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ČEKÁ NÁS

Rekonstrukce průtahu Boleslav-
skou ulicí ve Mšeně stála zhruba 
čtyřiadvacet milionů korun, většinu 
nákladů hradil Středočeský kraj. Sil-
nice II/259, která městem prochází, 
je totiž v jeho správě.

Město se na rekonstrukci podílelo 
opravou části chodníků a veřejnou 
zelení. „Šlo  přibližně o tři a půl mi-
lionu korun, naštěstí se nám podaři-
lo získat dotace na zeleň i na chod-
níky,“ připomněl starosta Mach.

V ulici se v rámci opravy, která tr-
vala od listopadu 2013 do listopadu 
2014, objevilo  i nové a úsporné dio-
dové osvětlení, které se osvědčilo na 
náměstí Míru.                       Jiří Říha

Boleslavská ulice ve Mšeně 
ovládla soutěž Cesty městy
Mšeno – Město Mšeno se může 
pochlubit dalším úspěchem. Za pří-
kladnou rekonstrukci Boleslavské 
ulice získalo první místo v soutěži 
Cesty městy, a to v kategorii Liniová 
řešení.

Cenu od Nadace Partnerství, kte-
rá soutěž měst a obcí už čtrnáctý 
rok pořádá, v Čelákovicích převzal 
starosta města Martin Mach. Spolu  
s ním se slavnostního vyhláše-
ní soutěže zúčastnil i autor řešení  
v Boleslavské ulici Marek Prchal.

„Soutěže Cesty městy jsme se zú-
častnili podruhé. Poprvé to bylo 
s revitalizací náměstí Míru, která 
byla oceněna čestnou cenou časo-
pisu Moderní obec,“ uvedl mšen-
ský starosta, podle něhož porota 
odborníků ocenila na Boleslavské 
ulici vedle celkové úpravy i několik 
bezpečnostních prvků a naprostou 
bezbariérovost.

„Porotu zaujaly netradiční takzva-
né špuntové zastávky a zpomalovací 
semafor před školou, a také origi-
nální řešení přechodů pro chodce, 
kterých je v ulici pět,“ připomněl 
Martin Mach.

Mezi výhody rekonstrukce patří 
mimo jiné i o poznání širší chodní-
ky a živé ploty, které oddělují chod-
ník před školou od silnice.

Body v hodnocení přidalo i propo-

jení projektu s předchozí revitalizací 
náměstí, na které Boleslavská ulice 
navazuje. „Jsme rádi, že odborná 

porota opět potvrdila, že koncept, 
podle něhož se ve městě pracuje, je 
jak v souladu s moderními trendy, 
tak i s trendy bezpečnosti v dopra-
vě,“ poznamenal starosta.

V rámci rekonstrukce v Boleslavské ulici přibyla zeleň. Foto: Jiří Říha

listopad

7. 11.  Kokořínský Důl
Revoluční vyjížďka  
s překvapením, Penzion 
Malba, 12.00 

4. 11.  Mšeno
beseda s Ivo Šmoldasem, 
domov seniorů, 14.00

7. 11.  Mšeno
Párty na Staďáku Vol. 3, 
restaurace Stadion, 21.00

14. 11.  Mšeno
filmový festival zimních 
sportů Snow film fest, 
sokolovna Mšeno, 14.00

14. 11. Mšeno
lampionový průvod od  
základní školy, Svatomartin-
ský koncert pro Světlušku, 
kostel sv. Martina, 17.00

21. 11. Velký Újezd
posvícenská zábava v hostin-
ci, Bonton Band, 20.00

28. 11. Kadlín
slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

29. 11. Mšeno
slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu, 
vánoční jarmark, 14.00

29. 11. Velký Újezd
slavnostní rozsvícení 
vánočního stromku, jarmark, 
na návsi v 16.30

4. 12. Mšeno
Mikulášská nadílka 
v sokolovně, 17.00

10. 12. Mšeno
Včera neděle byla s Pavlínou 
Filipovskou, domov seniorů, 
14.00

Porotu soutěže Cesty 
městy zaujaly netradiční 
takzvané špuntové 
zastávky a zpomalovací 
semafor před školou

Svatomartinský koncert bude pro Světlušku
V sobotu 14. listopadu se v chrá-

mu sv. Martina ve Mšeně usku-
teční benefiční koncert, nad jehož 
průběhem převzala záštitu Nadace 
Světluška. 

Jedná se o dlouhodobý projekt 
Nadačního fondu Českého roz-
hlasu, jenž pomáhá nevidomým 
dětem a dospělým s těžkým zra-
kovým postižením. Výraznou 
osobností projektu je klavíristka 
Ráchel Skleničková, která vystu-
dovala Konzervatoř Jana Deyla  
a v současné době studuje Akade-
mii múzických umění v Praze ve 
třídě profesora Ivana Klánského. 
Ráchel Skleničková je laureátkou 
mnoha českých i zahraničních 

soutěží. Každoročním vyvrchole-
ním sbírky je benefiční Koncert 
pro Světlušku. V letošním roce se 
mezi města, jež jsou poctěna zášti-
tou Nadace Světluška, zařadí také 
Mšeno. Vedle Ráchel Skleničkové, 
která koncert zahájí, vystoupí De-
chové trio Hudby Hradní stráže  
a Policie ČR, se kterou uzavřela 
ZUŠ Mšeno smlouvu o umělecké 
spolupráci. Hudba Hradní strá-
že a Policie ČR je vyhledávaným 
hudebním tělesem českých i svě-
tových koncertních síní, v rámci 
protokolu Ministerstva zahraničí 
a Pražského Hradu účinkuje při 
významných politických a spole-
čenských akcích. Společně s De-

chovým triem HHS vystoupí také 
ředitel a šéfdirigent tělesa, plukov-
ník Václav Blahunek, všichni v uni-
formách, které pro HHS navrhl dr-
žitel filmového Oscara za Amadea, 
Theodor Pištěk. Koncert uzavře 
Pěvecký sbor Intermezzo se sbor-
mistrem Karlem Horňákem.

Vstupné na koncert je dobrovol-
né, výtěžek bude poukázán na kon-
to Nadace Světluška. Donátorem 
koncertu je město Mšeno, organi-
zátorem Základní umělecká škola 
Mšeno. Zveme všechny milovníky 
koncertní hudby, aby přišli podpo-
řit činnost Nadace Světluška. 

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D., 
garant koncertu
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Obyvatelé Mšena chtějí klub 
pro mládež i vodu v rybnících

Veřejného fóra se opět zúčastnili žáci mšenské základní školy.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení čtenáři,
dny se rychle 
krátí, je brzy 
tma, a tak mož-
ná budete mít  
i více času začíst 
se do listopado-
vého Mšenska. Jsem moc rád, 
že se mezi vámi nachází stále 
více těch, kteří do Mšenska rádi 
přispějí svými řádky. Tentokrát 
je to i paní Jitka Pospíšilová, 
která žije v mšenském domově 
seniorů. Její článek je laděn 
do podzimního období, ovšem 
trochu jinak, než bychom mohli 
čekat. Věnuje se totiž podzimu 
lidského života a tomu, jak důle-
žité jsou pro seniory mladí lidé.  
A i my mladí se máme od star-
ších přátel čemu přiučit, po-
chytit jejich životní zkušenosti 
a moudra. Věřím, že mezi námi 
není nikdo, kdo by se rád nevrá-
til do doby, kdy by mohl opět po-
slouchat vyprávění své babičky. 
Jen je mi často při návštěvě do-
movů seniorů tak nějak smutno. 
Možná proto, že ty své babičky 
už nemám. Možná na mě ale jen 
působí ten podzimní čas... Proto 
vám všem přeji, aby ty chmur-
né chvilky, které každého z nás 
občas navštíví, o to víc v šeru 
chladných dní, rychle zmizely 
a nahradila je zase pozitivní 
nálada.

Pohodový podzim  
       přeje Jiří Říha
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XXI. ročník

Mšeno – Vznik klubu pro mládež, 
kde by bylo možné hrát společen-
ské hry i pořádat preventivní semi-
náře nebo zájmové kroužky, si přeje 
nejvíce lidí, kteří se zúčastnili další-
ho veřejného fóra na téma Desatero 
problémů města Mšena.

V rámci diskuze, kterou na sále 
mšenské radnice moderoval sta-
rosta města Martin Mach společně 
s Danou Divákovou z Národní sítě 
Zdravých měst ČR, měli lidé mož-
nost upozornit na problémy, které 
je ve Mšeně trápí. U stolů, z nichž 
jeden byl zaměřen například na ži-
votní prostředí a další na dopravu 
nebo na kulturní dění ve městě, se 
účastníci fóra snažili na velký list 
papíru napsat co nejvíce námětů na 
zlepšení i to, co by si ve svém městě 
přáli změnit.

Hlavním problémem setkání se 
po součtu všech bodů po hlasová-
ní stal klub pro mládež, který ve 
Mšeně zatím schází. Na druhém a 
třetím místě se se shodným počtem 
hlasů umístila obnova historické 
cesty ze Šibence do Velkého Újez-
du, kterou by mohli využívat turisté 
i cyklisté, a zadržování vody v kra-
jině, zejména z pohledu rybníků v 
mšenském katastru, které podle ry-
bářů často trpí na nedostatek vody.

Podstatná část návštěvníků rad-
nice si také přeje, aby na začátku 
lesoparku Debř vznikla veřejná psí 
louka a cvičiště s překážkami. Na 
pátém místě skončila potřeba star-
tovacích bytů pro mladé a pozor-

nost účastníků mezi mnoha pro-
blémy vzbudila i potřeba větších 
prostor pro městskou knihovnu. 

Na sedmé až desáté místo poslali 
účastníci diskuze kulturní akce pro 
mládež, přístřešek u čekárny na ná-
městí, vymezení prostoru pro tržní 
prodej a pokus o zřízení stanoviště 
záchranné služby ve Mšeně.

Na setkáních takzvaných zdra-
vých měst, mezi které Mšeno patří, 
má obvykle svůj stůl také mládež, 
která na sále radnice nechyběla ani 
letos. Zastupovali ji žáci místní zá-
kladní školy, kteří dokázali své ná-
měty v posledních letech posunout 
v žebříčku důležitosti na přední 
místa. Díky své účasti na fóru před 
dvěma lety mají například před 
školou nové hřiště, letos se jim pak 
podařilo protlačit na první místo 
mládežnický klub.

Problémy, které účastníci ve-

řejného fóra označili body jedna 
až deset, budou moci ohodnotit i 
ostatní občané města prostřednic-
tvím webové ankety na stránkách 
města. Největšími problémy se 
během příštího roku budou opět 
zabývat zastupitelé, kteří se pokusí 
najít cestu, jak je vyřešit ke spoko-
jenosti obyvatel města.

