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Mšenští hasiči za první pololetí řešili 23 událostí

Mšeno - Jednotka mšenských dob-
rovolných hasičů během prvního 
pololetí letošního roku mířila ke 
třiadvaceti událostem, což je o pět 
méně než za stejné období loňské-
ho roku. Ovšem zatímco tehdy ha-
siči mířili jen k pěti požárům, ten-
tokrát červeného kohouta krotili v 
osmi případech.

Mezi letošními zásahy z období 
od začátku roku do konce června 
převládaly podle zástupce velitele 
jednotky Patrika Vyskočila výjez-
dy ke stromům popadaným přes 
silnice.  Těmi začal i celý letošní 
rok, když mšenští dobráci mířili 
rozřezat stromy na Vlkově a pod 
Nosálovem. Vedle toho nechyběly 
dva případy transportu pacienta 
z nepřístupného terénu k vozidlu 
záchranné služby, jednou hasiči 
čerpali vodu ze sklepa, v jednom 
případě opustili zbrojnici zbytečně 
kvůli planému poplachu a jednou 
se snažili vyprostit auto zapadlé do 
příkopu.

K poslednímu zmíněnému přípa-
du došlu v závěru letošního ledna 
v serpentinách pod Nosálovem, 
kdy silnici pokryla silná námraza. 
„Nechtěli jsme jet těžkou tatrou, 
abychom se také nedostali do úz-
kých, tak jsme raději k zapadlému 
vozidlu, v němž byly i dvě děti, vy-
razili zásahovým nissanem,“ uvedl 
Vyskočil a dodal, že menším vozem 
ale nebyli schopni auto z příkopu 
vyprostit. O spolupráci proto po-
žádali mšenské silničáře, kteří vůz 
vytáhli traktorem zpátky na silnici.

Únor a březen patřily většinou 
výjezdům k polámaným stromům, 
v dubnu začaly hasiče zaměstnávat 
požáry. Nejdříve to bylo pět nedo-
hašených ohnišť u Olešna, v polo-
vině dubna pak požár komínu ve 
Mšeně, který naštěstí díky včasné-
mu zásahu nenapáchal velké škody. 
„Stačilo vybrat topeniště a komín 
zkontrolovat termokamerou měl-
nických hasičů,“ poznamenal Pat-
rik Vyskočil.

Rozsáhlejší požár si vyžádal zásah 

obou mšenských tater 22. dubna, 
kdy v lese u Dobřeně hořela lesní 
hrabanka na ploše zhruba půl hek-
taru. Plameny se hasičům podařilo 
zlikvidovat pomocí tří proudů.

Neuplynuly ani čtyři dny a cis-
terny plné vody vyjížděly na Ro-
manov, kde opět vzplála suchá 
hrabanka. Tentokrát ovšem požár 
zachvátil plochu bezmála devět 
hektarů, na kterou dvě stříkačky 
nestačily. Do terénu proto operač-
ní středisko vyslalo další posily, s 
jejichž pomocí se podařilo dostat 
požár pod kontrolu a lesní půdu 
dostatečně prolít vodou. „Hned 
druhý den jsme ovšem na místo 
vyjížděli znovu, protože se obje-
vila ještě dvě doutnající ohniska. 
Požářiště jsme proto znovu prolili 
jedním C proudem a vrátili se na 
základnu,“ připomněl hasič.

Další den, 28. dubna, dobráci ze 
Mšena vyjížděli k požáru lesa v Li-
bovicích a v posledním dubnovém 
dni mířili k rybníku ve Vrátně, u 
něhož zřejmě někdo zapálil hro-
madu dřevěného odpadu.

