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Také hosté budou mimořádní. Vedle 
bývalých členů s námi na všech 
kocertech zazpívá hvězdná Dagmar 
Pecková. První koncert přivítá Jarka 
Nohavicu a všechny zbývající ozdobí 
Hradišťan s Jiřím Pavlicou. Krásný 
dárek k výročí nám dal Supraphon, 
který vydal krásnou krabičku s 
našimi osmi prvními alby a jedním 
albem kuriozit. Další CD obsahuje 
výběr nejnovějších písní současné 
sestavy a bonus představuje DVD 
s třemi hodinami obrazových 
záznamů SK.                 Karel Horňák

Vstupné na mšenský koncert  
Spirituál kvintetu bude 100  
korun k stání a 150 korun k sezení.  
V předprodeji v knihovně bude 
možné lístek k sezení zakoupit  
za 100 korun.                         

Mšeno zažije folkovou legendu, 
do města míří Spirituál kvintet
Mšeno – Spirituál kvintet – to 
je v hudebním světě naprosto 
nepřehlédnutelný pojem. Toto 
vokálně instrumentální sdružení 
slaví pětapadesát let své činnosti.  
O to víc těší, že se s tímto hudebním  
tělesem podařilo domluvit 
vystoupení v mšenském chrámu  
sv. Martina. Koncert Spirituál 
kvintetu se uskuteční v sobotu 12. 
září 2015 od 15 hodin. Vedoucím 
Spirituál kvintetu je dr. Jiří Tichota, 
kterému jsem položil tři otázky.

Ve Mšeně budete vystupovat  
v chrámu sv. Martina, který je známý 
skvělou akustikou. Máte v oblibě 
koncerty v sakrálních stavbách?

Myslím, že mohu odpovědět za 
všechny – v kostelích vystupujeme 
pravidelně a velmi rádi. A měli 
jsme to potěšení a čest zazpívat si i 
v mnoha opravdu mimořádných: 
vánoční koncert jsme měli v 
Katedrále svatého Víta, v Praze 
důvěrně známe například kostel 
U Salvátora, Betlémskou kapli i 
chrám svatého Mikuláše, zpívali 
jsme v chrámech v Brně, Levoči, 
Bardějově, v Košicích, dokonce i 
v kostele Corpus Christi v Covent 
Garden v Londýně. Ale vážíme si 
samozřejmě i možnosti zazpívat si 
v malých kostelících rozsetých po 
celé naší vlasti. Do některých se 
vracíme pravidelně a někde po léta 
přispíváme koncerty k jejich obnově.

Máte vy nebo někdo z vaší formace 
osobní vzpomínku na naše městečko 
nebo ho navštívíte poprvé?

Pokud jde o mne osobně, příjmení 

Tichota pochází z Mělnicka, a to je 
do Mšena, co by kamenem dohodil. 
Tedy aspoň bývalo, za mlada...

Spirituál kvintet koncertuje 
neuvěřitelných pětapadesát let. 
Chystáte pro své fanoušky akci  
k tomuto jubileu?

Padesát pět let je významný 
rozměr i v životě lidském, natož  
v historii jedné kapely. Oslavy 
budou, jak se patří. Jubilejní 
koncerty se uskuteční v pražské 
Lucerně a množné číslo není 
překlep. Začínali jsme na třech 
koncertech, pak přidali čtvrtý  
a všechny již jsou vyprodané.  
V těchto dnech se začínají prodávat 
vstupenky na pátý koncert, takže 
Lucerna zažije hodiny naší muziky 
ve dnech 15., 16., 17., 18. a 19. října.  

V kostele svatého Martina vystoupí Spirituál kvintet. Foto: archiv S.K.
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Mšensko –  Na oblíbenou trať spoju-
jící Mšeno s Mělníkem by se mohly 
začátkem příštího roku vlaky vrátit. 
Potvrdil to mluvčí Správy železnič-
ní dopravní cesty (SŽDC) Jakub 
Ptačinský, podle něhož oprava za-
čala 26. srpna předáním staveniště. 
„Práce budou trvat do 31. 12. 2015,“ 
konstatoval mluvčí.

Původně měla oprava začít  
už v polovině letošního roku. „Pro-
dlení vzniklo zákonnými požadav-
ky na výběrové řízení,“ zdůvodnil 

Trať Mšeno - Mělník má být opravena do konce roku
zpoždění Jakub Ptačinský.

Zahájení prací potvrdil i sta-
rosta města Mšena Martin Mach. 
„Firmy, které zakázku získaly, už 
za námi byly, abychom jim prona-
jali prostor u nádraží k uskladně-
ní materiálu,“ připomněl starosta  
a poznamenal, že by se po rekon-
strukci na trať mohly po letech vrátit  
i nákladní soupravy. Trať prý bude 
mít parametry pro nákladní dopra-
vu, jaké mívala kdysi.

Trať Mělník – Mšeno má být podle 

5. 9.  Mšeno
Poslední koupání, 20.00

5. 9. Lobeč
Komíny s vodojemy, vernisáž  
v pivovaru od 13.00

6. 9. Mšeno
plochá dráha - Přebor ČR 
jednotlivců, od 14.00

7. 9. - 2. 10. Mšeno
Šikovné ruce seniorů,  
výstava, Domov seniorů

12. 9. Houska
Myslivecký jarmark, koncert

12. - 13. 9. Kadlín
Dny kulturního dědictví

12. 9. Lobeč
5. happening, Pivovar Lobeč

12. 9. Mšeno
Spirituál kvintet, kostel  
sv. Martina od 15.00

18. 9. Mšeno
vzpomínkový večer Václav 
Havel, od 18.00 na koupališti

19. 9. Stránka
Stránecká časovka, prezenta-
ce 12.45 - 13.45, start 14.00

19. 9. Kokořínský Důl
cyklistický závod Kokořínská 
klasika od 11.00 u Grobiána

19. 9. Mšeno
tenisový turnaj  
za sokolovnou od 8.00

26. 9. Kadlín
výstava Plody podzimu

26. 9. Houska
Historické klání od 15.00

27. 9. Mšeno
Zavírání šoupátek, od 9.30 
na náměstí Míru

28. 9. Mšeno
Memoriál V. Mokrého, 
nohejbalový turnaj, kurty  
za sokolovnou od 8.00

28. 9. Mšeno
plochá dráha - extraliga 
družstev od 16.00

3. 10. Lobeč
Den architektury 
v Pivovaru Lobeč

Jakuba Ptačinského opravena kom-
pletně z nového materiálu. „Získaná 
část kolejového roštu bude během 
příštího roku použita k opravám 
úseku Mšeno – Mladá Boleslav,“ in-
formoval mluvčí SŽDC a prozradil, 
že by oprava měla vyjít na  341 mi-
lionů korun.

Od vlakového spojení na trati ČD 
upustily na konci loňského léta kvůli 
snížení rychlosti na deset kilometrů 
za hodinu, které si vyžádal její bídný 
stav.                                          Jiří Říha
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I n z e r c e

Závodníky na letitých bicyklech 
láká čtvrtá Kokořínská klasika

Cyklisté na starých strojích mají sraz U Grobiána. Foto: archiv S. Derfla

Muži „A“ - okresní přebor  
6.9.   17.00 Velký Borek  - Mšeno
12.9. 17.00 Mšeno  - Vojkovice
19.9. 16.30 Vehlovice  - Mšeno
26.9. 16.30 Mšeno  - Dolany
3.10. 16.00 Obříství  - Mšeno
10.10. 16.00 Libiš  - Mšeno
17.10. 15.30 Mšeno  - Horní Počáply
25.10. 14.30 Veltrusy  - Mšeno
31.10. 14.00 Mšeno  - FK Kralupy 1901
  
Muži „B“ - IV. třída  
6.9. 17.00 Nebužely  - Mšeno
13.9. 17.00 Mšeno Tuhaň
20.9. 16.30 Čečelice  - Mšeno
27.9. 16.30 Mšeno - AFK Vraňany
4.10. 16.00 Ovčáry Nedomice  - Mšeno
11.10. 16.00 Řepín  - Mšeno
18.10. 15.30 Mšeno  - Roma Neratovice
24.10. 14.30 Velký Borek  - Mšeno

dorost - krajská I.A třída  
5.9. 10.00 SK Benátky  - Mšeno 
9.9. 17.00 Mšeno - Dolnobouský SK
12.9. 10.15 SK Mšeno  - sp. sdružení Ostrá
19.9. 10.00 SK Bělá  - Mšeno
26.9. 10.15 SK Mšeno -Slávia Velký Borek
4.10. 10.15 Sokol Luštěnice - Mšeno
10.10. 10.15 Kostomlaty  - Mšeno
17.10. 10.15 Mšeno - Chotětov
25.10. 10.15 Hořovice - Mšeno 
31.10. 10.15 Mšeno - Čečelice
  
Žáci  - okresní přebor  
6.9. 10.00 Mšeno - Obříství
12.9. 14.30 PTZ Nelahozeves - Mšeno
20.9. 10.00 Mšeno - Lužec
26.9. 13.30 Kostelec - Mšeno
4.10. 10.00 Mšeno - Horní Beřkovice
10.10. 13.30 Tišice - Mšeno
18.10. 10.00 Mšeno - Dynamo Nelahozeves
25.10. 12.00 Velký Borek - Mšeno

FOTBALOVÁ UTKÁNÍ
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
letní prázd-
niny jsou za 
námi, nebo 
spíše za dětmi, 
a vám se spo-
lečně s no-
vým školním rokem dostává 
do rukou i nové Mšensko. 
Se školou je do značné míry 
spojeno i téma autobusové 
dopravy, kterému jsme se vě-
novali už v srpnovém vydání.  
A k mikrobusům SOKu se vra-
címe na třetí stránce i tentokrát  
prostřednictvím článku choru-
šického starosty Martina Baue-
ra. Ať už jsou diskuse ohledně je-
jich provozu jakékoli, podle mě 
je nejdůležitější, aby se školáci 
měli jak dostat do škol a obyva-
telé našeho regionu do zaměst-
nání nebo k lékaři. Dopravní 
situace na Mšensku by se měla  
v blízké době zase o něco zlepšit.  
O zahájení oprav železniční 
tratě Mšeno - Mělník se dočtete 
hned na titulní straně.
       Pěkné čtení přeje Jiří Říha

Kanina - Nový bezdrátový roz-
hlas a rekonstrukce dvou obecních 
bytů. To jsou investiční akce, které 
chce kaninská radnice zvládnout 
ještě do konce letošního roku. Po-
kud půjde vše podle plánu, nový 
obecní rozhlas by v Kanině měl 
fungovat od letošního listopadu. 