Náměty a požadavky občanů, 
které vzejdou z veřejných diskuzí, 
bere vedení města opravdu vážně. 
Svědčí o tom  i řešení problémů  
z loňského Desatera.

Nejpalčivějším problémem tehdy 
byla absence společenské místnosti 
pro setkávání mládeže, maminek s 
dětmi i seniorů.

„Skupině maminek s dětmi jsme 
do konce letošního roku bezplatně 
zapůjčili místnost bývalé ordinace 
v Zahradní ulici, kde se s dětmi 
věnují například tvůrčím pracím,“ 
řekl účastníkům diskuze starosta 
Mach a dodal, že v budoucnu by 
maminky mohly využívat část pro-
stor bývalého střediska vodáren, 
které město před časem koupilo.

Město řeší i druhý problém loň-
ského fóra, jímž je absence dětské-
ho lékaře ve městě. „Jednali jsme se 
všemi pediatry v okolí, podali jsme 
několik inzerátů, zatím bohužel 
bez výsledku,“ připomněl mšenský 
starosta.                                Jiří Říha

Účastníci jednotlivým problémům přidělili body. Foto 2x: Jiří Říha

Obnova cesty do Újezda

Jak to dopadlo vloni



3mšensko

Jak se střídají 
roční období, 
střídají se i ne-
moci. Když se 
stromy  převle-
čou do podzim-
ních barev a 
zahalí nás ranní mlhy, tatam je 
doba vosích štípnutí, vytahová-
ní klíšťat či zranění při práci na 
zahrádkách a pomalu, ale jistě 
nastupuje období onemocnění dý-
chacího systému. Mnozí pacienti 
přicházejí v tomto období do or-
dinace s nachlazením, povětšinou 
se jedná o záněty dutin, průdušek, 
katary dýchacích cest. Ti méně 
šťastní mají zápaly plic, ale chřip-
ka zatím, naštěstí, žádná. Ačkoli 
velká část pacientů přichází s pře-
svědčením, že má jistě chřipku. A 
pak mě vždy čeká nelehká úloha, 
přesvědčit přesvědčeného pacien-
ta, že se určitě o pravou chřipku 
nejedná, protože teplota kolem 37 
stupňů, rýma  a pokašlávání jsou 
většinou jen příznaky lehčí virózy, 
která není způsobena zákeřným 
chřipkovým virem. Pacientům ří-
kám: „Kdo chřipku zažil, už si ji 
navždy pamatuje.“ Ony totiž ná-
hle začínající horečky kolem 39 - 
40 stupňů, bolesti svalů, kloubů a 
únava člověka okamžitě vyřadí z 
běžného provozu a v ten okamžik 
i dosud nezkušený poznává, kdo 
je tato nezvaná návštěva a že ho 
jen tak neopustí. V tomto akut-
ním stádiu přibližně týden doslo-
va prospíte, protože nejste ničeho 
schopni. Následující dny, pokud 
nedojde ke komplikacím, také ne-
jsou nic moc... Teploty už (snad) 
máte za sebou, ale dojít vyvenčit  
psa před dům či donést dříví se 
rovná nadlidskému výkonu, a to 
nemluvě o vaření teplých večeří... 
Vše bude jako dřív, ale chce to 
svůj čas. Člověk se postupně zo-
tavuje a pomalu se začíná vracet 
do běžného života. Raději oprav-
du pomalu, protože po chřipce je 
tělo výrazně oslabené a v období 
rekonvalescence je velmi náchyl-
né k dalším infekcím. Po dvou až 
třech týdnech, pokud jste dodrželi 
léčebný režim (klidový režim, do-
statek  tekutin, léky na horečku a 
bolesti,vitamíny a lehká strava) je 
nemoc konečně definitivně pryč 
a vy si můžete užívat života jako 
dříve. Vždyť po celou dobu si člo-
věk nepřál nic jiného. Na závěr za 
nás za všechny doufám, že se nám 
letos chřipka v jakékoliv své podo-
bě vyhne obloukem.
            MUDr. Kateřina Hartlová,
      praktická lékařka pro dospělé

SLOUPEK LÉKAŘKYChorušice mají obecní kompostárnu
Chorušice – Nakládání s bioodpa-
dem obec před deseti lety řešila i 
zakoupením plastových komposté-
rů, které rozdala místním domác-
nostem.

Zatímco povinné třídění biood-
padu dělá starosti mnoha obcím, 
Chorušice s likvidací posekané 
trávy, větví, listí a dalšího odpadu 
ze zahrádek i veřejných ploch pro-
blém nemají. Bioodpad  z Choru-
šic i pod ně spadajících Choroušek, 
Zahájí a Velkého Újezdu končí na 
obecní kompostárně.

Podle chorušického starosty Mar-
tina Bauera obec bioodpad sváží už 
přes dvacet let, donedávna jí však 
stále scházela takzvaná koncov-
ka. „Zpočátku jsme bioodpad od 
domů sváželi jen za pomoci vidlí a 
valníku, pak jsme si pořídili nese-
ný nakladač.  A touto technologií 
svážíme bioodpad v podstatě do-
dneška,“ řekl starosta a dodal, že 
pokud se bioodpad nechá ležet na 
jedné hromadě bez překopání, ve 
spodních vrstvách zůstane dlou-
hou dobu téměř nezměněn.

To byl také důvod, proč se obec 
rozhodla zřídit si kompostárnu na 
vlastním pozemku vedle bývalého 
kravína ve Velkém Újezdu. „Pro 
potřeby kompostárny, která je v 
provozu od letošního jara, jsme 
zakoupili překopávač kompostu, 

který kompost v pásových hroma-
dách rozseká a promísí. Díky tomu 
vznikne už po dvou překopáních 
pěkný materiál a po třetím už je to 
kvalitní kompost,“ popsal starosta 
takzvanou koncovku systému na-
kládání s bioodpadem.

Obec sváží bioodpad od domů na 
jaře a na podzim. V období mezi 
svozy mohou lidé ve všech čtyřech 
obcích odpad ze zahrádek odkládat 
na vyhrazená místa, odkud je pak 
pracovník obce odveze do kom-
postárny. „Funguje to bezvadně. 
Musím občany pochválit, že na 
deponie opravdu odkládají jen bio-
odpad,“ připomněl starosta Bauer.

Nakládání s bioodpadem obec 
před deseti lety řešila i zakoupením 
plastových kompostérů, které roz-

dala místním domácnostem. „Není 
to dlouhodobé řešení, protože se 
mnohokrát přemrzlý plast, z něhož 
jsou kompostéry vyrobeny, začal 
rozpadat.“

Chorušice pro svou kompostárnu 
plánují další vylepšení. Letos obec 
požádala o dotaci na mobilní drticí 
zařízení.

„Je to drticí vůz za traktor o ob-
sahu devět kubíků, který rozmělní 
i hrubší odpad, jako jsou větve a 
roští, důkladně je promísí a vyklopí 
na pásové hromady v kompostár-
ně.  A vůz má navíc i vlastní ruku, 
kterou je možné materiál do vozu 
nakládat,“ přiblížil starosta obce, 
která vyrobený kompost používá 
na svých pozemcích.

                                             Jiří Říha

Kokořínský Důl patřil tradičnímu jarmarku

Pozornost poutali především kováři. Foto: Petra Špitálská

Kokořínský Důl – V Kokořín-
ském Dole se po roce opět ode-
hrál podzimní jarmark. Na lou-
kách vzdálených pět set metrů 
od středověkého hradu Kokořín  
v sobotu 10. října od dopoled-
ne až do soumraku procházeli 
mezi stánky řemeslníků dospělí  
s dětmi. Ty se každou chvíli zasta-
vily, aby okusily práci kováře nebo 
hrnčíře, pracovaly na dřevěném 
bagru nebo malovaly dřevěné ob-
rázky. A samozřejmě řádily na ko-
lotočích a houpačkách.

Těšit se mohly i na jízdy vláčkem 
Kokoříkem, který vozil cestující 
kyvadlově po celý den mezi Koko-
řínským Dolem a hradem Kokořín. 
A jeho vagonky byly stále plné ces-
tujících. U zastávky, z níž vyrážel, 
byla ohrada s ovečkami a vousatým 
kozlíkem. V cíli pak na hosty čeka-
ly soutěže a prohlídky památky.

Hrad Kokořín, který leží na os-
trohu pískovcové skály nad Ko-
kořínským Dolem, pochází ze 
čtrnáctého století. V dobách, kdy 
se okolním krajem rád toulal bás-

ník Karel Hynek Mácha, už z něho 
zůstala jen zřícenina, již na sklon-
ku devatenáctého století zachránil 
Václav Špaček. 

V minulém století památka patři-

la státu, v restitucích ji po dlouhém 
úsilí před devíti lety získali dědico-
vé rodu Špačků a zachovali ji pří-
stupnou pro veřejnost.

                   Petra Špitálská, Deník

Chorušice zpracovávají bioodpad ve vlastní kompostárně. Foto: obec
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Plody podzimu zaplnily kadlínskou radnici
Kadlín - Letošní nečekaně horké 
léto  ovlivnilo úrodu, nedostatek 
vody měl své důsledky. Přesto se 
místnost kadlínského úřadu zapl-
nila pěstitelskými zajímavostmi. 

Vůně jablek, která zde byla v ně-
kolika desítkách odrůd, se mísila 
s vůní hroznů a zeleniny. Bylo zde 
několik odrůd cibule, které se letos 
dařilo, papriky, papričky a rajča-
ta. Nejvíce překvapil pan Miloslav 
Machovec obrovským kedlubnem, 
řípami, cuketami a mrkvemi. Ty se 
v zemi různě pospojovaly  a vytvo-
řily spoustu bizardních postaviček 
a tvarů, které diváky velmi zaujaly. 
Na jeho expozici shlížely mišpule, 
které mnozí návštěvníci viděli  po-
prvé. Leskla se jablíčka Vlastimila 
Čecha a Václava Rašáka, červenala 
se datlová rajčátka Erny Líbalové 
a voněly bylinky ze zahrádky Jitky 
Nové. 

Úrodou hroznů se pochlubila 
Věra Gregorová, pletencem česne-
ku Zdeněk  Šesták, patizony a afri-
kány Hana Líbalová.  Své výpěstky 
vystavila Miloslava Bohuňková, 
Jana Podráská, Štefan  Dvorščík 
ze Stránky, Josef Kazda z Ledců  
a další. Expozici obohatily  papriky, 
rajčata a růžičková kapusta zasaze-
né v dřevěném kolečku od Dušana  
Janindy.  