Dosud nejnáročnějším zásahem 
letošního roku byl podle Patrika 
Vyskočila zásah u požáru seníku 
ve Skalsku. Plameny tam 8. červ-
na zachvátily halu plnou balíků 
sena na ploše zhruba 1500 metrů 
čtverečních. Mšenští dobrovolní 
hasiči drželi do příjezdu několi-
ka dalších jednotek  pomocí dvou 

proudů oheň pod kontrolou a po 
přeskupení sil na místě zajišťovali 
oběma tatrami kyvadlovou dopra-
vu vody. „Zásah byl nejnáročnější 
především pro řidiče našich ciste-
ren. Jedna z nich mezi Skalskem a 
Mšenem, kde jsme čerpali vodu, 
najela 317 a druhá dokonce 362 ki-
lometrů,“ přiblížil zástupce velitele 
mšenské jednotky hasičů, která ve 
Skalsku navíc přišla o svítilnu Stre-
amlight Survivor v hodnotě zhruba 
šest tisíc korun.

Do Skalska se hasiči po dvou 
dnech vrátili. Seno, které zemědělci 
vyvezli během předchozího požáru 
na pole, totiž opět začalo hořet.

Mezi posledními zásahy prvního 
pololetí byl transport pacienta po 
pádu ze skály a zaplavený sklep ro-
dinného domu.

Turistu zříceného z desetimetro-
vé výšky poblíž jeskyně Barcalína 
u Sedlce se pokoušeli hasiči vy-
prostit ve spolupráci s policií, ale 
vzhledem k nepřístupnému terénu 
musela vzlétnout helikoptéra le-
teckých záchranářů, která pacienta 
vyzvedla ze země na speciálním 
nosítku.

Ve sklepě domu, který po průtrži 
mračen 24. června zaplavila voda, 
byla hladina ve výšce až sedmdesáti 
centimetrů. Mšenští dobráci proto 
použili kalové čerpadlo Heron, 
jímž vodu s pomocí mělnických 
profesionálů odčerpali.       Jiří Říha

Při požáru seníku ve Skalsku 
najely tatry stovky kilometrů

ČEKÁ NÁS
10. a 11. 7. Houska
jarmark s hudbou dávnověku  
na hradě Houska.

10. 7. Mšeno
Po stopách Cinibulkových  
aneb Časem zpět o sto(vky) let. 
Recesistická vycházka Okrašlo-
vacího spolku pro Mšeno a okolí 
se scénkami a piknikem. Letos 
na téma 400. výročí narození 
Augustina Heřmana. Začátek  
v 10.15 na vlakovém nádraží.

17. 7. Harasov
Kokořínský triatlon, start v 
10.00 u rybníka Harasov, depo 
a cíl v Hospůdce na Romanově. 
Přihlášení předem na  
http://zavody.sokolmseno.cz

20. 7. Mšeno
koncert hudební skupiny  
MalemIrish z Doks na náměstí 
Míru od 19.00. V případě nepří-
zně počasí se akce přesouvá do 
sokolovny.

24. a 25. 7. Houska
Bohnice na Housce - řemesla  
v podání klientů a terapeutů 
Psychiatrické nemocnice  
Bohnice a dalších dílen  
v areálu hradu Houska.

27. 7. Mšeno
koncert country skupiny Trati-
vod na náměstí Míru od 19.00. 
V případě nepřízně počasí se 
akce přesouvá do sokolovny.

6. - 8. 7. Chorušice
tradiční Chorušická pouť s kon-
certy, výstavami a atrakcemi. 
Více na straně 9.

7. 8. Houska
Letní divadelní scéna – Těžká 
Barbora, od 20.00 na hradě 
Houska. Vstupenky na  
www.goout.net

13. 8. Mšeno
koncert skupiny Petr Baťa  
a Malá parta na náměstí Míru  
od 19.00. V případě nepřízně 
počasí se akce přesouvá do 
sokolovny.

14. a 15. 8. Houska
jarmark „Před branou do Pekel“ 
na hradě Houska.