Potvrdila to starostka Kaniny 
Jaroslava Vraná, podle níž třicet 
let staré ampliony před časem vy-
pověděly službu a bylo nezbytné 
je nahradit novými. „Půjde o bez-
drátový rozhas, který bude možné 
ovládat i na dálku,“ uvádí starost-
ka, podle níž má obecní pokladnu 
nový rozhlas vyjít na necelých 150 
tisíc korun.

Obyvatelé Kaniny budou během 
čtyř týdnů, kdy má vybraná firma 
rozhlas instalovat, dostávat aktu-
ality z obce prostřednictvím SMS 
zpráv. 

„Firma nám nabídla, že nám 
na měsíc zapůjčí systém na roze-
sílání textových zpráv. Pokud by 
se osvědčil, mohli bychom jej dál 
využívat společně s novým bezdrá-
tovým rozhlasem. Ačkoli hlášení 
rozhlasem plánujeme na odpole-
dní hodiny, stejně všichni občané 
nemusejí být v tu dobu doma, zprá-

vy na mobil jim přitom přijdou, ať 
jsou kdekoli,“ připomíná Jaroslava 
Vraná.

Za jeden milion korun by obec do 
konce letošního roku ráda zrekon-
struovala dva byty, které jsou nad 
kaninským pohostinstvím.

„Zdá se to sice být nereálné, ale 
chtěli bychom se vejít do milio-
nu, což by se mělo podařit. Vloni 
jsme totiž už jeden obecní byt nad 
pohostinství opravili a stálo nás 
to čtyři sta tisíc korun,“ popisuje 
kaninská starostka a dodala, že do 
konce loňského roku byl už nový 
byt obsazený mladou rodinou.

Oba byty, které v dohledné době 

čeká kompletní rekonstrukce, ne-
jsou zrovna v nejlepším stavu. Z rá-
kosových stropů odpadává omítka, 
dřevěné podlahy jsou děravé, stěny 
vlhké a v zimě rychle prochladnou.

„V bytech by mohli být ubytovaní 
například sociálně slabší nebo dů-
chodci, kteří nemají na drahé ná-
jmy,“ plánuje Jaroslava Vraná.

Další investice si v dohledné době 
vyžádá i obnova veřejného osvět-
lení, které je už léta v havarijním  
stavu. „Tady už se ale bez dotace  
neobejdeme. Rekonstrukce osvět-
lení by měla vyjít na zhruba dva 
miliony korun,“ poznamenala sta-
rostka Kaniny.                                          (jř)

Aktuality z Kaniny bude po vesnici 
přenášet nový bezdrátový rozhlas

Kokořínský Důl –  Cyklisté na leti-
tých strojích se opět proženou Ko-
kořínským údolím. V sobotu 19. září  
před hospodou U Grobiána v Ko-
kořínském Dole startuje čtvrtý roč-
ník oblíbeného retro závodu Koko-
řínská klasika.

Podle Stanislava Derfla, kte-
rý spolu s Jaroslavem Kroužkem  
a dalšími přáteli akci pro milovníky 
historie silniční cyklistiky pořádá, 
je opět na co se těšit. 

„Trasy závodu jsou naplánova-
né tak, aby zavedly účastníky do 
krásných zákoutí Kokořínska. Po-
vedou kolem lhoteckého rybníka 
přes Chodeč, Jestřebice, Sitné a Vl-
kov. Účastníci se na chvíli přiblíží  
k Dubé, pak budou na dohled Bez-
dězu, odkud zamíří zpět do Koko-
řínského Dolu s tradičním cílem na 
Kanině,“ popsal Stanislav Derfl.

Pro závodníky pořadatelé připra-
vili dvě trasy o délce 35 a 65 kilo-

metrů. Účastníci si tak budou moci 
vybrat tu, kterou si užijí ať už v po-
hodovém nebo kamarádsky závod-
ním tempu.

Zájemci se mohou do závodu 
přihlásit elektronickou cestou na  

e-mailové adrese info@kokorin-
skaklasika.cz, a to do 13. září. Na 
trať se ovšem vydají i cyklisté, kteří 
se registrují v den závodu na místě. 
Další informace najdete na webu 
www.kokorinskaklasika.cz.          (jř)
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Je tu záři a chtělo 
by se mi napsat: 
„Léto budiž po-
chváleno.“ Ov-
šem nevím, jestli 
by letos nebylo 
vhodnější použít 
slova klasika (V. Vančury): „Tento 
způsob léta zdá se mi býti poněkud 
nešťastným.“ Každopádně je tu září, 
které je asi nejen pro mě synonymem 
nového školního roku. Protože, co si 
budeme povídat, už se jistě nejen já 
těším, až tichá, klidná, svým způ-
sobem smutná škola ožije smíchem 
našich žáčků. Jsem moc ráda, že opět 
přivítáme nové prvňáčky, že si naši 
školu zvolilo mnoho žáků z okol-
ních škol, kteří přicházejí především 
do šestého ročníku, jsem ráda, že si 
naši školu zvolili i další nově příchozí 
žáci. Věřím, že po letošním horkém 
létě se většina žáků a jistě i moji ko-
legové těší na nová „dobrodružství“ v 
novém školním roce. Stojí před námi 
několik organizačních opatření týka-
jících se vnitřního režimu školy. Dále 
realizace projektů, do kterých jsme se 
přihlásili a které nám byly odsouhla-
seny, například výjezdy vyučujících 
a později i žáků do zahraničí, kon-
krétně na jazykové kurzy do Anglie, 
realizace čtenářských dílen ve škole. 
Dále jsme se stali pilotní školou pro-
jektu Hodina TV navíc. Dalším letos 
realizovaným projektem budou Zmi-
zelí sousedé. Stojí před námi mnoho 
úkolů, ale ten hlavní je učit, naučit a 
naučit se... Věřím, že společně s ko-
legy, žáky i rodiči vše zvládneme na 
jedničku.                  Jiřina Trunková, 
                             ředitelka ZŠ Mšeno

SLOUPEK ŘEDITELKY

Martin Bauer reaguje na článek Čím budeme jezdit na Mšensku ze srpnového vydání

Autobusy ve středu zájmu
Mšensko - Jménem svým i kolegů 
a členů zastupitelstva si dovolím ve 
vymezeném prostoru zareagovat 
na článek „Čím budeme jezdit na 
Mšensku“, který vyšel v srpnovém 
čísle Mšenska s poněkud emotiv-
ním podtextem. 

Z historie víme, že společnost Ko-
kořínský SOK s. r. o. vznikla v roce 
2000, kdy převzala provoz minibu-
sů po společnosti SOK o. p. s. Vznik 
těchto společností byl politickým 
rozhodnutím tehdejšího okresního 
úřadu, který také vymezil rozsah 
působnosti i financování provo-
zu základní dopravní obslužnosti 
(ZDO). Stalo se tak po nedohodě 
okresního úřadu a majitelů ČSAD 
o financování autobusové dopravy  
v našem regionu. 

Po zrušení okresů a přechodu 
zajištění ZDO na kraje vyvstaly 
problémy s novými povinnostmi 
společnosti Kokořínský SOK s. r. o.  
jako dopravce vůči státní správě, 
snížil se například i příspěvek na 
obnovu vozového parku. Skuteč-
né veletoče se začaly dít s nástu-
pem ČSSD a MUDr. Ratha do 
funkce hejtmana, od roku 2011 
byla ZDO snížena jen naší spo-
lečnosti o 25 % (objednávka do-
pravy v roce 2008 za 4 880 tis. 
Kč, v roce 2011 za 3 660 tis.Kč),  
přičemž režie na zabezpečení au-
tobusové dopravy zůstala stejná. 
Navíc kraj jednostranně zrušil plat-
né smlouvy dopravcům a poptával 
úplně jiné rozsahy zajištění ZDO, 
tzn., že pravděpodobně nebýt uvěz-
nění hejtmana, naše společnost by 
již autobusovou dopravu neprovo-
zovala. Standardem byl tříměsíční 
odklad úhrad za objednané služby 
krajem, čímž dostal dopravce do 
další tíživé situace, naše společnost 
řešila půjčkou od společníků, 0,10 
Kč/km na obnovu vozového parku 
je podobný nesmysl.

Zde uvádím pár čísel ke společ-
nosti Kokořínský SOK s. r. o. z roku 
2014:
■ dotace od Středočeského kraje  
k úhradě provozní ztráty v rám-
ci základní dopravní obslužnosti  
3 818 tis. Kč
■ dotace od obcí k úhradě provoz-
ní ztráty v rámci objednané ostatní 
dopravní obslužnosti nad rámec 
ZDO 292 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2014: 
výnosy 5 029 tis. Kč, náklady  
4 683 tis. Kč, z toho nutná režie na 

provoz autobusů (IT služby, ISO, 
účetnictví, mzdy THP pracovníci, 
účetnictví, apod. ) cca 1 000 tis. Kč. 
Provozní zisk byl za rok 2014 - 346 
tis korun, za rok 2013 - 119 tis. Kč 
a za rok 2012 - 88 tis. Kč.
■  půjčky na překlenutí období 
dvou měsíců, kdy kraj neplatí za 
objednané služby - 360 tis. Kč (12 
obcí po 30 tis. Kč)

V roce 2015 rozhodli jednatelé 
mj. i ve vztahu k výsledku hos-
podaření společnosti o vrácení 
200 tis. Kč společníkům z půjčky 
2011 na překlenutí neplacení kraje  
a srovnání výše půjček společníků.

Vozový park společnosti:
2 vozy Renault Master, r. v. 2003, 

najeto cca 500 tis km, 4 vozy R. 
Master, r. v. 2004, naj. cca 500 tis 
km, 1 Isuzu Citimark, r. v. 2010, 
najeto cca 120 tis km (částečně na 
úvěr do r. 2016)

Pořizovací cena nového nízko-
podlažního busu s  19 místy k seze-
ní se pohybuje od 1,8 do 2 milionů 
korun bez DPH.