Své výpěstky vystavili i profesi-
onální pěstitelé zeleniny a ovoce: 
Agro Liblice, farma Smotlacha  
Hlavenec, Hanka Mochov středis-
ko Zálezlice,  ZD Dřísy středisko 

Čečelice,   Školní  statek Mělník,  
SOU Liběchov, Školní podnik  ze-
mědělské univerzity Sady Mělník, 
S.A.D.  Daminěves, zelináři Jakub-
covi  Dřísy a Zahradnictví Zabilan-
ský Mšeno. 

Výstavu ozdobily aranžérky  
z Květin Bezno vkusnou vazbou  
z dýní a květin. 

Plody podzimu je nejen výsta-
va, ale i tvůrčí dílny, hry, soutěže, 
prostě se v Kadlíně pět dní žilo 
svátečně.  Poprvé  výtvarně praco-
vali s plody místní senioři. Vláček 
z cuket, želvičky z patizonů, ob-
rázek motýla z jeřabin a semínek, 
mandaly barevných plodů stromů 
a obilních zrníček, to vše senioři 

zvládli  a strávili krásné podzim-
ní dopoledne lektorované Lenkou 
Kocierzovou. Ta také tvořila násle-
dující dny s dětmi. Protože se ale 
letos urodilo málo dýní, pracovalo 
se s okurkami, cuketami, semínky, 
jeřabinami, šiškami. Děti vysypá-
valy předkreslené motivy mákem, 
prosem, obilkami, fazolemi a další-
mi plody, které zbarvují naši pod-
zimní krajinu. Děti pracovaly také 
se senem s paní Janou Císařovou, 
která k nám do muzea často ráda 
jezdí. Poslední den výstavy v úte-
rý Kadlín patřil  dětem  z MŠ a ZŠ 
Mšeno a ZŠ Nebužely, které vedle 
činnosti ve tvůrčí dílně za vedení 
paní  učitelky Křížové poznávaly a 

ochutnávaly se zavázanými očima 
zeleninu a ovoce, které připravily 
pracovnice obce. 

Přijeli  cyklisté, návštěvníci nejen 
z Mělníka, ale i ostatní  byli potě-
šeni výhrami, které si odnesli za 
slosované vstupenky.  Pět dvojic 
soutěžilo o ceny  v řezání a štípání 
dřeva.

 Muzeum večerně osvětlené dý-
němi a svícemi  lákalo k zajímavé 
prohlídce. Sobotní večer byl obo-
hacen Ohnivou show na návsi. 

Samozřejmě nechyběla ochut-
návka moštů z moštárny ŠEPRO 
Mělník a Jahodárny Vraňany, piva 
z pivovaru Lobeč, ovocných desti-
látů, marmelád a dalších výrobků z 
ovoce a zeleniny od našich zahrád-
kářů a každoroční vyhlášení vítězů 
soutěží o pěstitele největší dýně.  
Malovaný skleněný pohár si za ví-
tězství odnesla Markéta Tomanová. 
Obohacením akce byla i  nabídka 
masných produktů z řeznictví Ko-
hout a syn. 

Nečekanou zábavou v neděli byla 
soutěž v jízdě na doma vyrobených 
dřevěných „motokárách“, na kte-
rých  od Obecního úřadu sjížděly 
děti, maminky a tatínkové. 

Počasí Dnům podzimu přálo, i 
svátek sv. Václava byl příjemně slu-
nečný. 

Prostě se vše vydařilo a těšíme se 
v dalších roce  na  pokračování vý-
stavy: „Na český stůl českou zeleni-
nu a ovoce.“

        Lenka Kocierzová, Šestákovi

Návštěvníci tradiční kadlínské akce se mohli přihlásit do soutěže,  
v rámci níž předvedli spolupráci s ruční pilou. Foto: Petra Špitálská

Plody podzimu 
letos podpořili:

Zemědělská společnost Stránka; Václav 
Kočí, Hradsko; AVE CZ odpadové hospo-
dářství s. r. o., Česká Lípa; Pavel Dvorščík, 
Lobeč; Milan Drechsler, projektant staveb, 
Kadlín;  Monika Šimková, Kadlín; Jan 
Šimek, soukromý zemědělec Kadlín; Mi-
roslava Ščípova, Potraviny Kadlín; Mária 
Polakovičová, Hostinec Kadlín; Hana Ze-
manová, Kadlín; Karel Zabilanský,  za-
hradnictví Mšeno; Stanislav Maděra, sou-
kromý zemědělec; Josef Mašek, soukromý 
zemědělec, Sovínky; Vladimír Šnajdr, ze-
mědělská a lesní činnost, Mělník; Silo Měl-
ník; Pivovar Lobeč; Moštárna Šepra Měl-
ník; Jahodárna  Vraňany; Benkor s. r. o. 
 Mělnická Vrutice; Maso – Uzeniny Ko-
hout a synové.

Poskytnuté dary byly využity jako od-
měny pro soutěžící a jako výhry za slo-
sovatelné vstupné. Finanční dary poslou-
žily k úhradě veškeré zábavy, občerstvení  
i ohnivé show. Všem sponzorům děku-
jeme.

Michala Gregorová, starostka Kadlína

Stránka vyváží kaly novým fekálním vozem

Obec na vlastní náklady pořídila fekální vůz. Foto 2x: archiv obce

Stránka – Odkalovací tříkomo-
rový septik, který v letošním roce 
nechala před obecní kořenovou 
čistírnu odpadních vod instalovat 
stránecká radnice, se osvědčil. 

Potvrdil to starosta obce Štefan 
Dvorščík, podle něhož je nyní 
možné do biologické čistírny vyvá-

žet odpadní kaly přímo z domov-
ních jímek. 

„Z obecních peněz jsme před ča-
sem zakoupili fekální vůz za trak-
tor, čímž jsme rozšířili nabídku slu-
žeb pro obyvatele žijící u nás trvale  

i pro chalupáře,“ připomněl staros-
ta Stránky, podle něhož doplnění 
tříkomorových nádrží určených na 
odpadní kaly stálo zhruba 360 tisíc 
korun. Většinu nákladů pokryla 
dotace.                                           (jř)
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Prodám kompresor domácí výroby 
s motorem o výkonu 3 kW (400 V)  
a padesátilitrovým vzdušníkem.  
na kolečkách. Rychlospojka i zá-
vit. Fouká 8 barů. Cena 2000 Kč.  
Telefon 724 846 381.

Prodám dětskou postýlku. Tel.: 
723 944 178.

Prodám Volkswagen Polo na na-
hradní díly, rok výroby 1989, mo-
tor 1.3 l benzín, na vozidle jsou 
udělané nové brzdy, rozvody el. 
motoru, vyměněné tlakové ha-
dičky ke karburátoru. Karburátor 
nejspíš ztrácí tlak, proto je nepou-
žitelný. Prodávám z důvodu zmeš-
kání přepisu. Cena 3 000 Kč. Tel.:
606 983 974

Prodám dvě hřídele na cirkulárku, 
malou za 150 Kč, velkou za 400 Kč 
a dva nové pilové kotouče prům. 
550 mm po 300 Kč, nebo vše za  
1 000 Kč. Dále třicet nových kovo-
vých skládacích čalouněných žid-
lí, 1 ks za 80 Kč, nebo všechny za  
2 000 Kč. Tel. 606 946 857.

Prodám Wartburg r. v. 1985 bez 
TP na ND nebo pro restaurování 
na veterána. Cena dohodou. Bližší 
info na tel. 737 373 100.

Nabízím zahrádku na Škodu 120. 
Levně. Tel.: 603 302 658.

Hledám ve Mšeně a okolí proná-
jem větší zahrady, pole nebo sadu. 
Tel.: 732 883 979.
• • • • • • • 

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

Dýňová galerie přilákala před 
pivovar v Lobči desítky dětí
Lobeč – Na velké plachtě klečí 
spousta dětí, které se do velkých 
dýní snaží vyřezat otvory. Oko, nos, 
pusu a odklápěcí hlavu. Pak berou 
do rukou lžíce a oranžové obry při-
pravují o dužninu se semeny.

Tak to v sobotu 17. října vypadalo 
před lobečským pivovarem, kde se 
konala Dýňová galerie. Akci pro 
děti, do které se mnohdy aktivně 
zapojují i jejich rodiče, už pošesté 
pořádalo občanské sdružení Volný 
čas na venkově v čele s Alenou Va-
šíčkovou. „Když jsme se do Lobče 

Dýňové galerie se každoročně zúčastní desítky lidí. Foto 3x: Jiří Říha

Lobeč - „První Dýňovou galerii 
jsme uspořádali před šesti lety, 
když jsme se přestěhovali z Prahy 
do Lobče,“ říká Alena Vašíčková, 
která tehdy hledala aktivitu, při níž 
by si její tři děti, jimž tehdy byly 
dva, sedm a dvanáct let, našly nové 
kamarády. A to se podařilo.

S manželem Petrem a několika 
přáteli sehnala dýně a v parku u 
lobečské pošty uspořádala první 
tvoření.

„Je to tvůrčí aktivita, kdy děti jen 
pasivně nesedí a na něco nekou-
kají. Účastníků máme rok od roku 
víc, je pár stálých, kteří si přivedou 
další kamarády,“ připomíná aktiv-
ní maminka,která před lety v Lobči 
založila občanské sdružení Volný 
čas na venkově.

Ještě donedávna se Dýňové ga-
lerie odehrávaly v parku u pošty, 
vloni se ale malí šikulové se svými 
rodiči sešli v prostoru před pivo-
varem. „Před pivovarem zůstávají 
i všechny výrobky z dýní, čímž 
vznikne galerie. My místní chodí-
me každý večer do dýní rozsvěcet 
svíčky,“ líčí Alena Vašíčková, po-
dle níž u svítící výstavky dýňových 

výtvorů často zastavují i lidé, kteří 
Lobčí jen projíždějí.

Součástí každé Dýňové galerie je 
vždy divadýlko. „Máme mezitím 
čas vyhodnotit hlasování o nejza-

Dýňovou galerii organizuje Alena Vašíčková. Foto: Jiří Říha

přistěhovali, hledali jsme nějakou 
aktivitu, při které bychom se mohli 
seznámit  s dalšími obyvateli vesni-
ce,“ přiblížila hlavní organizátorka 
oblíbené akce.

Do Lobče si v polovině října 
nachází cestu stále více lidí, kteří 
nechtějí jen sedět doma, ale rádi 
si společně něco pěkného vyrobí. 
Letos, ačkoli nebylo zrovna nejlep-
ší počasí, se před pivovarem sešlo 

bezmála sto dvacet lidí, pro které 
pořadatelé přichystali doslova hro-
madu obrovských, ale  i malých 
dýní.