Požár seníku byl letos zatím nejnáročnějším zásahem. Foto: HZS Mělník
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Na Veteránské rojení v Lobči 
zavítali i četník s jeptiškou

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Co je podle vás 
nejlepší dárek pro 
dědu? Mnozí z 
vás nejspíš odpoví: 
ponožky, tepláky, 
sada na holení... A 
co takhle starý ba-
keliťák? A tím nemyslím staré rádio, 
ale kultovní východoněmecký vůz 
Trabant T601. No nedivte se. Právě 
takový dárek dostal od sedmnácti-
letého Ondry Pavlíka z Lobče jeho 
pražský děda. Kompletně ho pro něj 
zrenovoval. Když jsem se to dozvěděl 
z veteránského reportu Jindry Lasíka, 
který najdete hned vedle sloupku, ani 
jsem se příliš nedivil. Naopak mi div 
nevlétly slzy do očí. Z čeho? Možná 
se budete divit, ale z toho, jak ten 
kluk uvažuje. Ondru znám jen tak 
zběžně. Fotil jsem ho společně s jeho 
spolužáky do novin, když nastupo-
val do první třídy základní školy... 
Pak jsem ho po řadě let viděl často v 
Lobči, když jsem tam dva roky pra-
coval na přestavbě haly staré pily na 
moštárnu. Protože šlo o halu, která 
patří Ondrově rodině, byl se za mnou 
každou chvíli podívat. Buď přiletěl 
polským maluchem, rezavou felicií, 
na fichtlu nebo zdivočelým traban-
tem, prostě měl pod zadkem vždycky 
nějaký dýmající stroj, který mu sem 
tam zdechnul a pak se ho snažil vše-
možně oživit. Když jsem sklízel jabl-
ka v sadu, často jsem slyšel prskající 
dvoutaktní šestistovku s nakresleným 
jablkem na haupně s třináctiletým 
klukem za volantem, který na mě 
pokřikoval, jestli nechci odvézt pyt-
le jablek do moštárny (pro šťouraly: 
jezdil po soukromých pozemcích 
mimo veřejné komunikace). Někteří 
by jistě namítli, co to je za výchovu, 
že si malý kluk jezdí autem, než by 
se doma učil. Já jsem to viděl jinak. 
Viděl jsem nadšeného kluka, které-
mu svítily oči, jen uslyšel vrčet motor. 
Kluka, který radši lítal někde venku, 
než aby čučel celé hodiny do počítače, 
tabletu nebo mobilu, jako bohužel 
většina dnešních dětí. Stačil mu starý 
telefon, který měl sotva u sebe, když 
ho rodiče naháněli k večeři. Parado-
xem je, že zrovna tenhle kluk by se 
mohl chovat úplně jinak, mohl by 
chodit s nosem nahoru a vychloubat 
se tím, že jeho rodina vlastní zámek v 
Lobči, Housku nebo Stránov. A to on 
ne, je mnohem obyčejnější než mno-
zí v jeho věku, ale vyčnívá nad nimi. 
Možná se divíte, proč to vůbec píšu. 
Prostě mě to napadlo, když jsem si na 
něj vzpomněl. A vzpomněl jsem si i 
na to, jak jsem jednoho dne přijel z 
Lobče domů a manželce řekl, že bych 
chtěl mít jednou taky takového bezva 
kluka. Teď mám dva a jen doufám, 
že se nám podaří z nich vychovat 
podobné kabrňáky, jako je Ondra 
Pavlík z Lobče! Kluku, ať se Ti daří!

Jirka ze Mšena

V červnu příštího roku čeká oblíbené Veteránské rojení v Lobči už dvacátý ročník. Foto: archiv pořadatele 2x

Lobeč - Konečně se příznivci histo-
rických vozidel dočkali a po Spring 
Classic se nám sezona rozjíždí  
a jen pevně věříme, že snad hned 
tak neskončí. Uplynulý víkend  
se uskutečnilo hned něko-
lik akcí – Veteránské rojení v 
Lobči, Klecanská veteran Ra-
llye, Výjezd veteránů na Ještěd  
nebo Rallylegend v Bělé pod Bezdě-
zem.