Z výše uvedených čísel plyne:
a) Značná režie společnosti ve 

vztahu k provedeným výkonům 
(ujetým km busů), v současném 
systému financování je výrazně 
efektivnější velký dopravce, které-
mu z našeho objemu provozu zby-
de ročně o cca 600 - 700 tis. Kč více, 
tzn. cca 900 tis. Kč, a to už by byl 
pěkný základ pro obnovu vozového 
parku, který byl v minulém článku 
zmíněn.

b) Schopnost firmy splácet půjč-
ky tak, aby neohrozila svůj chod 
a příp. nepředvídatelné opravy 
apod., po 4 letech společnost vrací 
společníkům ze 660 tis. Kč částku 
300 tis. Kč, přičemž tato půjčka je 
kryta závazky Stč. kraje, nemyslím, 
že by si ekonomika společnosti v 
dohledné době poradila s půjčkou 
společníků ve výši 500 – 900 tis. Kč 
na nákup jednoho nového busu.

c) Pokud chceme na obnovu vozo-
vého parku využít dotací, podstu-
pujeme riziko nedodržení podmí-
nek udržitelnosti dotace - rada Stč. 
kraje deklarovala realizovat výbě-
rové řízení na dopravce před ukon-
čením stávajících smluv do r. 2019. 
Bohužel opět dopravcům nikdo 
neřekne, jaké parametry toto výbě-
rové řízení bude mít, jak velké roz-
sahy obslužnosti budou poptávány, 

jakou mají mít busy výbavu, stáří  
apod. Pokud by podmínky  
byly nastaveny jako v min. výbě-
rovém řízení, naše společnost by 
provoz busů v rámci ZDO a svou  
existenci v busové dopravě ukonči-
la (nelze přehlédnou množství zá-
vazků vůči zaměstnancům apod.).

d) Provozní zisk posledních let je 
velmi relativní pojem – stačí vrátit 
část stávajících půjček společní-
kům, nebo zakoupit dva motory do 
starých renaultů či 2-3 ks strojků 
pro výdej jízdenek a tento zisk se 
bude blížit částce 0 Kč.

Rizika prodeje společnosti Koko-
řínský SOK s. r. o.:
■ Dotace na zajištění ZDO ve výši 
3,8 mil. Kč je hrazena objednatelem 
– Stč. krajem, autobusy v tomto re-
žimu budou jezdit na našem území 
stále, je jedno, kdo je provozuje.

■ Doprava v rámci pravidelných li-
nek objednávaných obcemi – ostat-
ní dopravní obslužnost ve výši 292 
tis. Kč za rok – zde je riziko, že v 
případě prodeje společnosti dojde 
ke zdražení těchto linek, pokud 
dopravce odmítne linky a spoje 
provozovat za cenu dopravního vý-
konu malého busu (24 Kč/km, vel-
ký bus 32 Kč/km). Domnívám se, 
že toto riziko je možno eliminovat 
kvalitní smlouvou s např. pětiletou 
udržitelností.

■ Vytvoření pracovních míst v re-
gionu – zde se domnívám, že pro 
pokrytí ZDO bude nutno zaměst-
nat všechny pracovníky společnos-
ti, garanci pracovního poměru lze 
vyjednat smluvně.

Závěrem: V případě půjček na 
obnovu vozového parku společ-
nosti ze strany společníků skutečně 
nejde jen o peníze, jde o princip a 
udržitelnost našeho jednání a in-
vestování peněz všech našich spo-
luobčanů. 

Z výše uvedených čísel vidíme, že 
obnově vozů nepomůže 50 tisíc od 
jednoho společníka na zakoupení 
jednoho autobusu na pár let. Kde 
je obnova dalších? Navíc pokud 
sousední obec není společníkem 
Kokořínského SOKu a má stejně 
jako my zajištěnu ZDO, přitom 
pro to nemusí udělat nic a vyna-
ložit žádnou finanční částku, není 
tedy něco v podnikání závislém na  
veřejné správě špatně?

       Martin Bauer, starosta Chorušic

Noviny pro město Mšeno a okolí 
▪  Vydává MěÚ Mšeno od roku 
1995 ▪ Vycházejí v nákladu  
620 ks vždy na začátku  měsíce 
▪ Redakční rada: Jiří Říha (jř) 
- šéfredaktor, Karel Horňák (kh), 
Vladislava Kaulerová Vaňková 
(vkv) ▪  Grafická úprava: Jiří 
Říha ▪  Kontakt: msensko@
email.cz, telefon: 737 671 196, 
pošta: Husova 149, 277 35 Mše-
no ▪ Uzávěrka příspěvků je vždy 
15. den v měsíci ▪ Redakční 
úpravy vyhrazeny ▪ Tisk: K-Tisk 
▪ Povoleno Ministerstvem kultu-
ry ČR, reg. č. MK ČR E 10701 

 ▪ ▪ ▪ ▪

Vychází pro: Mšeno, Chorušice, 
Kadlín, Kaninu, Kokořín, Lo-
beč, Nosálov, Stránku, Vrátno. 
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Mšeno - Neodmyslitelnou a tradič-
ní součástí „Anenského“ víkendu 
na Mšensku je každoročně oblíbe-
ná akce, jež přitahuje nejen kolegy 
z chovatelského oboru, ale též rodi-
ny s dětmi a davy lidí proudící Je-
zerní ulicí do Městských lázní. Vět-
šina z vás nemusí hádat třikrát, aby 
se dopátrala, že takovou událostí 
je výstava drobného hospodářské-
ho zvířectva, kterou pořádá spolek 
mšenských chovatelů. 

Jak proběhl letošní chovatelský 
svátek na Mšensku? Veřejnost měla 

možnost prohlédnout si celou pa-
letu zvířecích plemen králíků, ho-
lubů a drůbeže čítající přes pět set 
hlav v sobotu a neděli 25. - 26. 7.  
Možnost návštěvy využilo na 450 
zvědavců kromě dětí, kterých bylo 
– zkrátka a jednoduše – nepočí-
taně. Ty nejmenší z návštěvníků 
zaujalo samo sebou ihned také to 
nejmenší v celém areálu – kvoč-
na se svým odchovem sedmnácti 
malých několikadenních kuřátek, 
které slepička navíc sama poctivě 
vyseděla. V době, kdy je spousta 
věcí – jak se říká – postavených na 
hlavu, se i zvířata šlechtí především 
na krásu než na užitek. Tím plošně 
ztrácejí kladné užitkové vlastnosti, 
např. schopnost samovolně od-
chovat vlastní potomstvo. Proto je 
vysezení a odchování takového po-
čtu kuřátek pěkný výkon a úspěch. 
Koho příliš nepřitahovala vystave-
ná zvířata, neopomenul se na mo-
ment zastavit u piva či jiného ob-
čerstvení a zaposlouchat se do živé 
hudby, která příjemně doprovázela 
celý víkend.

Všímavý kolemjdoucí nepřehlédl 
novinku letošní výstavy – nerezové 
voliéry na vystavování drůbeže, na 

jejichž nákup poskytl dotaci Stře-
dočeský kraj z jednoho ze svých 
fondů. S pomocí krajských peněz 
se za posledních několik let poda-
řilo obměnit prakticky celou polo-
vinu výstavního vybavení, což neu-
šlo pozornosti ani kolegům z jiných 
koutů republiky, kteří nás v červen-
ci navštívili – ve srovnání s jiný-
mi výstavišti disponujeme velmi 
pěkným a kvalitním zázemím, což 
řada lidí oceňuje zejména pravi-
delným vystavováním v mšenském 
areálu. A to i přesto, že léto není 
ideálním obdobím pro vystavování 
– králíci mění srst (línají), holubi 

Výstavu navštívilo skoro pět set lidí. Foto: Michal Vejvoda

Chovatelé vystavovali králíky a holuby

právě odchovávají své potomstvo 
a k tomu všemu, co jiného, nežli 
riziko nesnesitelných veder, která 
na přelomu července a srpna pa-
nují. I přes tyto handicapy v našem 
městě vystavuje své odchovance na 
80 chovatelů z více než 20 jiných 
chovatelských spolků, které mezi 
sebou svádějí boj v odbornosti krá-
líků. Jak jinak se rozloučit za tímto 
krátkým shrnutím letošní výstavy, 
než konstatováním, že právě mšen-
ský spolek v této soutěži zvítězil! 
Věřme tomu, že i napřesrok tomu 
nebude jinak.

                                      Michal Vejvoda

Kadlín - Obec Kadlín v rám-
ci tradiční Jakubské pouti za-
řazuje v posledních letech  
do programu výtvarnou vý-
stavu, která je tématem zamě-
řena na obec. V předchozích 
letech to byly výstavy malířů, 
kteří v Kadlíně buď žijí nebo  
k němu mají blízký vztah.

Letošní byla výstava uspořá-

Nejhezčí obrázek s rozhlednou 
nakreslil třináctiletý Petr Tichý

dána ze soutěžních výtvarných 
prací kadlínských dětí a přispěli i 
někteří dospělí. Nejmladší účast-
nici soutěže byly pouze tři roky. 

Návštěvníci Jakubské pouti 
pak hlasováním rozhodli o nej-
hezčím obrázku. Nejvíc se jim 
líbila kresba kadlínské rozhledny 
od třináctiletého Petra Tichého. 
                        Jarka Drechslerová

Kresba Petra Tichého Rozhledna od tříleté Lucky
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Prodám králíky vykrmené i do 
chovu, andulky, korely - letošní 
mláďata. Tel. 723 741 802. 

Prodám dva únorové kozlíky. Jsou 
velcí, hodní, netrkají, vhodní do 
chovu nebo k porážce. Jsou měsíc 
po injekčním odčervení. Vlastní 
odvoz. Cena 600 Kč za kus. Otec 
kozel černý rohatý, matka hnědá 
rohatá s výborným mlékem. Oba 
k vidění. Tel. 608 201 186.

Sháním staré ostře pálené cihly 
tzv. zvonivky, nevadí ani mírně 
pokroucené. Jde o cihly, které se 
dříve využívaly ke dláždění hod-
podářských dvorů. Volat na tele-
fon 724 846 381.

Koupím dekrety, řády, vyzname-
nání a medaile odkoupím hotově 
za katalogové ceny. Platné kata-
logy automaticky předkládám k 
nahlédnutí. Telefon 602 741 507.

• • • • • • • 
Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v mě-
síčníku Mšensko můžete podat 
zdarma, a to elektronicky na 
emailu: msensko@email.cz nebo 
na telefonu: 737 671 196.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

1 cm jednosloupce                20 Kč
1 cm dvojsloupce                   40 Kč
1 cm trojsloupce               60 Kč
1 cm čtyřsloupce               80 Kč
celostrana (4sl.na 26 cm) 1700 Kč
                       (Ceny jsou bez DPH 21 %.)
Inzerci v novinách Mšensko lze sjed-
nat na emailu: financni@mestomse-
no.cz nebo na telefonu 315 693 121. 
Poplatek lze uhradit buď v pokladně 
města, nebo bezhotovostně na č.ú. 
2726171/0100, VS=2143, do zprávy 
pro příjemce uvést název firmy.
Podklady pro výrobu inzerátu zasílat 
na msensko@email.cz.

