělo v ojedinělých
případech podpořit např. dítě, které je ze sociálně slabé rodiny, která
si poplatek za tábor prokazatelně
nemůže dovolit.
Okrašlovací spolek pro Mšeno
a okolí je od samého počátku své
existence v trochu jiném režimu.
Předseda spolku dobře ví, že může
žádat na aktivity spolku mimo tento grant, což je i logické, protože se
může jednat o větší částky, které by
z grantového řízení nemohly být
poskytnuty. V minulosti byla takto
podpořena např. obnova Hlovecké
studánky. V současné době bohužel neregistrujeme žádnou takovouto aktivitu a žádost ze strany
spolku.
Děkuji vám za pozornost a přeji
pěkný zbytek léta.
Jiří Guttenberg,
místostarosta města Mšena

Senioři si užili zahradní slavnost

Na zahradě mšenského domova seniorů zpíval František Čermák, který seniorům přijel zpříjemnit zahradní slavnost. Do jeho vystoupení se někteří z nich
s mikrofonem v ruce aktivně zapojili. Nechybělo dobré jídlo a točené nealkoholické pivo. Foto: J. Havel (3x)

KINO MÁJ DOKSY
SRPEN
7. 8. 18.00 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie pro celou
rodinu, USA, 2019, režie Chris Renaud)
7. 8. 20.00 - Nikdy neodvracej zrak
(historické drama, Německo/Itálie,
2018, režie Florian Henckel von Donnersmarck)
8. 8. 20.30 - Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw (akční, USA, 2019, režie
David Leitch)
9. 8. 18.00 - Toy Story 4: Příběh
hraček (animovaný film pro celou
rodinu, USA, 2019, režie Josh Cooley)
12. 8. 18.30 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie, USA, 2019)
12. 8. 20.30 - Teroristka (komedie
ČR, 2019, režie Radek Bajgar)
13. 8. 20.30 - Zrodila se hvězda
(romantické hudební drama, USA,
2018, režie Bradley Cooper)
14. 8. 18.00 - Toy Story 4: Příběh
hraček (animovaný film, USA,
2019)
14. 8. 20.30 - Bílý bílý den (drama,
Island/Dánsko/Švédsko, 2019, režie Hlynur Pálmason)
15. 8. 20.00 - Tenkrát v Hollywoodu (komediální drama, USA, 2019,
režie Quentin Tarantino)
16. 8. 18.00 - Hodinářův učeň (pohádka, ČR/Slovensko, 2019, režie
Jitka Rudolfová)
19. 8. 18.00 - Hodinářův učeň (pohádka, ČR/Slovensko, 2019)
20. 8. 20.00 - Tenkrát v Hollywoodu (komediální drama, USA, 2019)
21. 8. 18.00 - Toy Story 4: Příběh
hraček (animovaný film, USA,
2019)
21. 8. 20.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, režie Martin Horský)
22. 8. 18.30 - Diego Maradona (dokumentární, Velká Británie, 2019,
režie Asif Kapadia)
23. 8. 18.00 - Tajný život mazlíčků
2 (animovaná komedie, USA, 2019)
26. 8. 20.00 - Přes prsty (komedie,
ČR, 2019, režie Petr Kolečko)
27. 8. 18.00 - Hodinářův učeň (pohádka, ČR/Slovensko, 2019)
28. 8. 17.30 - Toy Story 4: Příběh
hraček (animovaný film, USA,
2019)
28. 8. 20.00 - Krvavá nevěsta (horor, USA, 2019, režie Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett)
29. 8. 17.30 - Angry Birds ve filmu
2 (animovaný film, USA, 2019, režie Thurop Van Orman, John Rice)
29. 8. 20.00 - Přes prsty (komedie,
ČR, 2019, režie Petr Kolečko)
30. 8. 17.30 - Angry Birds ve filmu
2 (animovaný film, USA, 2019, režie Thurop Van Orman, John Rice)
30. 8. 20.00 - Přes prsty (komedie,
ČR, 2019, režie Petr Kolečko)
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

23.

Italské limoncello dokonale povzbudí chuť

N

edávno jsem podnikl putování po jihu Itálie. Apulie je
krásná oblast s nádhernou
přírodou a historickými městy. Zasahuje až do podpatku italské boty,
střídají se pobřežní nížiny a dále do
vnitrozemí pásma kopců. Některé
jejich vrcholy dosahují výšky tisíc metrů a nejvyšší z nich, Monte
Calvo, ji o padesát metrů přesahuje.
Jejich svahy využívají jako pastviny
a dobře zde prosperuje pěstování
vína, oliv a subtropického ovoce.
Nížiny dávají bohatou úrodu zeleniny, hlavně rajčat a paprik, dále zde
rostou obiloviny, bavlník a tabák.
Asi nejhezčí je poloostrov Gargano, ten vyčnívá do Jadranu jako
ostruha italské boty. Jeho probádání
věnujeme nejvíc času. V krásném
chatovém kempu v piniovém lese
kousek od pláže budeme po celou
dobu ubytováni. Stravování bude
pod heslem uživ se, jak umíš, ale
to nebude problém. Dokonale vybavené mobilhomy s kuchyní nám
umožní rychlé uvaření snídaně a
večeře, a rozhodně se nebudeme
omezovat. Cokoli se dá dokoupit
v místním obchodě, zásobeni jsou
dokonale. Hlad a hlavně žízeň nás
sužovat nebudou. Hned po příjezdu a ubytování jdeme svlažit těla
do moře. Nádherná, skoro prázdná