Druhá červnová sobota je tradičně 
vyhrazena už dvacet let Veteránské-
mu rojení, letos se konal již 19. roč-
ník. Ačkoliv šlo spíš o komorní akci, 
tak nakonec dorazila do Lobče tak-
řka stovka historických automobilů, 
několik motocyklů a dva traktory.

Přehlídka byla hodně pestrá, nej-
větší úspěchy měly předválečné au-
tomobily Bentley 3.5 z roku 1934 a 
Alvis Speed 20 SD Tourer (1936), 
kterým sekundovaly tři pragovky, 
jeden Opel a Škoda Liduška Popu-
lar. Protože akce byla kdysi původně 
koncipována pro anglické automo-
bily, tak i letos převažovaly auto-
mobily MG, Triumph, Mini, Jaguar 
apod.

Škoda, že ne všechny automobily 
vyrazily v půl druhé na osmdesát 
kilometrů dlouhou trasu po okolí. 
Tentokrát se vynechalo Kokořínsko, 
i když v plánu byl původně sjezd z 
Kaniny do Kokořínského dolu a po 
trati bývalého závodu do vrchu z 
Ráje do Mšena. Kvůli stavbě kanali-
zace v Kanině byli pořadatelé nuceni 
dva dny předem změnit trať, a tak se 
jelo ze Mšena do Ráje a pak do cíle 
v Lobči. Ale to už měli účastníci za 
sebou Nosálov, Bezdědice, Valovice, 
Březinku, Plužnou, Bělou, Plužnou, 
Katusice, Cetno, Skalsko a Mšeno. 
Podle ohlasu posádek se trať snad lí-
bila, a kromě drobné přeháňky přálo 
i počasí.

Prominentní posádkou byli man-

aa

želé Marešovi, kdy za volant Škody 
Favoritu usedla Nikola Marešová a 
Filip Mareš, jeden z našich nejlep-
ších rallye jezdců, usedl na místo 
spolujezdce. Veteránské rojení bylo 
pro něj příjemným relaxem před 
Rallye Hustopeče a podle jeho slov 
si společný den s manželkou užili.

Takřka žádnou veteránskou akci 
nevynechá Otto Kuhn, tentokrát v 
převleku za francouzského četníka 
a s přítelkyní – jeptiškou vyrazil s 
krásným Citroënem Mehari, který 
byl pro letní den naprosto ideální.

Přijel i Stanislav Pavlík, tatínek To-
máše Pavlíka, hlavního organizáto-
ra, aby se pochlubil Trabantem 601, 
kterého vlastníma rukama zreno-
voval v sedmnácti letech jeho vnuk 
Ondra. A nadělil mu ho k loňským 
Vánocům.

Nechyběli ani Jan Šipka s man-
želkou Erikou, pravidelní účastníci  
s Fiatem 124 Spider, který rovněž 
patří vždy k ozdobám setkání.

Veteránské rojení se vydařilo, 
všichni už se těší na jubilejní dvacátý 
ročník 11. 6. 2022.          Jindra Lasík

I n z e r c e

Zámek Stránov vás zve na kulturní  
a kulinářské zážitky!

„TAJEMNÝ VEČER“
čeká vás divadelní představení, večer zahájíme uvítací sklenkou 

sektu, divadlo proloží perfektní čtyřchodové menu od zámeckého 
kuchaře Luďka Grumicha a večer zakončíte prohlídkou zámku s 

majiteli. Začátek vždy v 19.00. Cena zážitku je 1100 Kč. 
Termíny: 15. září, 13. října, 10. listopadu 2021 

„SNOUBENÍ JÍDLA & VÍNA na zámku“ 
znamená zážitek jak gastronomický – pod taktovkou našeho zá-
meckého kuchaře Luďka Grumicha, tak vinný. Vína nám pomůže 
párovat a během večera představí someliér Tomáš Čepek. Večer 
doprovodí hudební vstupy nebo dramatická čtení. Začátek vždy  

v 19.00. Cena zážitku je 1450 Kč. 
„Rybí večer na zámku“    -    22. září 2021
„Zvěřina & víno“    -    3. listopadu 2021

„z FRANCIE“    -    23. listopadu 2021

Rezervace zážitků: info@dvur-lobec.cz
Na přání vám vystavíme dárkový poukaz na ručním papíře.