Ceník plošné inzerce

SPOLEČNÝ PRONÁJEM BUDOVY Č.P. 47 V OBCI KLUKY 

• BYT A NEBYTOVÝ PROSTOR K PROVOZU POHOSTINSTVÍ •

• Nebytový prostor o rozloze 114,97 m2, měsíční nájemné 1 Kč (+ úhrady spojené  
s provozem), kauce 5 000 Kč. • Byt o rozloze 89,88 m2, měsíční nájemné 6 000 Kč  

(+ úhrady spojené s provozem), kauce 15 000 Kč.
Více informací na www.klukymb.eu

I n z e r c e

Společníkem pivovaru byl i farář

Trafika, Mšeno. Lahůdky L. 
Walter, Mšeno. Baťovna, Mšeno. 
Cukrárna u Živných a Měšťá-
ků, Mšeno. Městská knihovna, 
Mšeno. Čerpací stanice, Mšeno. 
Prodejna potravin, Chorušice. 
Hotel Kokořín, Kokořínský Důl, 
Galerie a restaurace  Truhlárna, 
Kokořín. Mrak Food, Nosálov. 
Prodejna potravin, Velký Újezd.

Kde je Mšensko k dostání

Lobeč - Pivovar v Lobči nebyl vždy 
idylickým místem. Ze zápisu teh-
dejšího majitele panství Dr. Václava 
Vaňky z roku 1835 se např. dozví-
dáme, že: „Sládek z Lobče se na-
zýval Lunert, byl šikovný a pilný a 
vyznačoval se ryšavou hlavou. Jeho 
žena však byla satan, žárlivá a drb-
na, každého, na koho promluvila, 
posléze pomluvila.“ 

Satan však nenapáchal v pivovaru 
tolik zlostí jako o mnoho let pozdě-
ji mšenský farář František Pecina. 
Když 19. února 1896 slavnostně 
vysvětil dokončenou přestavbu pi-
vovaru na parostrojní závod JUDr. 
Cicvárka, bylo ještě vše, jak se patří. 
Farář se ale za pár let stal společní-
kem pivovaru, to když dal Cicvá-
rek s vidinou získání většího vlivu  
a odbytu pivovar do pronájmu 
nově ustavené pivovarské společ-
nosti. Rozjetý podnik hned v roce 
1902 stejně prodal baronu Zviden-
kovi, ten ale obchodům nerozuměl 
a prodělečný pivovar v lednu 1904 
se ztrátou pivovarské společnosti 
prodal. 

Traduje se, že ani nadále podnik 
neprosperoval a to vinou nepocti-
vosti úředníků, sládků i účetních. 
Správní rada pivovaru se nakonec 
především díky Pecinovi dostala 
do křížku se svými „pokrokovými“ 
zaměstnanci. 

Počátkem 20. let se atmosféra v 
pivovaru zhoršovala, až se kvůli 
tomu v květnu 1921 rozhodl odejít 
uznávaný sládek Josef Tománek. 
Teror správní rady se však díky fa-
ráři Pecinovi naplno rozpoutal až 
po příchodu nového sládka Jana 
Vlastimila Mirtla v květnu 1922, 

který z práce vyhodil tři zaměst-
nance: strojníka Františka Kade-
řábka a sladovníky Čeňka Jelena  
a Antonína Stejskala, kteří prý údaj-
ně měli farářovi na protest vystou-
pit z katolické církve. Zaměstnanců 
se tehdy zastaly pivovarské odbory 
i sokolové a levicové strany hrozily 
pivovaru bojkotem. Pivo pak bylo 
špatné, výstav klesal a sládkové  
se tu střídali téměř každým  
rokem. Spory definitivně ukončil  
v roce 1927 až nový vlastník, kterým  
se stal konkurenční Podkováňský 
pivovar. Až do uzavření pivovaru 
ve válečném roce 1943 pak v Lobči 
dosládkoval František Klíma ml.

                                        Pavel Prouza
Pohled do lobečského pivovarské-
ho dvora. Foto: archiv pivovaru 

Seriál o historii pivovaru v Lobči a zlatých létech českého piva...

ODBORÁŘSKÁ VÝZVA Z ROKU 1922: O průběhu sporu správní rady pro-
ti propuštěným dělníkům je v pivovarském archivu zachováno několik  
dokumentů, bohužel však dnes už nevíme, jak to tenkrát s nimi  
dopadlo. Tato výzva odborářů, určená do rukou odběratelů, se nako-
nec vinou hospodského Huňáta z Ostrého dostala do rukou správní 
rady. Huňát se dělníků v obavě před bojkotem lobečského piva sice za-
stal, správní radě však napsal, že tak činí nerad: „Ke straně dělnictva  
se nikterak přiklonit nemohu, neb mám dosti zkušeností s dělnictvem 
různých kategorií.“. Foto: archiv Pivovaru Lobeč

Nepoctiví úředníci
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Mšeno - Zpívají klasické melodie, 
moderní hity, spirituály, swing 
i dobře známé lidovky. A to už 
deset let. Přesně tak dlouho se na 
svých zkouškách scházejí členové 
mšenského pěveckého smíšeného 
sboru Intermezzo, který vede 
sbormistr Karel Horňák.

A jak se tenkrát dali hudebně 
naladění nadšenci dohromady?

Na začátku byla podle Karla 
Horňáka myšlenka jeho dvou 
kolegyní, učitelek mšenské 
základní umělecké školy Jaroslavy 
Matúškové a Veroniky Skopcové. 
Na sklonku roku 2004 za ním přišly 
s nápadem založit pěvecký sbor. 
Souhlasil. 

V březnu následujícího roku se 
na první zkoušce sešlo patnáct 
lidí, a to nejen ze Mšena. „Měl 
jsem kliku, že mezi těmi, co přišli, 
nezpíval nikdo slyšitelně falešně. 
Někteří jsou na tom sice líp, jiní  
o něco hůř, ale tak je to přece 
ve všem, i ve sportu. Všichni 
nemohou být nejlepší. Hlavní je, 
že je to stále baví,“ říká sbormistr 
Karel Horňák.

Sbor, jenž má v současné době 
třiatřicet členů, se veřejnosti 
poprvé představil po půl roce 
od svého vzniku na sokolské 
akademii, která se konala  
v rámci oslav 140. výročí vzniku 
Sokola ve Mšeně. Od té doby se 
Intermezzo objevilo na mnoha 
pódiích a v mnoha kostelech nejen 
na Mšensku.

Během desetiletého působení se 
mšenský pěvecký sbor zúčastnil 

i několika hudebních festivalů. 
Nejvíce členům pomohl podle 
Karla Horňáka hned ten první, 
který se konal rok po založení sboru 
v Nechanicích. Pak se Intermezzo 
představilo dvakrát v Mimoni na 
festivalu Písničkou se jaro otevírá 
a zavítalo i do České Lípy na akci 
Zpíváme vám k svátku.

Ačkoli se Intermezzo v poslední 
době zaměřuje hlavně na adventní 
období, výjimkou nejsou ani 
koncerty během letní sezony, což 
Intermezzu dovoluje poměrně 

Mšenský smíšený pěvecký sbor Intermezzo se na pravidelných zkouškách schází každou středu. Foto: J. Říha

Mšenský sbor Intermezzo slaví deset let
Pěvci své desáté narozeniny oslaví prvním výjezdem za hranice. Chystají se na festival do slovenského Brezna

Intermezzo řídí sbormistr Karel 
Horňák. Foto: archiv sboru

Velké připomenutí  
desetiletého života sboru 
pěvci chystají na 28. října

Mšeno patřilo už popáté starým československým motocyklům

Na mšenské náměstí se v polovině srpna sjeli majitelé motocyklů značek Jawa, ČZ, Stadion i Manet. Mšenský veteran klub totiž pořádal  
V. setkání motocyklů československé výroby ve Mšeně. Po úvodní prezentaci účastníky akce čekala vyjížďka okolím.  Foto 2x: Jiří Říha

široký repertoár. 
Letošní rok je pro mšenský 

sbor vedle významného jubilea 
ojedinělý také v tom, že se 
poprvé podívá za hranice. Pěvci 
ze Mšenska se totiž na začátku 
října chystají do slovenského 
Brezna, kde se uskuteční dvanáctý 
ročník mezinárodního festivalu 
Horehronské slávnosti zborového 
spevu. „Jsme moc vděčni našemu 
městu, které nám na zájezd přispělo 
významnou částkou, která nám 
pokryje zhruba polovinu nákladů,“ 
připomíná Karel Horňák.

A velké připomenutí desetiletého 
života sboru pěvci připravují na 
28. října. Právě na Den vzniku 
samostatného československého 
státu se totiž před deseti lety poprvé 

představili veřejnosti. Své výročí si 
připomenou v mšenské sokolovně 
v rámci oslav 150. výročí od 
založení Sokola ve Mšeně.          (jř)
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Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
PO  8.00 - 14.00 
ÚT  8.00 - 13.00
ST 8.00 - 13.00 
ČT  12.30 - 18.00 
PÁ  8.00 - 12.30
telefon: 315 693 109

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
PO 14.30 - 15.30
ST 10.00 - 11.30
ČT 14.30 - 15.30
telefon: 315 694 721 - 722

Ordinace pro děti a dorost
MUDr. Jan Němeček
Mělník, Pražská 221
telefon: 603 461 740

Zubní ordinace
MUDr. Mukadesa Čorič
Zdravotní středisko Mšeno
PO - PÁ: 7.30 - 9.00 bolestivé 
případy a kontroly, 9.00 - 
12.00 objednaní, od 13.00 
objednaní
telefon: 315 693 108

Zubní pohotovost 
Mladá Boleslav, Václava 
Klementa 147
PO - PÁ  16.00 - 20.00
SO - NE  08.00 - 16.00
telefon: 326 743 721

Lékárna Mšeno
PO, ČT, PÁ       8.00 - 12.00  
                         13.00 - 16.00 
ÚT          8.00 - 12.00  
          13.00 - 17.00
ST          8.00 - 12.00  
          13.00 - 15.00 
telefon: 315 693 107

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

Tísňové linky
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - jednotná linka tís. volání,
          spojuje všechny složky IZS

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

Šikovní senioři se pochlubí svými 
rukodělnými pracemi na výstavě
Mšeno - Již popáté pořádá Domov 
seniorů Mšeno soutěž Šikovné ruce 
seniorů, která je vyhlašována pro 
všechny tvořivé seniory ze Mšena 
a okolí. Jejím cílem je podpora 
seniorů v kreativitě a soutěživosti 
a smysluplném využití volného 
času. Do této soutěže mohou 
své výrobky přihlásit obyvatelé 
Domova seniorů Mšeno i obyvatelé 
ze Mšena a okolí. 