Po tvořivé dvouhodinovce se 
děti přesunuly do prostoru pivo-
varského výčepu, kde na ně čekalo 
interaktivní představení. Společně  
s herci ze Studia Damúza se vydaly 
na dobrodružnou cestu ve stopách 
pana Sovy.                                     (jř)

Každý večer chodíme do výtvorů z dýní rozsvěcet svíčky, 
říká organizátorka Dýňové galerie Alena Vašíčková

Do vyřezávání dýní se pustili  
i Vyhlasovi ze Sedlce.

jímavější výtvor, jehož autor po-
každé získá společenskou hru, nad 
kterou může se svými kamarády 
trávit dlouhé zimní večery,“ dopl-
ňuje pořadatelka akce.                 (jř)
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Na opravenou trať ze Mšena na Mělník 
se mají na sklonku roku vrátit vlaky
Mšeno – Pochybnosti, které pro-
vázely rekonstrukci železniční trati 
Mšeno – Mělník, jsou – zdá se – 
zažehnány. O zmiňovaný úsek se 
nyní v odpovídajícím pracovním 
nasazení starají dvě firmy. Část 
Mšeno – Lhotka má na starosti ra-
kouská firma Strabag. O rozhovor, 
který mapuje dosavadní stav ná-
ročné rekonstrukce, jsem požádal 
stavbyvedoucího Petra Nováka.

Jak jste spokojen s dosavadním 
průběhem prací?

Zatím nám přeje počasí, také 
stroje dosud zvládají stálé zatížení. 
Díky tomu nejsme ve skluzu a do-
držujeme stanovený harmonogram 
prací. Pokud půjde vše úspěšně dál, 
nic nestojí v cestě, abychom re-
konstrukci zvládli do 15. prosince 
2015, tedy se skončením platnosti 
starého jízdního řádu. 

Musel jste se spolupracovníky ře-
šit nějaký aktuální problém?

Dosud vše probíhá tak, jak má. 
Setkali jsme se s velkou vstřícností 
na všech dotčených úřadech. Když 
byl nějaký problém, operativně 

Po nových kolejích zatím jezdí pouze technika stavební firmy, v polovi-
ně prosince by se na ně ale mohly vrátit i oblíbené motoráčky.

jsme ho vyřešili za pomoci státní 
správy jednotlivých obcí.

Opravdu jste zatím bez starostí?
Jenom zmíním složení podloží 

pod kolejemi. Původní stav z doby 
před druhou světovou válkou, kdy 
na jílové podloží byly dán vrstvy 
popílku a škváry, které byly překry-
ty štěrkem. V době socialismu byly 
koleje ne zrovna kvalitně upraveny. 
Vybagrovaly se např. škarpy, které 
se každoročně zanášejí. 

Úsek Nebužely – Lhotka, který 
vede skalní soutěskou, bude sta-
vebně docela náročný, že?

Musím pochválit všechny vlastní-
ky pozemků, kterými vede vlastní 
trať. Neměli jsme tu žádné potíže 
ani s jedním z nich. Pokud se poje-
dete podívat na trať v okolí Střem, 
uvidíte, jakým způsobem naši 
bagráci očistili kamenný zářez. Teď 

UZAVÍRKY PŘEJEZDŮ
Pro informovanost občanů  
uvádíme plán uzavírek železnič-
ních přejezdů při rekonstrukci 
tratě Mšeno – Mělník. Část pře-
jezdů již byla dokončena.

27. 10. – 2. 11. Lhotka, nádraží
28. – 31. 10. Mšeno, výjezd směr 
Nebužely, přejezd před křižovat-
kou Velký Újezd / Kanina 
28. – 31. 10. přejezd u vodárny 
před obcí Nebužely 
4. – 10. 11. přejezd v Mělnické 
Vrutici směr Hostín 
6. – 9. 11. Nebužely, přejezd  
u křížku za nádražím
12. – 18. 11. přejezd mezi Lhot-
kou a Hleďsebí
13. – 16. 11. Nebužely, přejezd  
u cihelny směr Živonín
17. – 24. 11. Mělník, přejezd 
před nádražím
20. – 23. 11. Kanina, nádraží 
směr Kanina obec
27. – 30. 11. Mšeno, výjezd směr 
Stránka

1.zemědělská a. s. Chorušice 
nabízí k prodeji 

KOZLY V JATEČNÉM TRUPU
(celková váha 18-20kg) 

v ceně 120 Kč/kg.

Po telefonické dohodě bude 
maso k vyzvednutí 

v Chorušicích.
Kontakt: 602 631 226  

(pí. Martečíková)

I n z e r c e

Na opravě trati pracuje množství těžké techniky. Foto 2x: Karel Horňák

pracujeme na odvodnění trati.

Přesto si myslím, že mezi skalami 
to nebude jednoduché...

Máme stroj, který si s tím dobře 
poradí. Připravíme mu drážku, po 
níž stroj jede a za sebe klade vždy 
dvaadvacet pražců v jednom kusu. 
Poté na koleje vjede takový „pa-
vouk“, který nakladené kolejnice 
zaklopí do pražcového roštu.

Karel Horňák

Mšeno - Nedávno se mě jeden 
mšenský podnikatel zeptal, zda 
naše evangelická církev chystá pro 
uprchlíky nějakou pomoc a  jak se 
k problému staví. Sám v případě, 
že by se ve Mšeně nějací uprchlíci 
objevili, je ochoten zaměstnat jed-
nu rodinu. 

Podle mých dostupných informa-
cí různé organizace včetně něko-
lika mých kolegů – evangelických 
farářů - se podílely a podílejí na 
sbírkách peněz, šatstva a dalších 
potřebných věcí pro uprchlíky, kte-
ří jsou zadržování v Bělé pod Bez-
dězem – Jezové. Někteří tam byli 
osobně a s uprchlíky mluvili.

Nedávno mě navštívil jeden pří-
tel z Rostocku. Členové rostockých 

sborů německé luterské církve se v 
současnosti starají o 60 uprchlic-
kých rodin. 

Rád bych čtenáře Mšenska po-
zval  na besedu s Alenou Fen-
drychovou z Diakonie ČCE o 
uprchlících, která se bude konat 
v pátek 13. listopadu od 18 ho-
din v modlitebně evangelického 
sboru ve Mšeně. Alena Fendry-
chová, která má zhruba deset let  
na starosti práci s migranty  
a uprchlíky, seznámí posluchače  
s fakty o počtu uprchlíků a důvo-
dech jejich příchodu. Nastíní mož-
nost, jak by se  zájemci mohli za-
pojit do integrace uprchlíků, kteří  
budou přijati Českou republikou. 

Michal Šimek, farář

Beseda bude na téma uprchlíci
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Intermezzo reprezentovalo své 
město ve slovenském Horehroní

Mšenský pěvecký sbor Intermezzo se v rámci svých desátých narozenin podíval poprvé za hranice. 

3. 11. 17.30 - Celebrity s.r.o. (komedie, 
ČR, 2015, režie Miloslav Šmídmajer)
3. 11. 20.00 - Fakjů pane učiteli 2 (ko-
medie, Německo, 2015, režie Bora Dag-
tekin)
7. 11. 15.30 - SNOOPY A CHARLIE 
BROWN. Peanuts ve filmu (animovaný 
film pro celou rodinu, USA, 2015, režie 
Steve Martino)
7. 11. 17.30 - Celebrity s.r.o. (komedie, 
ČR, 2015, režie Miloslav Šmídmajer)
7. 11. 20.00  - Spectre, James Bond č. 24 
(thriller, Velká Británie/USA, 2015, režie 
Sam Mendes)
10. 11. 15.00 - Domácí péče (komedie, 
ČR, 2015, režie Slávek Horák)
10. 11. 17.30 - Ztraceni v Mnichově 
(komedie, ČR, 2015, režie a scénář Petr 
Zelenka)
10. 11. 20.00 - Spectre, James Bond č. 
24 (thriller, Velká Británie/USA, 2015, 
režie Sam Mendes)
11. 11. 9.45 - Tři loupežníci (výběr nej-
krásnějších a nejúspěšnějších českých 
pohádek – Kubula a Kuba Kubikula, Tři 
loupežníci, Kouzelný dědeček, Dlouhý, 
Široký a Bystrozraký, Strašidlo ve škole, 
Velbloudí nápady, Jak šlo vejce na vandr)
14. 11. 15.00 - SNOW FILM FEST (pás-
mo špičkových filmů se zimní tematikou,  
z oblasti lezeckých expedic, skialpinis-
mu, freeridu, ultramaratonu a speed 
flyingu. 
17. 11. 17.30 - Ztraceni v Mnichově 
(komedie, ČR, 2015, režie a scénář Petr 
Zelenka)
17. 11. 20.00 - Muž na laně (životopis-
né drama, USA, 2015, režie Robert Ze-
meckis)
21. 11. 15.30 - SNOOPY A CHARLIE 
BROWN. Peanuts ve filmu (animovaný 
film pro celou rodinu, USA, 2015, režie 
Steve Martino)
21. 11. 17.30 - Hunger Games: Síla 
vzdoru 2. část (thriller, USA, 2015, režie 
Francis Lawrence)
21. 11. 20.00 - Mládí (drama, Itálie/
Francie/Švýcarsko/Velká Británie, 2015, 
režie Paolo Sorrentino)
24. 11. 17.30 - Steve Jobs (životopisné 
drama, USA, 2015, režie Danny Boyle)
24. 11. 20.00 - Ejzenštejn v Guanajua-
tu (životopisný, Mexiko/Nizozemsko/
Finsko/Belgie/Francie, 2014, režie Peter 
Greenaway)
28. 11. 15.30  - Vynález zkázy (dobro-
družný, Československo, 1958, režie Ka-
rel Zeman)
28. 11. 17.30 - Návrat do budoucnosti  
(dobrodružný, USA, 1985, režie Robert 
Zemeckis)
28. 11. 20.00 - Návrat do budoucnosti 
2 (dobrodružný, USA, 1989, režie Robert 
Zemeckis)

KINO MÁJ DOKSY
LISTOPAD

Mšeno, Brezno - Ve dnech 2. až 
4. října se smíšený pěvecký sbor 
Intermezzo ze Mšena zúčastnil 
pěveckého setkání s pěveckých 
sborem z Brezna u Banské Bystrice. 
Karel Horňák, sbormistr Intermez-
za, přijal pozvání pana profesora 
Milana Pazúrika, který v Brezně 
vede místní pěvecký sbor a patří k 
výrazným osobnostem slovenské-
ho sborového života. 

Ze Mšena jsme vyjeli ve čtvrtek 
po půlnoci a po devítihodinové 
cestě jsme dorazili do rodinného 
penzionu v Mýtě pod Ďumbierom 
nedaleko Brezna. Protože jsme byli 
po cestě unavení, ocenili jsme po-
hodlné ubytování k potřebnému 
odpočinku.