Potřebujete uspořádat SVATBU, VEČÍREK, NAROZENINY,  
PRACOVNÍ OBĚD nebo OCHUTNÁVKU VÍN? Jsme tu pro VÁS! 

manager@dvur-lobec.cz, Hana Borovičová, tel.: 725 952 707 

www.zameklobec.cz     www.zamekstranov.cz
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ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

! ! !  NOVĚ V PRODEJI  ! ! !
REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

VODOINSTALAČNÍ  MATERIÁL
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

ELEKTRO MATERIÁL
LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA

SPOJOVACÍ  MATERIÁL
Služby: 

VÝROBA KLÍČŮ,  PŘESTAVBY VLOŽEK
BROUŠENÍ  NOŽŮ,  KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží

Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)

Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

I n z e r c e

Mšenská desítka přilákala na 70 běžců
Mšeno - V areálu mšenských lázní 
se v neděli 6. června odehrála už 
tradiční běžecká akce pod názvem 
Mšenská desítka. Jedná se o kroso-
vý závod čítající necelých 10 km. 

Ihned po prvních dvou stech me-
trech začíná nenápadné stoupání 
lesoparkem Debř. Měkký písčitý 
povrch každým krokem nenápad-
ně ubírá síly. U Muchomůrky si 
každý všimne, že stoupání už není 
nenápadné a že se podobně jako 
ve většině údolí Kokořínska začíná 
utahovat. Čím výše jste, tím je svah 
strmější. Máte za sebou 1500 m, 
srdce buší na doraz, lapáte po de-
chu, musíte však zůstat ve střehu. 
Začíná totiž prudké a pro techniku 
běhu velmi náročné klesání Pivo-
varskou stezkou a z ní dále do Bou-
decké rokle. V ní vám jemný štěrk 
křupe pod nohama, přeskakujete 
příčné odvodňovací kanálky. Mír-
né klesání končetiny rozkmitá, tím 
zvýší rychlost, až sviští vítr v uších 
a namlsá hlavu do další části okru-
hu. Od Boudeckého mlýna se utí-
ká podél Pšovky až pod Pokličky. 
Podle mapy rovina. Ve skutečnosti 
se tu střídají písek, bláto, kořeny, 
kameny, povalový chodník. Co 
krok, to jiná délka. Pod Poklička-
mi začíná 3,5 km dlouhé stoupání 
roklí Močidla. Pískovcové skály tu 
zadržují chladný vlhký vzduch, což 
pro turistu znamená, že se má ob-

léci. Pro běžce však nikoliv. Stále se 
střídající podloží z písku do bláta a 
z něj na skálu, dál po rozbité cestě 
kvůli těžbě kůrovcových stromů 
provedou své a parádně zahřejí. 

Spousta závodníků tedy v polovi-
ně kopce uvítá osvěžení v podobě 
podaného kelímku s vodou. I Nác-
kova rokle se podobně jako na za-
čátku Debř promění ve strž, v níž si 
chvíli myslíte, že se budete drápat 
po čtyřech. Za výplazem z lesa čeká 
závodníky dlouhá a pro unavené 
nohy nekonečná pasáž Františko-
vou alejí. Naštěstí je většina stro-
mů v ní dostatečně vzrostlých a 
poskytují milosrdný stín či závětří. 
Poslední stovky metrů vedou prud-
ce dolů kolem Antoníčka do brány 

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,  

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby

✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu 

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

I n z e r c e

Prezence účastníků a rozprava byla na koupališti. Foto: Luboš Švácha 3x

Na malebném mšenském koupališti je už tradičně start i cíl. 

koupaliště. Každý, kdo si okruh 
zkusí, konstatuje, že je nádherný, 
těžký, spravedlivý. 