Do soutěže mohou být přihlášeny 
autorské výrobky, které senioři 
vytvoří podle vlastní fantazie  
a zájmů z různých druhů materiálů 
a vypracované rozličnými 
technikami, například vyšívané 
obrázky, háčkované dečky  
a ubrusy, praktické výrobky ze 
dřeva, nápadité dekorace z papíru i 
dalších materiálů, textilní doplňky, 
techniky pletení nebo výrobky ze 
dřeva, kovu, hlíny, papíru, skla 
nebo suchých květin či plodů apod.  

Práce účastníků soutěže budou 
prezentovány na výstavě ve 

vstupním prostoru Domova 
seniorů Mšeno, která se 
uskuteční ve dnech 7. 9. až 2. 10. 
2015. Soutěžní výrobky spolu  
s přihláškou, kterou vystavovatel 
obdrží u pracovnice domova, je 

nutno odevzdat do DSM ve dnech 
17. 8. – 4. 9. 2015 od 8 do 15 hodin. 
Nejlepší práce budou oceněny, 
jejich autoři obdrží již tradičně 
diplomy a poháry vítězů. Těšíme se 
na vaši účast.                      Lukáš Bronec

Výrobky zručných seniorů si lidé prohlédnou na výstavě. Foto: DSM

Stránecká autobusová čekárna prokoukla

Autobusová čekárna, která stojí ve Stránce ve směru na Kadlín, je jako nová. Obec ji v létě nechala komplet-
ně opravit. Čekárna se dočkala nejen nové fasády, ale úpravy se dotkly i vnitřku. Foto 2x: obec Stránka

Skály nad domy se zbavily úlomků a náletů
Stránka - Během července byly ve 
Stránce zahájeny práce na vyčiště-
ní pískovcových masívů nad domy  
v dalších lokalitách. Jedná se o další 
etapu zajištění nebezpečných pís-
kovcových stěn, kdy jsou vyčištěny 
skalní okraje, očištěny skalní stěny 
od volných částí a zajištěny hrany 
netkanou textilií. V některých mís-
tech jsou skalní stěny zajištěny bez-
pečnostní sítí a jsou z jejich vrcholů 
především odstraněny náletové 
dřeviny, které ohrožují domy pod 
nimi.                           Štefan Dvorščík Stránecká radnice nechala zabezpečit skály v obci. Foto: archiv obce
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Kadlínští senioři pořádají výlety i besedy
Kadlín - Nejen ve městě a velkých 
obcích, ale i v malém Kadlíně se 
dohodla skupina seniorů, že se 
budou scházet a že naplní svůj čas  
vzdělávací činností, cestováním 
po okolních památkách a v rámci 
svých možností i tvůrčí činností.

Na ustavujícím jednání, které se 
uskutečnilo 19. března letošního 
roku, byl schválen název „Sdružení 
seniorů Kadlín z. s.“  Aby organizace  
seniorů mohla řádně fungovat, 
byly schváleny Stanovy spolku, 
dále byl zvolen tříčlenný výbor 
a podána zpráva o dosavadní 
činnosti přípravného výboru. 

Předsedkyní Sdružení seniorů 
byla zvolena paní Jitka Nová. Bylo 
odsouhlaseno pravidelné setkávání 
každý druhý čtvrtek v knihovně 
obce a spolek získal souhlas 
obecního úřadu s bezplatným 
užíváním knihovny obce.

Také jsme schválili měsíční 
příspěvek na činnost ve výši 
50 korun, pro který hlasovalo 
dvanáct přítomných, jeden se 
zdržel hlasování. Členem může 

být každá fyzická osoba starší 60 
let a invalidní důchodce, který 
podá písemnou přihlášku a zaplatí 
členský příspěvek. 

Hlavní činnost spolku je 
zaměřena na pořádání pravidelných 
schůzek, setkání, pořádání besed, 
přednášek a dalších vzdělávacích 
aktivit, organizaci poznávacích 
výletů, návštěvy kulturních  

akcí a na organizaci ozdravných  
a rekondičních činností. 

Jsme dobrovolná nevládní a 
nezisková organizace, která svou 
činnost zaměřujeme na obranu 
práv seniorů, proti sociálnímu 
vyloučení a na podporu 
smysluplného využití volného času 
seniorů. V rámci svých možností 
podpoříme společenské aktivity 
obecního úřadu.

Za krátký čas naší existence 
máme již za sebou řadu akcí. S paní 
PhDr. Miloslavou Havlíčkovou, 
ředitelkou Regionálního muzea  
v Mělníku, jsme virtuálně cestovali 
po Aljašce, s Václavem Zemanem a 
jeho videem  pak v Dominikánské 
republice a v Lybii. S obvodním 
lékařem MUDr. Tomášem Křejčím 
jsme besedovali o našem zdraví  
a neduzích seniorů. Zajímavá byla 
i diskuze s našimi mšenskými 
lékárnicemi nejen o lécích  
a vitamínech, ale i o potravinových 
doplňcích.

Výlety zajištěné osobními auty 
se uskutečnily do muzea kočárků 
v Mělníku a na hrad Houska. Oba 
výlety byly přijaty velmi příznivě. 

Mšeno - Kokořínská motojízda 
je motorkářský sraz s desetiletou 
tradicí, pořádaný každoročně na 
začátku září v Rekreačním středis-
ku Sever Mšeno u Mělníka. Letošní 
ročník se koná v tradičním termí-
nu - od pátku 11. září do neděle 13. 
září. Pořadatelem je opět motoklub 
Orphans Czech ve spolupráci s Full 
of Energy MC Czech.

Během celého srazu čeká na 
účastníky – motorkáře i fanoušky 
rockové hudby a dobré zábavy - 
pečlivě připravený program.
V pátek se na pódiu představí čtyři 

Jubilejní Kokořínskou motojízdu zpestří revivaly a soutěže

kapely - Nukleárná hovada, Ampér 
Hard & Heavy, Metallica revival 
Prostějov a Wanastovi vjecy revi-

val. V sobotu program zahájí Di-
lated a po nich opět Ampér Hard 
& Heavy, Riziko, Miloš Dodo Do-
ležal, De Bill Heads a večer zakon-
čí Alibi Rock. Vystoupení kapel 
bude proloženo spoustou soutěží  
o hodnotné ceny s následující spa-
nilou jízdou.

Pro zábavou znavené je připra-
veno ubytování v chatkách, nebo 
vlastních stanech. Ubytování ve 
stanu není zpoplatněno, v tom-
to případě platí ubytovaný pouze 
vstupné. Vstupné na celý víkend je 
200 korun na osobu.        Jiří Macek

Pod slovem Houska si každý z 
nás představí chutný pekárenský 
výrobek. Ta naše houska byla   
z kamene, dokonce přímo ze skály. 
A  skálu nelze jíst. Proto jsme při 
cestě z Housky zastavili v hospodě 
pod Houskou, abychom naplnily 
naše prázdné chuťové pohárky. 
A  udělali jsme dobře. Příjemné 
prostředí, milá obsluha a výborné 
jídlo.  Doporučujeme udělení 
„Michelinské hvězdičky“. Zastavte 
se tam i vy, ostatní návštěvníci 
kamenné Housky.

Pro velké vedro se odložil výlet do 
pivovaru a muzea Eduarda Štorcha 
v Lobči. Velmi rádi se účastníme 
i programů Domova seniorů ve 
Mšeně, jako byla akce s Josefem 
Zímou a Hanou Křížkovou.

V obci máme celkem 34 seniorů,  
v našem spolku je prozatím 
zapojeno 14 členů a doufáme, že 
k nám za čas najdou cestu i další 
senioři. Pravidelně se nás schází 
11 až 13 členů, občas to někomu 
nevyjde, třeba pro návštěvu lékaře.

Jako senioři jsme se aktivně 
zapojili do přípravy Dne květin, 
kdy jsme pro výstavu vytvořili 27 
květinových kompozic. V Ledcích 
byl vyzdoben vánoční stromek. 
Za vedení paní Jany Císařové jsme  
velmi zaujatě pracovali se senem 
a motouzem  a výsledkem byla  
tvorba řady zdařilých figurek.

Naše setkání je vždy doplněno 
podáním kafíčka, čajíčku  
a origionálních výrobků pro 
mlsné jazýčky. Svým kuchařským 
uměním se chlubí nejen kuchařky, 
ale i naši  páni senioři.

Velmi rádi bychom  uvítali 
informace o činnosti jiných 
seniorských klubů z našeho okolí, 
abychom si mohli vyměnit dobré, 
případně i špatné zkušenosti z naší 
práce.                     Manželé Šestákovi

Kadlínští senioři zavítali na tajemný hrad Houska. Foto 2x: V. Zeman

Jeden z výletů, který senioři absolvovali, vedl na Mělník.

Lobeč - Z původních více než šede-
sáti komínů s vodojemy na našem 
území se do dnešních dní docho-
valo pouze jednadvacet. A většina 
z nich přitom ztratila svou původní 
funkci. To je anotace k výstavě To-
vární komíny s vodojemy - součas-
nost a budoucnost, která se v sobotu  
5. září v 18 hodin otevře v lobeč-
ském pivovaru. Výstavu, kterou 
pořádá ČVUT v Praze a Výzkum-
ný ústav vodohospodářský T. G.  
Masaryka, bude možné shlédnout 
do 8. listopadu.                                      (jř)

Výstava továrních komínů 
s vodojemy míří do Lobče

Mšeno zaplní motorky. Foto: OC
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Josef Gabčík a Jan Kubiš jako Dva proti říši
Šestidílný seriál o knihách  

s tematikou druhé světové války 
uzavřeme knihou Jiřího Šulce 
(1969), nazvanou Dva proti Říši 
(2007). 

Znalci historie jistě vydedukují, 
že oni dva z titulu jsou Josef 
Gabčík a Jan Kubiš, skupina 
Anthropoid. Pro ty, kteří se historii 
nevěnují, připomínáme, že jde  
o parašutisty, kteří byli naší 
exilovou vládou v Londýně 
pověřeni provedením atentátu 
na SS - Obergruppenführera 
Reinharda Heydricha, zastu-
pujícího říšského protektora. 

Jiří Šulc ve své prvotině 
těží ze svého zájmu o druhou 
světovou válku a nabízí opravdu 
propracovaný historický román, 
zaplněný postavami, které 
skutečně existovaly. Kniha 
přináší podrobný pohled na 
situaci v naší zemi během 

Seriál pro knihomoly

Heydrichovy hrůzovlády, líčí 
i nelehká rozhodnutí exilové 
londýnské vlády a zpravodajské 
služby, nevyhýbá se ani popisům 
gestapáckých vyšetřovacích 
metod, vykresluje situaci lidí 
v Praze a celém protektorátu, 

zhmotňuje atmosféru strachu, 
která pokrývá zemi v reakci 
na novou vlnu poprav, kdy se 
na předních stránkách novin 
dennodenně objevují nová  
a nová jména popravených a kdy 
nikdo nezná dne ani hodiny. 