Odpoledne jsme měli v Brezně 
nejprve zkoušku a večer společ-
né vystoupení s domácím sborem 
v kostele ve čtvrti Mazorníkovo. 
Přivítal nás moderní chrám, který 
právě letos slaví dvacet let od své-
ho vzniku. Zaplněný kostel ocenil 
vystoupení obou sborů zaslouže-
ným potleskem. Na závěr koncertu 
se oba sbory spojily k interpretaci 
čtveřice společných skladeb.

V sobotu jsme vyrazili na výlet 
na salaš Zbojská při Pohronskej 
Polhore. Počasí nám přálo. V nád-
herné krajině někteří absolvovali 
túru po naučné stezce zbojníka 
Jakuba Surovce. Další se podívali 
do výrobny sýrů, ostatní se kochali 
krajinou při posezení na terase na 
salaši. Tam jsme také poobědvali 

nejrůznější místní speciality. Na 
rozloučenou jsme obsluhujícímu 
personálu zazpívali slovenskou li-
dovku a vrátili se do Mýta. 

Odpoledne patřilo znovu společ-
nému vystoupení obou sborů, kte-
ré si společně zazpívaly v místním 
kulturním domě. Poté jsme se sešli 
na společném posezení v místní 
škole, kde nás domácí náležitě po-
hostili. Ani my jsme nezůstali hos-
titelům nic dlužni. Sbormistr pře-
dal upomínkové taštičky, v nichž 

byly materiály o Mšeně a Kokořín-
sku i upomínkové keramiky žáků 
Základní umělecké školy Mšeno. 
Společně jsme si zazpívali české i 
slovenské písničky a navázali nová 
přátelství. 

V neděli jsme vystoupili v kostele 
na náměstí v Brezně a při mši svaté 
zazpívali několik skladeb ze svého 
repertoáru. Po chutném obědě v 
zahradní restauraci jsme se odpo-
ledne vydali na cestu domů. 

Výlet se nám všem moc líbil. Naše 
koncerty měly úspěch, takže doufá-
me, že se na Horehroní znovu vrá-
tíme. Dostali jsme příslib pozvání 
na další ročník Horehronských 
slavností, které se uskuteční v roce 
2017. Všichni se těšíme, že přátelé 
ze Slovenska přijedou ještě dříve 
zase k nám.

Smíšený pěvecký sbor Intermezzo 
děkuje městu Mšenu a panu Vác-
lavu Štráchalovi ze Mšena za fi-
nanční příspěvky, které pomohly z 
velké části pokrýt náklady na tento 
zájezd.                    Eva Chmelařová

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

Za dva roky se mšenští 
pěvci na Slovensko zřej-
mě vrátí. Jsou pozvaní  
na další ročník slavností.

Intermezzo dvakrát vystoupilo společně s brezenským sborem.
Zbyl i čas na poznávání krás Hore-
hroní. Foto 3x: archiv sboru
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Mšenští školáci navštívili Velkou Británii

Žáci mšenské základní školy v Anglii navštívili řadu zajímavých míst. Foto 2x: Jan Podpěra

Zářijová cesta žáků naší mšenské 
základní školy začala vlastně již le-
tos na jaře. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy vypsalo do-
tační řízení mimo jiné na pobyty 
žáků v zahraničí, které jsou spojené 
s výukou cizího jazyka. Naše škola 
o tuto dotaci požádala. Zde musí-
me poděkovat panu učiteli Ing. Šte-
fanovi Dvorščíkovi, který žádost 
zpracovával. Dotace nám byla na 
začátku letošních letních prázdnin 
přidělena. Pak začaly intenzivní 
přípravy (vyplňování dalších žá-
dostí, výběrová řízení na dodavate-
le zájezdu a tak dále).

Přípravy úspěšně proběhly a tak 
mohlo 40 žáků naší školy spolu se 
třemi vyučujícími (Zdeňka Vyhla-
sová, Zdeněk Dvořák, Jan Podpěra) 
vyrazit v neděli 20. září na cestu.

Řidiči našeho zeleného autobusu 
nás bezpečně převezli přes Němec-
ko. Více už nestihli, protože nastala 
půlnoc.

V pondělí ráno jsme dorazili do 
francouzského Calais. Po pasové 
kontrole jsme nastoupili na trajekt, 
který nás odvezl do anglického 
Doveru. Naše první zastávka byla 
na doverském hradě. Hrad Dover 
je největší hrad ve Velké Británii, 
který hrál významnou roli nejen ve 
středověku, ale i v průběhu první a 
druhé světové války.

Poté nás autobus převezl do cí-
lového města Hastings, kde na nás 
čekal mimo jiné pravý anglický 
déšť. Náš průvodce nás odvedl na 
prohlídku místních pašeráckých 
jeskyní. Pro zajímavost můžeme 
uvést, že pašování zboží do Ang-
lie bylo v rozkvětu v době vyso-
kých daní. Potom jsme si prohlédli 
zříceninu hradu Hastings. Části 
hradu se zřítily spolu se skálou do 
moře po dlouho trvajících bouřích. 
Nakonec jsme se pěšky dostali k 
naší škole, kde si nás rozebraly hos-
titelské rodiny.

V úterý dopoledne čekala naše 
žáky výuka anglického jazyka v 
místní jazykové škole Embassy. Po 
obědě jsme jeli do městečka Battle, 
kde se konala slavná bitva u Has-
tings. V tomto městečku jsme si 
prohlédli zajímavé muzeum novo-
dobých dějin.

Poté jsme se přemístili do měs-
tečka Rye. Tam nám také pršelo. 
Přesto se nám návštěva města líbi-

la - krásné domy, kamenné silnice 
i zajímavá historie. Co dokáže na-
příklad příroda. Po jedné bouři se 
z města stal námořní přístav, který 
pak ale byl nánosy opět zrušen. 
Nyní je městečko 2 km od pobřeží.

Ve středu dopoledne nás čekal 
výlet k Seven Sisters, což jsou bílé 
křídové útesy v místním národním 
parku. Čekala nás procházka po vr-
cholcích útesů k majáku. Ještě lepší 
snad byla chvilka strávená na ka-
menné pláži. Obdivovali jsme vlny, 
zajímavé kameny, zbytky lastur a 
mušlí.

Ani se nám odtud nechtělo. Od 
středy jsme totiž měli krásné poča-
sí a to moře.

Po obědě žáky čekala další čtyř-
hodinová výuka.

Ve čtvrtek dopoledne se žáci na-
posledy účastnili vyučování v jazy-
kové škole. Na závěr všichni dostali 
certifikát o absolvování kurzu.

Odpoledne jsme vyrazili do měs-
ta Brighton. Tam jsme nejprve 
vstoupili do „Sea World“, kde je 
mnoho akvárií s mořskými živoči-
chy. Asi nejvíce nás zaujali žraloci 
a možnost si sáhnout na malé a 
živé mořské tvory jako hvězdice a 
sasanky.

Potom jsme obdivovali „The Royal 
Palace“, který přebudoval anglický 
král na začátku 19. století jako své 
letní sídlo. Palác je totiž postaven v 
indo-saracénském stylu.

Poslední zastávkou byl „Brighton 
pier“, neboli místní molo. Na molu 
je mnoho pouťových atrakcí a ob-
chodů. Vedle mola žáci obdivovali 
pro nás poměrně vysoké vlny.

V pátek ráno jsme odjeli do Lon-
dýna, kde nás čekala devítihodi-

nová přestávka na cestě zpět do 
Mšena. V Londýně jsme nejprve 
navštívili hrad Tower, kde jsme si 
prohlédli královské korunovační 
klenoty. Pak jsme se povozili lodí 
k „Houses of Parliament“, tj. k bu-
dovám parlamentu. Viděli jsme 
zblízka i známou věž se zvonem 
„Big Ben“.

Po odpočinku v místním parku 
jsme přišli k Buckinghamskému 
paláci, kde má své sídlo anglická 
královna Alžběta druhá. Dále jsme 
si prohlédli Trafalgarské náměstí se 
sloupem, na kterém stojí socha ad-
mirála Nelsona.

Potom nás čekaly dvě přestávky, 
kde jsme si mohli koupit suvený-
ry a trochu jídla na cestu zpět. Na 
náš autobus jsme pak čekali poblíž 
nejvyšší anglické atrakce - London 

Eye. 
V půl deváté večer jsme koneč-

ně nastoupili do našeho autobusu. 
Před půlnocí jsme dorazili do Do-
veru. Na trajektu jsme zastihli začá-
tek nového dne.

Náš zelený autobus nás bezpečně 
převezl z Francie přes Belgii a Ně-
mecko do České republiky. Odpo-
ledne jsme se opět setkali s našimi 
rodinami.

Jako celek musím hodnotit celou 
akci za velmi vydařenou. Žáci měli 
možnost se zdokonalit v angličtině 
nejen ve škole, ale i přímo v anglic-
kých rodinách. Vedle toho poznali 
množství zajímavých míst jedné 
části Velké Británie. 

                         Jan Podpěra, učitel

ČERSTVÉ OVČÍ A KOZÍ SÝRY 
STATEK BŘEZINKA u Kokořína pro Vás má NOVINKU.  
Od září letošního roku jsme získali trvalé schválení  
pro výrobu mléčných výrobků. 
Nabízíme ČERSTVÉ OVČÍ A KOZÍ SÝRY V SOLNÉM NÁLEVU, 
které jsou vyrobené přímo na naší farmě. 
Najdete nás: Statek Březinka, č. p. 15 277 23 Kokořín 
GPS: N 50°26‘58“E 14°33‘00“ 
Tel. + 420 602 648 554, + 420 602 269 974 
facebook.com/StatekBrezinka, www.kokorin.info

I n z e r c e

První zastávkou výpravy ze Mšena byl doverský hrad.

Den první

Den druhý

Den třetí

Den čtvrtý

Den pátý

Den šestý

Den sedmý



9mšensko

František Cinger: Arnošt Lustig zadním vchodem
Kniha, kterou vám tento měsíc 

představíme, není románem, ačkoli 
život hlavního protagonisty by na 
román vydal. Jde o autorizovaný 
životopis nazvaný Arnošt Lustig 
zadním vchodem (2009) a jeho 
tvůrcem je Lustigův přítel, redaktor 
deníku Právo, novinář František 
Cinger, který tímto dílem navázal 
na knihu 3 x 18, portréty a postřehy 
(2002), již vytvořil společně  
s Arnoštem Lustigem.