pláž s lehátky, tady budeme každý
večer osvěžovat celodenním putováním unavená těla.
Druhý den ráno jedeme do blízkého přístavního města Vieste. Nová
část leží u moře a na strmých stráních nad ním se klene krásné historické centrum se spoustou památek.
K němu se vyšplháme klikatou silnicí, vede mezi jednotlivými skalními útesy a přímo pod nás koukáme
na nádherné panorama města, pláží
a moře. Tady se zdržíme dost dlouho, je pořád co obdivovat. Projdeme
postupně několik náměstí, lidí je
tu požehnaně. Vidíme, jak se řadí
průvody, k tomu vyhrávají muziky,
něco asi slaví. A hned se dozvídáme
co. Dnes má svátek svatý Antonín,
je to jeden z patronů zdejšího kraje.
Postupně procházíme řadu úzkých uliček mezi poměrně vysokými domy, nahoru a dolů po schodištích a všude se nám otevírají krásné
pohledy na další části po okolních
kopcích rozloženého města. Asi
nejznámějším zdejším objektem
je velká kuželovitá skála z bílého
vápence, vyčnívá z mělké pobřežní
vody. Jmenuje se Pizzomuno a hned
vedle stojí podobná skála, ještě ne
zcela oddělená od skalního bloku.
Navštívili jsme taky několik malých
obchůdků se sýry, zdějšími uzeni-

Vápencový kužel Pizzomuno.

V Peschici jsou k vidění malebné obchůdky. Foto: Zdeněk Bergl (3x)
nami, všude nám dávají ochutnat. voda s ním může udělat, co uzná
Nabídnout je slušnost, odmítnout za vhodné. Ještě zajímavější jsou
nevychovanost. Musíme si taky hluboko do skal zasahující jeskynějakou klobásku koupit, výběr ně vymleté mořským příbojem.
je velký. Dvakrát jsme ochutnali Vjezd do nich má malou výšku, při
místní červené, samozřejmě jako vplouvání se musíme na naší nízké
všude tady vynikající. Specialitou je lodi předklonit, někdy i skoro polocitronový likér limoncello, používá žit. Uvnitř jsou prostorné, u něktese na povzbuzení chuti a účinkuje rých se propadly stropy. Nejkrásnějdokonale. Zde mají obzvláště dob- ší je výhled ven na otevřené moře.
rý, většina z nás si ho koupila domů. Voda v jeskyni má modrofialovou
A protože jsem milovníkem pravé barvu, a pokud dovnitř proniká
italské zmrzliny, dávám si jednu za vstupním otvorem sluneční světlo,
druhou. V tomto směru na Italy ni- mění se na jasnou tyrkysovou. Pakdo nemá. A cena přímo zanedba- rádní podívaná, dokumentujeme o
telná, tady všude na jihu je všechno sto šest.
několikrát levnější než v severní
Během zpáteční cesty jsme ještě
půlce země.
stihli dvouhodinovou zastávku na
Do kempu přijíždíme skoro za nádherné pláži, vykoupali se v teplé
tmy, honem svlažit těla v moři. Ve- vodě a už upalujeme do kempu. Přičeřet ani moc nebudeme, během jeji jsme přesně na čas, ve zdejší reochutnávek tělo dostalo dost. Pouze stauraci máme objednanou tříchopitný režim musíme dodržet. Dru- dovou večeři z mořských potvor.
hý den do Vieste jedeme znova, Nádherný zážitek, Italové to zkrátka
tentokrát máme objednanou loď a umějí udělat. Doma to ještě řádně
proplujeme asi dvacetikilometrový spláchneme, k moři už nejdeme a
úsek podle pobřeží. Během dlou- kolem půlnoci zalehneme. V dalhých let mořský příboj a deštivá ších dnech jsme ještě navštívili řadu
voda vymlely na pobřeží krásné krásných míst a tím nejlepším na
skalní útvary, v některých vznik- závěr byla celodenní návštěva blízly velké tunely, jimiž proplouvá- kého souostroví Tremiti. Asi vrchol
me. Vápenec je poměrně měkký a celého pobytu, o tom ale příště...
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
Vodou vymleté skalní tunely mezi městy Vieste a Peschici.

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