Jiřímu Šulcovi se podařilo napsat 
román, v němž zachytil hrdiny 

odboje, parašutisty, představitele 
vlád a další jako reálné postavy, 
v jejichž nitru se mísí statečnost, 
odvaha i odhodlání se slabostmi, 
starostmi, strachem. Přestože jde 
o poměrně známá fakta, kniha 
rozhodně nenudí, ba naopak. 
Díky hlubokému studiu pramenů 
i novějších poznatků vzniklo dílo, 
které se čte jedním dechem. 

Osu vypravování tvoří strhující 
příběh odvahy, statečnosti, touhy 
po svobodě, odhodlání a současně 
i příběh o zradě a smrti. Je to 
příběh z naší minulosti, který však 
nabízí spoustu paralel k dnešku i 
spoustu otázek. 

Jak by se zachoval každý jeden z 
nás tváří tvář hrozbě smrti? Kde 
jsou hranice lidského odhodlání? 
Kolik se platí za zradu? Jak vysoká 
je cena za svobodu? I tyto otázky 
vás budou napadat při čtení 
Šulcova románu.                     (vkv)

Krásný Jan (* 12. 6. 1757 Mšeno † 
10. 9. 1820 Obříství), farář. Po stu-
diích byl nejprve kaplanem ve svém 
rodišti, poté vychovatelem potomka 
hraběte Václava Radeckého z Radče 
(1766 – 1858), slavného rakouského 
polního maršálka. Od roku 1795 byl 
farářem v Obříství, kde založil Na-
daci pro chudé studující bohosloví 
a pro své farníky. Pochován je na 
obřístevském hřbitově.
Levý Václav (* 14. 9. 1820 Nebřezi-
ny u Plas † 30. 4. 1870 Praha), so-
chař. Učil se truhlářem, ale potom 
pracoval jako kuchař v plzeňském 
klášteře a ve Lnářích. Kolem roku 
1840 odešel se statkářem Antoní-
nem Veithem na jeho panství do 
Liběchova. Pod vlivem umělců, kte-
ří se na zámku soustřeďovali, začal 
tesat sochy v okolním skalním ma-
sívu mezi Liběchovem a Želízy. Tak 
vznikla jeskyně Klácelka (na počest 
F. M. Klácela), Harfenice, Čertovy 
hlavy, Had a kaple Maří Magdaleny. 
Dále to byly volné i reliéfní postavy 
pohádkových a historických bytostí 
(Jan Žižka, Prokop Holý, komplex 
Blaník). Sochař – samouk byl spja-
tý s lidovým uměním a barokním 
sochařstvím, na popud Antonína 
Veitha vystudoval sochařské umění 
v Mnichově a poté odešel do Říma, 
kde se umělecky prosadil. Po návra-
tu do vlasti se stal prvním učitelem 
a starším spolupracovníkem Josefa 
Václava Myslbeka (1848 – 1922), byl 
považován za nestora českých so-
chařů. Jeho nejznámější sochařské 
sousoší nese název Adam a Eva (je v 
Národní galerii Praze). Je pochován 
na Vyšehradském hřbitově v Praze 
podle svého přání, v těsné blízkosti 
malíře Karla Purkyně (1834–1868).
Eliška Přemyslovna (* 20. 1. 1292 † 
28. 9. 1330), poslední Přemyslovna. 
Česká královna z rodu Přemyslovců 
– dcera krále Václava III. (zavraž-
děného v Olomouci v roce 1306), 
manželka Jana Lucemburského 
(1296 – 1346), jemuž porodila pět 
dětí (jejich nejstarším synem byl  
Karel IV., narozený 1316, třetí syn 
Jan Jindřich se narodil v roce 1322 
na Mělníku, později markrabě mo-
ravský). Manželství nebylo šťastné, 
Eliška prožila značnou část svého 
života na Mělníku, který byl jedním 
z nejstarších knížecích a králov-
ských věnných statků, od roku 1279 
královským věnným městem v Če-
chách. Uspořádala zde poddanské 
poměry, založila statky ve Vrbně, 
pobývala také v Hoříně a Brozán-
kách, za jejího pobytu byl postaven 
špitál pro chudé na Pšovce. Je po-
hřbena na Zbraslavi, kde nechala  
v roce 1329 dostavět chrám založe-
ný ještě jejím otcem.

(Miroslav Sígl, Kdo byl a je kdo 2007)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

„Jistěže můj syn chodí za děvkami 
– kdyby nechodil, měl bych strach o 
jeho zdraví,“ prohlásil kdysi Char-
les Dickens. A není se čemu divit, 
ve viktoriánském Londýně připa-
dala jedna prostitutka na dvanáct 
dospělých mužů. Jak se asi takovým 
ženám žilo, vylíčil Michel Faber v 
románu Kvítek karmínový a bílý, a 
to mnohem otevřeněji a upřímně-
ji, než by to mohl udělat zmíněný 
Dickens.

Osou románu je vztah osmnác-
tileté prostitutky Sugar a dědice 
voňavkářského impéria Williama 
Rackhama. Oba chtějí uniknout: 
ona svému hnusnému prostředí, 
on své lehce šílené manželce. Sugar 
nechce být jen vydržovanou milen-
kou, chce se „napevno vetkat do ta-
piserie jeho života, aby ji nepoklá-
dal za pouhý flirt, ale za přítelkyni 
stejně vzácnou, jako je sourozenec“. 
A pak se jí naskytne šance přece jen 
proniknout do Williamovy domác-
nosti… Zbytek děje prozrazovat 
nebudeme, ale potenciální čtenáře 
můžeme spolu s autorem ujistit, 
že se „v blízké budoucnosti stanou 
svědky soulože, o šílenství, únosu a 
násilné smrti ani nemluvě“. 

Kvítek není sentimentální vy-
právěnka o kurvě se srdcem ze 
zlata. Je to panoramatický portrét 
viktoriánského Londýna se všemi 
jeho společenskými vrstvami, bil-
dungsroman s nečekaně katarzním 

Tip na knihu: M. Faber: Kvítek karmínový a bílý
vyzněním a hlavně silný příběh, u 
kterého budete hlavní hrdince fan-
dit. Jestli tohle není literatura, tak 
už nevíme, co by jí tak mohlo být.

Devět set stran, monumentální 
román z času viktoriánské Anglie, 
tahle kniha vám vydrží na několik 
dlouhých zimních večerů. A mož-
ná budete jen obtížně se čtením 
končit, i když je to vyprávění téměř 
klasické, dickensovské. Jenže Faber 
píše dnes a může si dovolit otevře-
nost, která byla v Dickensově době 
nemyslitelná. Ústřední postavou je 
tu prostitutka Sugar a dramatickou 
zápletkou její vztah s bohatým dě-
dicem velké, měřeno dneškem snad 
až globální voňavkářské firmy. Vy-
právění o jejich válce, o vzájemné 
přitažlivosti i odporu je excelentní 
drobnokresbou. Faber nenechá od 
první věty ani přísného kritika na 
pochybách, že je mistrovský stylis-
ta. Takhle ten příběh začíná: Pozor, 
kam šlapete. A buďte ve střehu, ješ-
tě se vám to bude hodit. Město, do 
něhož vás přivádím, je rozlehlé a 
spletité a vy jste v něm ještě nebyli. 
Možná si představujete, že ho dob-
ře znáte z jiných příběhů, které jste 
četli, ale ty příběhy vám nadbíhaly, 
vítaly vás jako přítele, chovaly se k 
vám, jako byste sem patřili. Věc se 
má tak, že jste vetřelci z úplně jiné-
ho času a místa. 

(Zdroj: www.kosmas.cz/ 
knihy/182318/kvitek-karminovy-a-bily)

▪ Bouřka v září - sníh v prosinci.
▪ Jaké počasí v září, tak se i břez-
nu vydaří.
▪ Na dešti v září rolníkům moc 
záleží.
▪ Ozve-li se v září hrom, bude  
v zimě zavát každý strom.
▪ Po hojných deštích v září osení 
zimní se podaří.
▪ Teplé září - dobře se ovoci  
i vínu daří.
▪ V září mnoho požárů bývá, 
proto se obloha rdívá.
▪ Zářijový déšť polím potrava, 
zářijové spršky pro víno otrava.
▪ Touží-li září po rose, bude v 
říjnu bláta po ose. 
▪ Podzim bohatý na mlhu věští  
v zimě mnoho sněhu. 
▪ Pěkné růže v zahrádkách věští 
pěkný podzimek a pozdní zimu.
▪ Divoké husy na odletu - konec  
i babímu létu. 
▪ Když čečetek nevídati, hotov  
se na tuhou zimu.

Zářijové pranostiky

V měsíčníku Mšensko najdete 
také články, které krátce předtím 
vyšly v Mělnickém deníku, a kte-
ré se vztahují k regionu Mšenska.
Další zpravodajství najdete na: 

www.melnickydenik.cz

Osu vypravování tvoří 
strhující příběh odvahy, 
statečnosti, touhy po 
svobodě a současně  
i příběh o zradě a smrti
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V lobečském muzeu potkáte 
Eduarda Štorcha i mamuta

Dobroty z vaší kuchyně:  Kakaový koláč s jablky a čokoládovou polevou
Zářijový díl rubriky Dobroty z 

vaší kuchyně patří Andree Kava-
nové z Kadlína, která si pro vás 
připravila recept na výborný ka-
kaový koláč s jablky. Jablka jsou 
zralá, tak proč si nepřipravit něco 
dobrého ke kávě...

Potřebujeme:
Těsto: 350 g polohrubé mouky, 

350 g strouhaných jablek, 200 g 
cukru, 2 polévkové lžíce kakaa, 1 
vanilkový cukr, 1 prášek do peči-
va, 1/4 l mléka, 2 vejce, 1/4 l roz-

puštěného másla.
Poleva: 200 g čokolády na vaření, 

150 ml smetany.

Postup:
Do mísy prosejeme mouku s práš-

kem do pečiva, přidáme kakao, cukr 
a vanilkový cukr. Přilijeme vlažný 
tuk, mléko s rozšlehanými vejci a na-
konec přidáme nastrouhaná jablka. 
Promíchané těsto nalijeme do formy 
a upečeme. Na závěr přelijeme pole-
vou z rozehřáté čokolády smíchané 
se smetanou. Koláč můžeme také 

posypat strouhaným kokosem.
                                    
                                    Dobrou chuť  
                  přeje Andrea Kavanová!

Máte ve své kuchařce také něja-
kou dobrotu, kterou byste rádi do-
poručili ostatním? Pak neváhejte 
a pošlete nám recept do rubriky 
Dobroty z vaší kuchyně.