Nečekejte však rozšířené 
encyklopedické heslo, či dokonce 
bulvárně podané pikantnosti ze 
života světoznámého spisovatele. 
Dílo Arnošt Lustig zadním vchodem 
nechává čtenáře nahlédnout do 
všeobecně známých i méně známých 
kapitol Lustigova života. Životopis 
je podaný jako volný sled střípků, 
událostí, vzpomínek i jejich útržků a 
poměrně hodně čerpá jednak z toho, 
co o sobě sám Lustig v nesčetných 

Seriál pro knihomoly

rozhovorech prozradil, jednak  
z vyprávění jeho přátel, především 
spoluvězně z Terezína, Osvětimi  
i Buchenwaldu, Jirky Justice. Kniha 
však má větší dosah, než aby byla 
„pouhým životopisem.“ Jde o malý 
exkurz do dějin 20. století. Pestrý 

Lustigův život, plný neskutečných 
náhod, četných přátelství a setkání 
se zajímavými lidmi, zachycuje 
proměnu starého kontinentu  
v průběhu minulých desetiletí. Kniha 
přináší nejen informace o Lustigovi 
samotném, ale o celém kontextu 
jeho života a díla, o motivaci jeho 
próz, o bezejmenných spoluvězních, 

kteří neměli tolik štěstí a zahynuli 
v nacistických koncentračních 
táborech, je svědectvím o jednom 
dlouhém životě zasvěceném práci 
na tom, aby se nezapomnělo na 
zvěrstva, která dokáže napáchat 
fanatismus. Mrtví zůstávají živými 
v našich vzpomínkách, tak by mohl 
znít vzkaz Arnošta Lustiga, který 
prostřednictvím Františka Cingera 
můžeme číst mezi řádky výše 
jmenované knihy.

Pokud se chystáte maturovat, je 
dílo Arnošt Lustig zadním vchodem 
tím, které vám může napomoci  
s pochopením jednoho maturitního 
okruhu. Jestliže už máte maturitu 
či studium dávno za sebou, nevěšte 
hlavu, i vám může tato kniha 
pomoci utřídit si myšlenky a přispět 
k pochopení či přijetí minulosti. 
Ostatně – jak říká Lustigova hrdinka 
Dita Saxová: „Svět není to, co 
chceme, ale to, co máme.“         (vkv)

Lurago Anselmo Martino (* 9. 1. 
1701 † 29. 11. 1765), italský stavi-
tel a architekt. Usídlil se v Čechách 
a patřil ve své době k nejzaměst-
nanějším stavitelům u nás. Převzal 
vedení stavební kanceláře Praž-
ského hradu, pracoval pro šlechtu, 
nastoupil po smrti K. I. Dienzenho-
fera (1655 – 1722) na jeho místo 
architekta a stavitele. Stavěl i po-
dle návrhů  F. M. Kaňky, například 
zajímavé je rokokové pojetí interi-
éru zámecké kaple v Hoříně. Mezi 
jeho architektonicky nejcennější 
díla patří také kostel sv. Václava ve 
Vysoké, postavený v letech 1752 – 
1754.
Slánský Josef (* 11. 11. 1825 Sed-
lec † 6. 9. 1889 Praha), bohoslo-
vec. Pocházel z velmi chudé rodiny, 
a proto byl dán do kláštera v Praze. 
Po studiu bohoslovectví byl kapla-
nem a farářem v kostele U Matky 
Boží v Praze, pak v Dolních Rakou-
sích a posléze u Karmelitánů v Pra-
ze. V roce 1887 se stal generálním 
vikářem velkopřevorství českého 
rytířského řádu maltézského u 
Matky Boží pod řetězem v Praze. 
Je pochován na Vyšehradském 
hřbitově v Praze.
Mácha Karel Hynek (* 16. 11. 
1810 Praha † 6. 11. 1836 Litomě-
řice), básník. Zakladatel moder-
ní české poezie, nejvýznamnější 
představitel českého romantismu, 
který se proslavil svou poémou 
Máj. Mnohé náměty svých děl čer-
pal ze svých pobytů na Mělnicku 
a Kokořínsku (poprvé počátkem 
srpna 1832, potom 1833 a 1835). 
V blízkosti hradu Kokořín připomí-
ná pobyty K. H. Máchy vyhlídka 
na skále, po něm pojmenovaná. 
Sem do údolí Pšovky umístil děj ro-
mantického románu Cikáni. Méně 
známé jsou cesty K. H. Máchy po 
Podřipsku, o nichž stejnojmenný 
spis vydala Společnost krajinského 
muzea v Kralupech nad Vltavou 
z pera  Jana Rysa. K. H. Mácha je 
pochován na Vyšehradském hřbi-
tově v Praze, když sem byl původní 
náhrobek z Litoměřic převezen za 
pohnutých událostí po druhém 
Máchově pohřbu v květnu 1939. 
Tehdy po tzv. mnichovském diktá-
tu němečtí okupanti zabrali české 
pohraničí, v němž se ocitly i Lito-
měřice, kde Máchu potkala nena-
dálá smrt.
Bohdan Rudolf, MUDr. (* 18. 11. 
1870 Mšeno † 17. 11. 1936 Mni-
chovo Hradiště), lékař. Působil 
dlouhá léta v Mnichově Hradišti a 
sepsal několik lékařských spisů a 
odborných publikací.
(Miroslav Sígl, Kdo byl a je kdo, 2007)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

Intermezzo, díky za krásný zážitek
Delší dobu jsem si přála, aby 

mšenský pěvecký sbor Intermezzo 
měl koncert v Liblicích. Bydlím již 
několik let v Byšicích, odkud je to 
do Liblic kousek a mohla bych tam 
tak zajít pěšky.

Náhoda tomu chtěla. Šla jsem na 
nákup a na vývěsce jsem si všim-
la plakátku, který avizoval, že se v 
neděli 11. října v liblickém koste-
le koná koncert Intermezza. Měla 
jsem velkou radost - konečně!

Šla jsem k sousedce Zdeně, chce jít 
se mnou. Souhlasila. 

V neděli po 17. hodině jsme vy-
razily. Byl zrovna krásný slunný 
podvečer. Z domova až ke kostelu 
nám cesta trvala půl hodiny. Uděla-
ly jsme něco pro tělo a zároveň pro 
potěchu duše.

V kostele ještě mnoho lidí nebylo, 
ale po krátké chvilce se naplnil do 
posledního místečka. Už při nástu-
pu sboru jsem byla potěšena, že vi-
dím známé tváře. A co teprve, když 
sbor začal zpívat - no prostě nád-
hera. Přiznám se, že se mi chvílemi 
chtělo brečet.

Miloš Jíra uváděl písně a jeho kap-
ky humoru ještě zlepšily celkový 
zážitek. Má kamarádka a sousedka 
Zdena také pěla samou chválu. Je 
to taková moje dobrá duše. Ono 
přesadit „starý strom“ není nikdy 
jednoduché. Ve Mšeně jsem se na-
rodila a žila šedesát let. Stejně jsem 
stále Mšeňačka. Do Mšena to na-
štěstí není z Byšic daleko, takže jsem 
pořád jednou nohou tam. Mšeno je 
pro mě prostě srdeční záležitost.  To 
jsem ale trochu odbočila...

Zpátky ke koncertu. Bylo to nád-
herné. Protože jsem několik let ve 
Mšeně působila v divadelním spol-
ku, vím, jak je to náročné na čas.

Ráda bych proto poděkovala všem 
členům sboru v čele s Karlem Hor-
ňákem za to, jak umějí rozdávat ra-
dost a energii svým posluchačům.  
Je na nich vidět, že zpívají rádi. A je 
to obrovský kus práce.

Ještě bych chtěla všem popřát 
krásné společné chvíle, hodně úspě-
chů a hlavně hodně zdraví, protože 
bez toho to nejde. Ještě jednou díky! 

                                      Marie Říhová

Mrtví zůstávají živými  
v našich vzpomínkách,  
tak by mohl znít vzkaz 
Arnošta Lustiga.

Okrašlovací spolek pro 
Mšeno a okolí ve spolupráci  

s Kulturní komisí města 
Mšena připravuje vydání 

publikace o J. B. Cinibulkovi, 
od jehož narození v příštím 

roce uplyne 140 let.
Z tohoto důvodu prosí 

občany, kteří mají jakékoli 
informace, fotografie nebo 
vzpomínky k této osobnosti 

Mšenska, o jejich poskytnutí.

KONTAKT
Jiří Říha - 737 671 196

osmseno@email.cz

▪ Teplý říjen - studený listopad.
▪ Listopadové hřmění pšenici ve 
zlato mění.
▪ Když krtek v listopadu ryje, bu-
dou na vánoce létat komáři.
▪ Padá-li listí v listopadu, jistě brzy 
přijde led, ale dlouho nepobude.

Pranostiky na měsíc listopad
▪ Stromy-li v listopadu kvetou, 
sahá zima až k létu.
▪ Když se v listopadu hvězdy třpy-
tí, mrazy se brzo uchytí.
▪ Když dlouho listí nepadá, tuhá 
zima se přikrádá.
▪ Studený listopad - zelený leden.

VÝUKA ANGLIČTINY
s rodilým mluvčím, 

možnost soukromých 
i skupinových hodin pro 
začátečníky i pokročilé. 

Bližší informace:  
777 599 814

gavinhuban@seznam.cz

I n z e r c e
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SOKOLSKÉ STŘÍPKY

    
Dobroty z vaší kuchyně:  ořechová bábovka

Listopadová díl rubriky Dobroty  
z vaší kuchyně patří Ma-
rii Říhové, která vám nabízí  
k vyzkoušení výbornou ořecho-
vou bábovku. Vlašáků se přece 
letos urodilo poměrně dost.

Potřebujeme:
10 dkg mletých vlašských ořechů,  

1 lžíci instantní kávy, 1 dcl horké 
vody, 5 vajec, 20 dkg cukru, 1 vanil-
kový cukr, 2 dcl oleje, 125 ml mléka, 
15 dkg hladké mouky, 1 prášek do 
pečiva, 10 dkg kukuřičného škrobu, 
1 ks tmavé polevy.

Postup:
Instantní kávu přelijeme horkou 

vodou, polevu nastrouháme najem-
no  a vejce s oběma cukry vyšleháme 
do pěny. Promícháme mouku s práš-
kem do pečiva, škrobem a nastrou-
hanými ořechy. Střídavě s připrave-
nou kávou pak pozvolna vmícháme 
do pěny z vajec a cukru. Do směsi 
přidáme nastrouhanou čokoládovou 
polevu. Vše následně nalijeme do 

vymazané a vysypané formy. Peče-
me asi hodinu na 175 stupňů.

          Dobrou chuť   
 přeje Marie Říhová

Máte ve své kuchařce také ně-
jakou dobrotu, kterou byste rádi 
doporučili ostatním? Našli jste v 
kuchařce po své babičce rodinnou 
specialitu, kterou si nechcete ne-
chat jen pro sebe? 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: Redak-
ce Mšenska, Husova 149, 277 35 
Mšeno.