Využít k tomu můžete buď emai-
lovou adresu: msensko@email.
cz nebo poštovní adresu: Husova 
149, 277 35 Mšeno.

Lobeč  – Muzeum Eduarda Štorcha 
v Lobči se těší oblibě návštěvníků 
a jeho nabídka se pomalu rozrůstá. 
Za první myšlenkou na vznik mu-
zea stál tehdejší starosta Luděk Do-
hnalík. Ten svoji myšlenku na mu-
zeum dotáhl do konce a muzeum 
bylo otevřeno 21. srpna 2010. Nyní 
Dohnalík pracuje jako ředitel mu-
zea a velký fanda historie, a jak sám 
říká: „Dělám to rád a zadarmo.“

V muzeu byly v poslední době 
doplněny ukázky nálezů různých 
napodobenin zvířat z mamutích 
kostí, které pocházejí nejen z Pá-
lavska a Věstonic, ale i ze Sibiře  
a Francie. To ale není jediná novin-
ka v muzeu.

„Ve spolupráci s mělnickým mu-
zeem se uskutečnila Muzejní noc. 
V plném proudu jsou jednání  
se Severočeským muzeem v Liberci 
o získání pozůstatků po Eduardu 
Štorchovi, které má muzeum ulo-
žené v archivu. Zástupci muzea 
spolupracují i nadále s badatelem 
Oldřichem Kroupou, který pro 
muzeum vytváří repliky artefaktů, 
jako třeba medvědí zuby i mamutí 
kly,“ uvedl Luděk Dohnalík.

Na konci září pak plánuji v Lobči 
sběr pazourků. „Pomalu se už také 
chystáme na příští rok, který bude 
ve znamení výročí 60 let od úmr-
tí Eduarda Štorcha. Už nyní se ale 
naše sbírka předmětů, které Štorch 
používal, rozrůstá. Nově máme 
dřevěné pravítko, kterým měřil 
při zakreslení nalezené pazourky.  
To do sbírky dodal Ondřej Šimo-
nek,“ podotkl Luděk Dohnalík. 
Pravítko bude uložené ve vitríně, 
která se právě připravuje.

„Máme tu také novou průvod-

kyni Soňu Gruberovou, která 
poutavým způsobem návštěvníky 
provede muzejními prostory, a to 
za zhruba šedesát minut. K tomu 
je možná shlédnout videoprojekci 
například románu Na veliké řece 
– což je dalších zhruba šedesát mi-
nut,“ řekl Luděk Dohnalík.

Muzeum Eduarda Štorcha se na-
chází v prvním poschodí budovy 
bývalé měšťanské školy. První část 
seznamuje s osobou spisovatele 
Eduarda Štorcha, jsou tu ukázky 
jeho korespondence, rodný list  
a další dokumenty. 

Je zde k vidění expozice ze ži-
vota lidí v pravěku – lov mamu-
ta, obydlí pravěkých lidí, způsob 
opracování pazourků, způsob po-
hřbívání nebožtíků, ukázky skal-
ních maleb. Ve druhé části jsou 

ukázky pazourků, které byly nale-
zeny v okolí Lobče, ukázky romá-
nů, které Štorch napsal, a ukázky  
z jeho rodné obce – Ostroměře.

Lobečské Muzeum Eduarda Štor-
cha má otevřeno od středy do ne-
děle vždy od 10 do 16 hodin. Pro 
skupiny větší deseti lidí zajistí pro-
hlídku podle domluvy. 

„Možností je i noční prohlídka  
s ubytováním, vše je krásně nasví-
cené a vše lépe vyniká než za bílého 
dne. Tuto možnost využívají školy,“ 
dodal Luděk Dohnalík. Před pár 
dny tu nocovalo například devět 
belgických skautů ve věku od 10 do 
15 let.

Zájemci si mohou domů odnést 
zakoupené suvenýry – například 
knihy o Štorchovi, repliky kostí, 
přívěšky na krk, náramky, cukro-
vinky, jako třeba perníček ve tvaru 
malého mamuta.

                                    Jiří Macek, Deník

Muzeum má dvě části

Ředitel muzea Luděk Dohnalík s mamutím zubem. Foto: Jiří Říha

Z Á Ř Í
11. 9. 19:00 Joe DiPietro - Poslední  
romance
12. 9. 19:00 Jean Giraudoux  - Ondina
14. 9. 19:00 Jean Barbier - V Paříži 
bych tě nečekala...
15. 9. 19:00 Marc Camoletti  - Manžel-
ský poker
17. 9. 19:00 Alessandro Baricco -  
Novecento (1900)
18. 9. 19:00 Pavel Khek & Lenka Smrč-
ková - Chaplin
19. 9. 19:00 Rob Becker - Caveman
21. 9. 19:00 Pavel Khek & Lenka Smrč-
ková  - Chaplin
21. 9. 19:00 Alessandro Baricco - No-
vecento (1900)
22. 9. 19:00 M. Uhde & M. Štědroň - 
Balada pro banditu
23. 9. 19:00 Edmond Rostand - Cyrano  
z Bergeracu
24. 9. 19:00 Bernard Shaw  - Pygma-
lion
25. 9. 19:00 P. Khek & S. Milková  - Ho-
vory na scéně - I. Hlas
29. 9. 19:00 Bernard Shaw  - Pygma-
lion
29. 9. 19:00 Martin McDonagh -  
Osiřelý západ
30. 9. 19:00 Kristof Magnusson -  
Kutloch aneb I muži mají své...

Ř Í J E N
12. 10. 19:00 Vačkář & Havelka - Zločin  
v Posázavském Pacifiku
30. 10. 19:00 Christopher Hampton -  
Úplné zatmění
31. 10. 19:00 Pavel Fiala & Josef Dvo-
řák - S Pydlou v zádech

ZÁJEZDOVÁ PŘEDSTAVENÍ
15.9. 11:00 Oscar Wilde - Cantervill-
ské strašidlo, Žďár nad Sázavou
15.9. 19:00 Oscar Wilde - Cantervill-
ské strašidlo, Žďár nad Sázavou
18.9. 19:30 Alessandro Baricco -  
Novecento (1900), Turnov
24.9. 19:00 Alessandro Baricco -  
Novecento (1900), Pardubice
30.9. 19:00 Molière - Scapinova šibal-
ství, Rakovník

Městské divadlo Mladá Boleslav 
Palackého 263, Mladá Boleslav
tel: 326 734 990, 326 328 553 

MĚSTSKÉ DIVADLO 
MLADÁ BOLESLAV

Koláč s jablky v podání Andrey 
Kavanové. Foto: A. Kavanová
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Lezeckou stěnu využívají 
lidé z několika regionů

A máme tady září, děti musí do 
školy a velkou radost z toho nemají. 
Holt podzim se blíží a s tím nic ne-
uděláme. Tropy jsou pryč, tak si ale-
spoň dopřejeme něco hutnějšího do 
žaludku, i když ovoce a zelenina by 
měly být stále základem. Krouhané 
zelí postupně kvasí stejně jako do-
mácí rychlokvašky. Zavařeno máme 
včetně rybízových a bezinkových 
šťáv. Hrušek a jablek je přehršel a z 
hroznového vína bude krásné víno i 
ten správný mělnický burčák. 
Snídaně:  Pro děti do školy, ale i pro 
dospěláky, horkou čokoládu s lou-
pákem. A na cestu do školy nebo do 
práce: jablečné tousty - obě strany 
toustového chleba potřeme jemně 

S doktorem v kuchyni

máslem, vložíme na tenko nakrájená 
jablka posypaná cukrem a skořicí a v 
toustovači rychle zapečeme.
Oběd: Podkováňský guláš - na vět-
ší kostky nakrájenou vepřovou plec 
osmahneme na tuku s cibulí. Kolik 
masa, tolik i cibule. Osolíme, ope-
příme a pomalu dusíme na mírném 
ohni. Postupně přiléváme tmavé 
podkováňské pivo, až maso změk-
ne. Přidáme nastrouhaný zázvor a 
rozemleté chilli papričky. Zahustíme 
strouhankou a na závěr přidáme dvě 
lžíce zakysané smetany. Podáváme s 
kulatým mšenským chlebem.
Svačina: Pro děti nejlépe čerstvé 
ovoce, případně bílý jogurt s domá-
cím meruňkovým nebo jahodovým 

džemem – vhodné i pro dospěláky.
Nápoje: Rybízová nebo bezinková 
štáva po celý den bez omezení. A 
pokud již neřídíme – tak burčák v 
přiměřeném množství.
Večeře: Legnerovy placky - brambo-
ry uvaříme ve slupce, po vychlazení 
oloupáme, nastrouháme s přidáním 
česneku, pepře a soli. Doplníme hru-
bou moukou, solamylem a vajíčkem. 
Připravíme placky, které na malém 
množství tuku rychle osmahneme 
z obou stran. Podáváme s plátkem 
uzeného a kysaným zelím.
Před spaním: pořád ten burčák po-
kud ještě zbyl a pro děti šípkový čaj.

      Dobrou chuť přeje Ivan Heidler

Podkováňský guláš s mšenským chlebem

Kontakty pro zamluvení lezecké stěny

602 376 527 (Martin), 732 159 134 (Alena), 777 862 331 (Hanka)

Lezeckou stěnu využily už stovky lidí nejen ze Mšenska. Foto: Jiří Říha

Mšeno –  Chtěli byste se stát ho-
rolezci, ale na skály se ještě neod-
vážíte? Pak by vás mohla zajímat 
lezecká stěna, kterou před lety vy-
budovali mšenští sokolové.

Desetimetrová stěna, která je po-
seta zhruba šesti sty úchyty, je po-
dle starostky TJ Sokol Mšeno Hany 
Nečasové ideální právě na osvo-
jení lezeckých základů a technik.   
K tréninku ovšem mšenskou umě-
lou stěnu využívají  i ostřílení lezci.

S nápadem vybudovat ve Mšeně 
lezeckou stěnu přišli před téměř 
deseti lety zkušení lezci a členové 
Sokola Jan Bloudek a Martin Mach. 

„Honza udělal průzkum, kdy zjiš-
ťoval, kolik stěn v okolí je. Zjistil 
ale, že na Mělnicku a Boleslavsku 
žádné větší stěny nejsou. Nejbližší  
jsou až v Praze a v Sobotce,“ kon-
statovala starostka Sokola a dodala, 
že  stěna na pódiu sokolovny zača-
la  růst už na podzim roku 2007. 
„Podařilo se nám získat dva granty, 
podpořilo nás město i řada spon-
zorů. Stěna nás vyšla na téměř půl 
milionu korun,“ připomněla Hana 
Nečasová. Svou stěnu o ploše 175 
metrů čtverečních, na níž je vyzna-
čeno třicet různých cest, sokolové 
otevřeli na jaře roku 2008. Od té 
doby je využívána téměř každý 
den.  

„Jezdí k nám nejen lidé z Měl-
nicka a Boleslavska, ale také lezci 
ze severních Čech. Největší ná-
vštěvnost je samozřejmě v zimním 
období, ale řada lezců do Mšena 
jezdí během celého roku. „Stěnu 

je možné využít každý všední den 
od 17 do 21 hodin a o víkendech 
po telefonické domluvě. Vzhledem 
k tomu, že sokolovna nemá stálého 
správce, s častými lezci máme do-
mluvu, že si u nás vyzvednou klíče, 
zapíší se a zaplatí do pokladničky.“

Pokud do sokolovny zavítají úpl-
ní začátečníci, mohou si objednat 
instruktora, který je zasvětí do tajů 
lezectví. A půjčí jim zároveň veške-
ré vybavení.

Lezeckou stěnu se vydávají čím 
dál častěji pokořit i předškolní 
děti, pro které sokolové vyznačili 

speciální cesty. „Chyty na dětských 
cestách mají podobu zvířátek nebo 
třeba dopravních prostředků. Od 
cest pro dospělé se liší především 
vzdáleností chytů,“ přiblížila sta-
rostka Sokola, která také několik 
let oblékala sedák a na umělé stěně 
trénovala.

Podle její zkušenosti začátečníci 
většinou takzvaně tahají všechno 
rukama: „Kdo neví, že má víc zapo-
jit nohy, vyleze dvě nebo tři trasy a 
má velmi namožené zápěstí a svaly. 
Časem ale všichni přijdou na to, že 
bez nohou to prostě nejde.“       (jř)

Pod Kameneckým hradem
Nedaleko župního hradu Kamence, 

který se prý rozkládal někde mezi 
Lobčí a Libovicemi, stál malý, pohled-
ný hrádek. Patřil baronu Rombergovi, 
válečníkovi, který ve vítězných bitvách 
získal pěkné jmění. Chtěl však ještě 
víc a proto si vzal do hlavy, že si zajde 
pro další zlaťáky do hlubokých sklepů 
pod zříceninou Kameneckého hradu. 
Jednoho dne o půlnoci vzal lucernu, 
opásal se těžkým mečem a vydal se 
za pokladem. Hodinu bloudil temný-
mi,  zatuchlými chodbami, až narazil 
na zrezivělé dveře. Otevřel je bez větší 
námahy. Když baron vstoupil do pro-
storné komnaty, oslnila ho hromada 
ryzího zlata a stříbra. V tom ve skalním 
výklenku zahoukala sova. Barona polil 
studený pot. Poznal v sově samotné-
ho ďábla, který poklad hlídal. Trvalo 
hodnou chvíli, než se baron uklidnil a 
mohl pekelníka pozdravit. Sova kývla 
uznale hlavou. Baron v tom shledal její 
souhlas, že se může s chutí pustit do 
díla. Naplnil drahými kovy nejen měš-
ce, ale i všechny kapsy u svého pláště. 
Když už nebylo kam bohatství uložit, 
naplnil si i svá ústa. Potom se vydal na 
zpáteční cestu. Obtěžkán poklady vy-
šel na denní světlo, právě, když se pro-
bouzel nový den. Domů se dobelhal 
naprosto vyčerpán. Odhodil na zem 
plášť nacpaný drahými kovy, vyplivl 
z úst všechno zlato a padl bezmocně 
na široké schodiště. Těžká nemoc na 
sebe nedala dlouho čekat. Baron měl 
mnoho peněz, ale málo síly a zdraví. 
Zanedlouho zemřel. Pro zlato a stříbro 
si jednoho dne o půlnoci přišel ďábel  
a odnesl je zpátky do hlubokých skle-
pů pod Kameneckým hradem.

O suchém mlýně
 Jméno Suchý mlýn napovídá, že tu 

před věky býval mlýn a že náš potok 
v té době i zde sloužil člověku. Sa-
motu opředl lid zajímavou pověstí: 
Byl to mlýn a nebyl. Voda tekla na 
kolo, mlýn klapal, ale uvnitř nebylo 
mlýnských strojů. Ve mlýně skrče-
ném pod skalami a v stínu obrovských 
smrků a borovic bydleli loupežníci  
a mlynář byl jejich hejtman. Ve skále 
za mlýnem měli skrýše na uloupené 
věci. Hejtman se zamiloval do krásné 
rychtářovy dcery z Bezdějček, unesl 
ji do mlýna, zde ji uvěznil a nutil, aby 
se stala jeho ženou. Milá dcerka  vše 
dobře prohlédla a když loupežníci 
odešli, zdvihla část podlahy, seskočila 
do podkolí a opatrně vyhlédla do dolu. 
Potom jako ptáče přeletěla důl, mezi  
skalami vystoupila na pláň a utíkala 
domů. Rychtář svolal muže ze vsi a za  
soumraku mlýn obstoupili. Schyta-
li všechny loupežníky a odevzdali je 
právu. Mlýn se po čase zřítil, náhon 
byl zasypán sesutou částí stráně a po-
něvadž voda více do náhonu netekla, 
říkali tu v Suchém mlýně.Kdyby jste 
tudy šli večer, uvěříte, že snad v mno-
hém má stará pověst pravdu. Je to  
místo pro historky o loupežnících jako 
stvořené.  Zdroj: www.nosalov.estranky.cz

POVĚSTI  A  BÁJE 
MŠENSKA



12mšensko

Požár štěpky u skládky prověřil 
akceschopnost hasičských sborů
Mšeno – Čtvrteční odpoledne  
6. srpna probíhalo v našem měs-
tečku v úplně stejném poklidu jako 
mnoho jiných v horkém začátku 
srpna. Ospalý klid však narušil 
naléhavý telefonát mšenským ha-
sičům: Proti skládce hoří štěpka! 
Plameny ohrožují stodolu a další 
domy! Z předváděcí akce pro děti 
se mšenští hasiči rychle přesunuli 
na místo požáru. O jejich zásahu 
jsem hovořil o den později se čle-
ny mšenského sboru – Františkem 
Šulcem, Pavlem Vaňkem a Petrem 
Vaňkem.

Jak jste se dozvěděli o požáru?
Oznámení o požáru štěpky jsme 

přijali v momentu, kdy část našeho 
sboru zajišťovala na mšenské hrázi 
akci pro děti. Informace přišla od 
pana Hulicia staršího, který s vel-
kým znepokojením volal svému sy-
novi. Bylo to ještě o něco dřív, než 
přišla zpráva ze svolávacího systé-
mu (17.38 h), takže jsme na místo 
požáru dorazili s pětiminutovým 
předstihem. 

Co jste zjistili při příjezdu?
Viděli jsme hořící štěpku usklad-

něnou v dolíku proti stodole. Ne-
byla to žádná legrace, plameny 

dosahovaly výšky zhruba třiceti 
metrů a přesahovaly i dráty vyso-
kého napětí. Proto bylo nutné v 
celém Mšeně vypnout elektrický 
proud. Suchá masa štěpky spolu 
se vzduchem znemožňovala rychlé 
uhašení. Navíc začal foukat nepří-
jemný vítr, který oheň spíše pod-
poroval. Náš zásah trval od čtvrtka  
v 17.30 do pátečních 22 hodin. 

Jak probíhal váš vlastní zásah?
Pracovali jsme v ohromném žáru 

za pomoci dýchací techniky. Muse-
li jsme se často střídat na proudech, 
aby bylo zajištěno dostatečné chla-
zení. Trojice hasičů byla odvezena 
rychlou záchrannou službou. Dva 
se nadýchali kouřových zplodin, 
jeden byl silně dehydratovaný. Ve 
20 hodin jsme požár dostali pod 
kontrolu, nicméně jsme ho museli 
celou noc hlídat, protože se ještě 
objevila dvě nebezpečná ložiska. 

Kolik sborů se účastnilo zásahu?
Kromě mšenských hasičů to byli 

„profíci“ z Mělníka a Bělé pod Bez-
dězem, dále požární sbory z Mla-
zic, Mělnického Vtelna a Střem.

Které objekty byly v ohrožení?
Na sedlecké křižovatce především 

stodola, u níž se už začínala tavit 
střešní lepenka. Díky včasnému 
ochlazení se na ni požár dále ne-
rozšířil. Kvalitní zdroj vody poskytl 
velký hydrant proti domu Waltero-
vých. Prvotním cílem zásahu byla 
snaha, aby se oheň nerozšířil na 
již zmiňovanou stodolu a rodinné 
domky přes silnici.  

Na další otázky odpovídal mšenský 
místostarosta Karel Píč. 
O příčině požáru zatím můžeme 
pouze spekulovat, že?

Určitě. Nikdo z ulice neviděl na 
skládce štěpky nějaký podezře-

lý pohyb. Vzhledem k tomu, že v 
horní část štěpkové deponie odklá-
dají občané leccos, není vyloučena 
přítomnost třeba skleněné lahve, 
která mohla zafungovat jako lupa. 
Jen pro připomínku: při minulém 
požáru na velké skládce byla v jeho 
centru nalezena dokonce televizní 
obrazovka.

Můžeme zmínit, k jaké škodě  
došlo?

Při ceně 1300 korun za kubík 
štěpky a množství 300 kubíků činí 
škoda nějakých 390 tisíc korun.
                                              Karel Horňák

Kaninské děti na hřišti rozdováděl klaun s bublinami
Kanina – Spoustu legrace  si užily 
děti, které se v sobotu 22. srpna 
sešly na kaninském sportovním 
hřišti, kde se konal dětský den.

Přijel tam za nimi totiž profesi-
onální klaun Lukáš Vláčil, který 
kluky  a holky nenechal ani na 
chvilku zahálet. Na travnaté ploše 
zpívali, tancovali a vyváděli různé 
psí kusy.

„Až přestane hrát písnička, tak 
musíte dělat sochy. Nikdo se ne-
smí ani hnout,“ vysvětloval dě-
tem jeden z úkolů klaun, který 
často dělá radost i malým pacien-
tům v nemocnicích.

Pokud by se někdo divil, proč 
mají v Kanině dětský den na 
konci prázdnin, starostka obce 
Jaroslava Vraná pro to má jed-
noduché vysvětlení. „Dětský den 
pořádáme každý rok v srpnu, 
protože si ho mohou užít i děti, 
které jsou v obci na chalupě,“ při-
pomněla starostka.                      (jř)

Požár u skládky likvidovalo šest jednotek hasičů. Foto: V. Gurvayová