I letos jsme se sešli na tenisovém turnaji smíšených dvojic, na který 
dorazilo 14 hráčů. Na začátku jsme se rozlosovali do 7 dvojic a turnaj 
mohl začít. Hráli jsme systémem každý s každým na jeden set. Bez jedi-
né prohry prošli turnajem Petra Lakomá a Radek Mansfeld, a tak prá-
vem obsadili první příčku. Na druhém místě skončili Radka Nečasová 
a Dalibor Lakomý a bronzoví byli Jana Malinská a Vojtěch Stritzko st. 
Foto z turnaje na www.sokolmseno.rajce.net. Foto a text: R. Nečasová

Vlašské ořechy mají spoustu 
prospěšných látek. Foto: archiv

Na již sedmém ročníku nohejbalového turnaje trojic se letos sešlo 
11 družstev, 5 jich bylo ze Mšena a 6 z okolí. Družstva byla rozdělena 
do dvou skupin, kde hrál každý s každým a nejlepší 4 týmy z každé 
skupiny postoupily do „pavouka“. Nejlépe se vedlo družstvu Náhoda, 
které turnaj vyhrálo. Na druhém místě byl Potůček a nejlepší z Mše-
ňáků skončili na třetím místě Tři bratři. Foto a text: R. Nečasová

Dne 18. října 2015 tomu bylo 
100 let, co se narodil pan Josef  
Havlík ze Mšena. Kdo jste ho znali  
a měli rádi, vzpomeňte s námi. Dě-
kujeme. Jitka Kozáková, vnučka. 
 

• • •
Rodina Anežky Novotné děkuje 
za krásné přání k jejím osmde-
sátým narozeninám. Zvláště pak 
panu starostovi Martinu Macho-
vi. Kouglovi.

• • •

Udělejte radost svým blízkým  
a popřejte jim k jejich jubileu 
přostřednictvím Mšenska. Své 
blahopřání zašlete jako SMS 
zprávu na 737 671 196 nebo na 
e-mail: msensko@email.cz. Do 
předmětu uveďte: „Blahopřání“.

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Muži „A“ – Okresní přebor
8. 8. - Tišice 0:1 np Mšeno  
15. 8. - Mšeno 3:6 Vysoká  
22. 8. - Hořín 2:3 Mšeno  
29. 8. - Mšeno 9:3 Dolní Beřkovice
6. 9. - V. Borek 2:3 np Mšeno  
12. 9. - Mšeno 2:1 Vojkovice 
19. 9. - Vehlovice 5:0 Mšeno 
26. 9. - Mšeno 2:1 np Dolany 
3. 10. - Obříství 2:3 np Mšeno  
10. 10. - Libiš B 5:2 Mšeno 

Muži „B“ – Okresní přebor
23. 8. - Dřísy 2:3 Mšeno B  
30. 8. - Mšeno B 8:0 Vysoká B  
6. 9. - Nebužely 2:0 Mšeno B  
13. 9. - Mšeno B 5:1 Tuhaň 
20. 9. - Čečelice 2:1 Mšeno B  
27. 9. - Mšeno B 5:1 Vraňany  
3. 10. - Ovčáry B 10:4 Mšeno B 
11. 10. - Řepín B 1:3 Mšeno B 

Starší žáci – Okresní přebor
29. 8. - Sazená 4:2 Mšeno  
5. 9. - Mšeno 3:4 Obříství 
12. 9. - PTZ 11:0 Mšeno 
16. 9. - Mšeno 2:1 Čečelice/Byšice 
19. 9. 2015 - Mšeno 4:1 Lužec 
26. 9. - Kostelec 2:4 Mšeno 
3. 10. - Mšeno 7:1 H. Beřkovice 
10. 10. - Tišice 1:3 Mšeno 

Dorost – I. A třída – krajská soutěž
22. 8. - Litol 3:0 Mšeno  
26. 8. - Čelákovice 2:3 Mšeno 
29. 8. - Mšeno 4:4 Lysá n.L.  
5. 9. - Benátky 3:1 Mšeno 
 
9. 9. - Mšeno 3:1 Dolní Bousov 
19. 9. - Bělá 11:4 Mšeno 
26. 9. - Mšeno 0:3 Velký Borek 
4. 10. - Luštěnice 2:3 Mšeno 
10. 10. - Kostomlaty 2:2 Mšeno

SK Mšeno představuje své výsledky

Stránecké děti mají nové pískoviště

Truhlář Petr Gál zrealizoval na hřišti ve Stránce zakázku obce na vybu-
dování dětského pískoviště. Děti tak mohou využívat další herní prvek 
na zdejším hřišti, které funguje od roku 2012, k rozvoji svého „staveb-
nického umění“. Taková povedená bábovička nebo hrad z písku rozzáří 
dětská očka, a kdo si hraje, přece nezlobí. Foto, text: Štefan Dvorščík ml.
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Staří lidé chtějí být v kontaktu s mládím

Listopad moc neláká k procház-
kám po lese, ale opak může být prav-
dou, když se vypravíte na sběr pení-
zovky sametonohé. Výborná jedlá 
houba s mnoha léčivými účinky ros-
te právě v tomto období, ostatně i 
proto se ji říká vánoční houba. Sa-
metově ojíněná houba roste v trsech 
na pařezech a můžete si z ní připra-
vit mnoho pochoutek. No a když 
nic jiného, i ten pohyb je důležitý  
a prospěšný pro dospělé i děti. Nebo 
můžete sbírat vlašské ořechy na ko-
láče, šípek na čaj nebo se vypravit za 
červenou řepou. 

Jinak se ale nikomu nikam moc 
nechce a doma je snad pohoda a 
teplo. Je čas i na stolní hry, vyprávě-
ní a k tomu se hodí něco sladkého na 
zub po hutné polévce, která možná 
zůstane i na večeři.

Snídaně:  Kukuřičné lupínky s tep-
lým mlékem a medem jsou dobrým 
startem do podzimního počasí. Na 
svačinu pak mšenský chléb s más-
lem a domácí meruňkovou marme-
ládou.

S doktorem v kuchyni

Oběd: Řepínská řepňačka z červené 
řepy – připravíme silný vývar z ho-
vězích harf s přidáním bobkového 
listu, celých kuliček nového koření, 
soli  a pepře. Na tuku osmahneme 
červenou cibuli, na nudličky na-
krájenou červenou řepu a mrkev. 
Dusíme na červeném stolním víně 
s rajčatovým protlakem, až zelenina 
změkne. Přecedíme vývar do zele-
niny, přidáme kousky masa z harf 
a na nudličky nakrájenou šunku. 

Před podáním přidáme zakysanou 
smetanu.

Svačina: Ořechové šátečky kanin-
ské Bartošky - nastrouhané ořechy 
svaříme s mlékem, cukrem, kous-
kem másla, vanilkou a špetkou mle-
té skořice. Necháme vychladnout  
a zahustíme piškotovými drobečky 
s přidáním kapky rumu nebo tresti. 
Připravíme si listové těsto, na ten-
ko rozválíme na válu, vytvarujeme 
čtverečky, vložíme ořechovou směs 
a zabalíme do podoby šátečků. Peče-
me v troubě do zlatova. 

Nápoje: Teplý nebo i studený ovoc-
ný čaj bez omezení.

Večeře: Kloboučky penízovky same-
tonohé osmahneme na sádle s cibul-
kou, solí a bílým pepřem a podává-
me na topince potřené česnekem. K 
pití po celý den šípkový čaj a před 
spaním nakrájená jablka. Pro dospě-
láky i teplou griotku.

      Dobrou chuť přeje Ivan Heidler

Řepínská řepňačka a šátečky kaninské Bartošky

Ráda bych se s vámi podělila  
o pozitivní zážitky a poznatky, kte-
ré jsem během svého dosavadního 
pobytu v Domově seniorů Mšeno 
získala.

Je tatam doba, kdy se staří a ne-
mocní lidé odkládali do domovů 
pro seniory pouze na dožití, jako 
lidé bez zájmu o cokoliv. Jsem kli-
entkou, upoutanou trvale na inva-
lidní vozík a bez pomoci zaměst-
nanců domova seniorů se nemohu 
obejít. Jsem však pozitivně naladě-
na a snažím se, i přes svůj zdravotní 
stav, kladně zhodnotit péči, která je 
mi poskytována, zejména péčí v 
kulturně sociální oblasti. Nemohu 
vypisovat jednotlivé akce, které se v 
domově konají. Je jich mnoho a ka-
ždý z nás má možnost si dle svých 
zájmů vybrat. Velmi kladně hod-
notím výstavy děl klientů, semi-
náře v oblasti cestování a možnost 
zúčastnit se přednášek o knihách, 
obrazech... 

Leckterý čtenář by mohl namít-
nout, že se tak děje i v ostatních 
zařízeních pro seniory. Já si však 
myslím, že pracovníci domova se-
niorů pod vedením paní ředitelky 
Mgr. et Bc. Blanky Dvorščíkové, 
MBA umějí starého člověka, a to 
nemluvím pouze za svoji osobu, 
pohladit po duši. Podle mého ná-
zoru je to vzácný dar, zvláště pak 

nemocnému člověku toto přináší 
radost, zvedá sebevědomí a přináší 
energii do života. 

Čeho si zvláště cením, je mož-
nost, v této době aktuální, zavzpo-
mínat na své blízké zesnulé, na je-
jichž hrob se z objektivních důvodů 
nemůžeme dostat osobně. Dbá se i 
na to, aby se zavzpomínalo na ze-
snulé klienty, což se děje decent-
ním způsobem.

O kulturně sociální činnost se v 
Domově seniorů ve Mšeně starají 
dva mladí lidé. Je to pan Lukáš Bro-
nec a slečna Denisa Frydrychová. 
V tomto vidím zásluhu paní ředi-
telky Dvorščíkové, která ví, že staří 

lidé chtějí být v kontaktu s mládím, 
které se správně věnuje své práci. 
Patří jim za to poděkování. 

Dovoluji si vyslovit skromné 
přání, aby se v této zavedené pra-
xi pokračovalo. Je sympatická i ta 
skutečnost, že obecně jako jeden z 
mála mladých mužů je v domově 
pečovatelem k plné spokojenosti 
klientů i pan Jiří Horáček. Tento 
fakt ukazuje dle mého názoru na to, 
že se vedení domova seniorů ubírá 
správným směrem a myslím si, že 
město Mšeno může být na pracov-
níky v domově seniorů pyšné. 

                                Jitka Pospíšilová,
 klientka Domova seniorů Mšeno

Mšenský smíšený pěvecký sbor 
Intermezzo se připravuje na před-
vánoční koncertní šňůru. Přinášíme 
vám přehled všech koncertů.

Listopad
sobota 14. 11. - Svatomartinský  
koncert pro Světlušku, Mšeno, 
chrám sv. Martina, 17.00
sobota 28. 11. - advent Medonosy, 
kostel sv. Jakuba, 17.00
neděle 29. 11. - rozsvěcení vánoční-
ho stromu Mšeno, 16.00; rozsvěcení 
vánočního stromu Nebužely, 17.00; 
rozsvěcení vánočního stromu  
Střemy, 18.00

Prosinec
neděle 6. 12. - advent Mělnické 
Vtelno, kulturní centrum, 15.00;  
advent Byšice, kostel sv. Jana Křtite-
le, 17.00
sobota 12. 12. - advent Mečeříž, 
kostel Povýšení sv. Kříže, 14.00;  
advent Nebužely, kostel sv. Jiljí 16.00
neděle 13. 12. - advent Libkovice p. 
Řípem, evangelický kostel 14.00; ad-
vent Chorušice, kostel Nanebevzetí 
P. Marie, 17.00
sobota 19. 12. - advent Lobeč, 
kaple, 14.30; advent Mšeno, chrám 
sv. Martina, 17.00

KONCERTY 
INTERMEZZA

Mladí lidé podle Jitky Pospíšilové seniorům zvednou náladu. Foto: J.P.

Obec Kanina 
nabízí k pronájmu 

OBECNÍ RESTAURACI
k provozování 

pohostinské činnosti

Bližší infomace poskytne 
starostka obce pí. Vraná 
na telefonu 724 178 156 

nebo elektronicky 
na e-mailu:  

starosta.kanina@seznam.cz

 MĚSTO MŠENO
v souladu s § 39 odst. 1)  
zákona č. 128/2000 Sb.  

o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje svůj záměr
pronajmout čtyři kanceláře 
včetně příslušenství (sociální 

zařízení, šatna apod.) o celkové 
výměře 103,96 m2 v domě č. p. 
400 v Boleslavské ul. ve Mšeně 
(areál bývalé provozní budovy 

VKM). Nabídková cena musí být 
nejméně na úrovni ceníku  
města Mšena pro nájmy  

nebytových prostor.
Nabídky je možno podávat  

do 18.11.2015 do 11.00 hodin.  
do podatelny MěÚ Mšeno, 
nám. Míru č. p. 1, 277 35 

Mšeno osobně nebo poštou, 
rozhodné je datum doručení.

Červenou řepu si mnoho lidí pěs-
tuje na zahrádce. Foto: archiv
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Luboš Martínek ukoval osm tun kruhů
Mšeno - „Tuhle cestu pěkně zazdi-
li. Proč nedali do výlezu ještě třetí 
kruh?“ nalomený lezec zvedá obočí 
pod stěnou. Naposledy prolistuje 
průvodce a odevzdaně svěsí hlavu k 
sestupové pěšině.

Proč tedy? Třeba proto, že osadit 
kruh není romantika, ale spíš rabi-
járna. Nebo také proto, že je rabijár-
na ho vyrobit?

Zkus se zeptat toho, kdo o tom ví 
nejvíc – Luboše Martínka ze Mšena.

Vstupuješ do kovárny, kde se od 
roku 1925 skoro nic nezměnilo. 
Takhle nějak voní první republi-
ka? Představy Masaryka na koni se 
trochu rozplynou, když ve slabém 
bočním světle rozpoznáš krabice s 
nejrůznějšími typy kruhů. Jsi u ko-
váře, nebo u lezce?

Luboš Martínek tě zmate posta-
vou basketbalisty, ale spojuje obojí. 
Leze 42 let a za svůj život ukoval 
kolem 4 500 kruhů. Pro představu 
– pokud vyrobíš jeden kruh denně, 
máš zábavu na 12 let. Díky tomuhle 
nelidskému množství je celkem 
pravděpodobné, že nějaký z nich v 
budoucnosti cvakneš. „Ty kruhy visí 
v Tisé, Ostrově a Rájci… Mraky jich 
jsou taky v Labáku,“ říká vousatý 
chlapík. Až uvidíš, s jakým citem 
je Luboš vyrábí, s chutí si do nich 
odskočíš. Ani jeden kruh ho zatím 
nezradil, jejich životnost je zhruba 
sto let.

Když Luboš vyndavá rozžhave-
ný dřík z tisíce stupňů a vkládá ho 
pod masivní buchar, svítí oranžové 
světlo kovu jako silná žárovka. Teď 
je třeba hranatou část kruhu zú-
žit, aby šla lépe zasunout do skály. 
Při každém nárazu bucharu se ti 
chvěje hliněná podlaha pod noha-
ma. Kocoura Macana to nevyvádí 
z míry. Sleduješ Luboše při práci s 
kladivem a obdivuješ jeho preciz-
nost. Pár vteřin, pár přesných ran a 
na dříku se objevují zpětné drážky, 
společně s budoucím utemováním 
zamezí jeho vysunutí. Nakonec, po 
provléknutí žhavé kulatiny, kruh 
postupně chladne a vydává libé zvu-
ky, které znějí jako cinkání ozdob na 
vánočním stromku. Dárek pro lezce 
je připraven.

Nejvíc kruhů, jinými slovy tisí-
ce, ukoval pro legendárního Karla 
Bělinu – většinou zadarmo nebo 
za nějakou dobrou láhev. Kilo žele-
za dříve stálo tři koruny, takže si o 
peníze kamarádům neříkal. I díky 
Lubošovi tak Karel byl schopný na 
písku udělat kolem 4 000 prvovýstu-

pů, což je nejvíc v Česku a nejspíš i 
na světě. „Když jsme s Karlem byli 
rozjetí, udělal jsem mu 300 kruhů 
za rok,“ vzpomíná na osmdesátá 
léta. Jednou si Karel zkoušel kruh 
sám ukovat. „To je jednoduchý, půjč 
mi to,“ přihnal se Bělina a praštil do 
toho kladivem. Kruh letěl přes celou 
kovárnu. Víckrát už to prý nezkusil.

Luboš nedávno dělal Bělinovi 
stovky kusů kramlí pro populární 
děčínskou ferratu. Tentokrát z roxo-
rů, výztuh do betonu, které Bělina 
zadarmo vyškemral ze stavby nové-
ho mostu v Děčíně. „Co uneseš, to 
si vezmi,“ řekl mu stavbyvedoucí a 
to neměl dělat – Bělina ho vzal za 
slovo. Od jiného lezce zase kovářovi 
přišla poptávka ve znění: „Prosím 
tě, udělej mi ty kruhy tak, aby vy-
padaly co nejvíc orezlý, ať není moc 
vidět, že tam dělám nový cesty…“ V 
minulosti koval také mačky, skoby 
a vyrobil třeba osm nezničitelných 
cepínů pro kamarády.

Nejvzácnější exponáty má Luboš 
schované na půdě. Ukazuje, jak 
cvaká německá karabina Haseney: 
„Byla tak padesát let v písku, kama-
rád ji našel detektorem kovu a já ji 
vyčistil.“ Také Lubošův prsák, který 
si kdysi upletl ze statického lana, je 
esteticky zmáklý, ale proletět se do 
něj? „Dřív se nepadalo,“ říká a v 
ruce otáčí prasklý dřík kruhu, který 
někdo vyrobil doma na koleni.

Když Luboš neková, snaží se být 
venku. Na skály chodí dodnes a 
jeho specialitou jsou široké komíny, 
které nikdo jiný nerozepře. Před pár 
dny nebylo s kým jít lézt, tak v okolí 
sóloval nějaké trojky. Sám se svými 
kruhy udělal kolem 1 700 prvový-
stupů, volné směry našel hlavně ve 
své domovské oblasti Kokořínsku. 
„To číslo nic neznamená, tady jsou 
ty skály malý, takový čudlíky. Dá se 

stihnout víc prvovýstupů za den,“ 
snaží se to zamluvit. Dříve se v této 
oblasti mohlo lézt jen na skály větší 
než pět metrů – největší nadšenci 
proto občas odkopávali náhorní 
strany motykou, aby trochu vyrostly.

V posledních letech kolem Mšena 
pozoruje jeden nepříjemný problém 
– skály Kokořínska zarůstají a mizí 
před očima. „Možná kvůli slabým 
zimám, které nezvládnou vymra-
zit všechen ten plevel. Teď se kvůli 
náletům k některým skalám člověk 
ani nedostane. Hajnej chybí…“ pře-
mýšlí a ukazuje odhalené bílé věže 
na historických fotkách.

Alespoň kolem Faraona (nejtěžší 
věž a dominanta oblasti, letos uběh-
ne 70 let od prvovýstupu, pozn. 
aut.) les po letech trochu provzduš-
nili díky starostovi Mšena, Martinu 
Machovi. Ten je shodou okolností 

jeden z hrstky lezců v této „velevsi“. 
Kromě několika patriotů na okol-
ních skalách moc lidí nepotkáš. 
„Leze se tu daleko méně než dřív. 
Ale chápu to. Některé hvězdičkové 
cesty se za pár let změnily v pěknej 
humus. Dřív skalám možná para-
doxně prospěly spady z uhelných 
elektráren. Kyselé deště ty mechy a 
lišejníky trochu propláchly,“ smě-
je se Luboš. Sám přesně neví, co je 
příčinou, nicméně smutnou změnu 
místních skal vnímá jasně.

Na jakou historku z osazování 
kruhu Luboš rád vzpomíná? Má 
jednu trochu morbidní. Je spojená 
se jménem Jirky „Gastona“ Jiskry, 
který na Kokořínsku začínal lézt a 
v okolí působil celý život. Když ze-
mřel, dělalo se s ním v Planém dole 
malé rozloučení. Na Vyhlídkové 
věži se sešlo několik lidí, kteří chtěli 
část jeho popela symbolicky rozprá-
šit do údolí.

Luboš věděl, že vedle Vyhlídkové 
je ještě jedna věž s nedodělanou ces-
tou. Díval se na ni a napadlo ho, že 
ji nazvou Gastonovou věží a udělají 
pro něj Vzpomínkovou cestu přes 
dva kruhy. „Když jsme osazovali ten 
druhej, tak někdo přišel a říkal, že 
bychom ho mohli trochu přimíchat 
do toho cementu. Takže jsme ten 
kruh zamázli Gastonem,“ vypráví 
s klukovským úsměvem. Jednomu 
kamarádovi se to moc nelíbilo, pro-
tože byl věřící. „Ale tak proč ne, teď 
je tam navěky zazděnej.“

             Standa Mitáč, emontana.cz

Luboš Martínek zdědil kovářské řemeslo po dědovi. Foto 2x: St. Mitáč

Všechny odstíny oranžové

Skalní fréza Karel Bělina

Kokořínsko zarůstá

Morbidní příběh...