Každým rokem si někdo zlepší 
svůj osobní rekord, rekord kate-
gorie a jednou za čas se mění re-
kord absolutní. Loňský čas z říše 
snů 36:00 zůstal nepokořen. Zato 
ještě ani ne dvacetiletá Vendulka 
Ryšavá vylepšila rekord kategorie 
žen na 42:25 a čerstvý padesátník 
a současně její trenér Jaroslav Jíra 
rekord chlapů do 60 let na 41:21. 
Těm, kdo si zlepšili osobák, gratu-
luji. Těm, kdo více či méně bloudili, 
se omlouvám. Napřesrok změním 

značení k lepšímu.
Sokolové tímto děkují městu za 

poskytnutí prostor v areálu měst-
ských lázní. Běžci i jejich doprovod 
hojně využili pomalu se napouště-
jící bazén. Studená voda osvěžila 
nejedny unavené nohy po těžkém 
závodě. Díky všem téměř sedmde-
sáti běžkyním a běžcům za účast 
v závodě. Pevně doufám, že se 
nejpozději za rok sejdeme znovu 
nebo se uvidíme už v červenci při 
Kokořínském triatlonu či na konci 
srpna v rámci dvojakce Mšenská 50 
a Kokořínské roklinky. 

Martin Kauler

Trať vedla lesoparkem Debř.
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S T Ř E D I S KO  M Š E N O
Vám za příznivé ceny nabízí:
→ dopravu - sklápěč, kontejner,  
kontejner s hydraulickou rukou

→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací 
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním

→ stavební práce menšího rozsahu
→ mobilní třídění a drcení materiálů

Více informací na tel.: 724 729 617 (Jiří Říha)
nebo na emailu: riha@zkp.cz

I n z e r c e

Mšenská školka bodovala 
ve sběru použitých baterií
Mšeno - V rámci soutěže Recyk-
lohraní v Jarní sběrové kampani si 
mšenská mateřská škola odnesla 
hned dvě ocenění. Celkem jsme 
nasbírali 135 kilogramů použitých 
baterií, za tento výkon nám patří 2. 
místo v celkovém součtu ve Středo-
českém kraji. Druhé ocenění bylo 
také ve sběru použitých baterií, kdy 
si naše škola odnesla 1. místo za 
sběr použitých baterií v přepočtu 
na každého žáka, s výsledkem 2,1 
kilogramu na žáka. 

Obstáli jsme v tvrdé konkurenci 
ostatních škol, ale hlavně nás může 
těšit, že jsme udělali něco dobrého 
pro životní prostředí. Sběr vyslou-
žilých baterií patří ke smysluplným 
činnostem. Díky recyklaci budou 
baterie přeměněny na druhotné 
suroviny. Chráníme tím přírodu 

Po přepočtu na žáka získala mšen-
ská školka první místo. 

VÝROBNÍ FIRMA 

HLEDÁ DĚLNÍKA 
DO VÝROBY PLECHOVé 

STřEšNÍ KRYTINY

Náplň práce:
• obsluha výrobní linky

• práce v dílně ruční výroby 
(polotovary z plechu, povr-

chová úprava atd)
• výhodou vyučení v oboru 

klempíř, zámečník, seřizovač 
strojů či lakýrník

Nabízíme:
• práci v rostoucí výrobní 

společnosti
• výkonnostní fin. ohodnoce-
ní - po zapracování až 30.000 

Kč vč. pohyblivé složky
• možnost prac. postupu dle 

schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

PRODEJ BAREV (vodou 
ředitelné) - odstín dle 
dohody, cena 20 Kč/l  

               bez DPH 
BARVENÝ KřEMIČITÝ 
PÍSEK za odvoz, i větší 

množství.

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

před zbytečnou těžbou nerostných 
surovin. Posuďte sami. Ze sta kilo-

gramů baterií lze recyklací získat 
65 kilogramů surovin. Z tužkových 
baterií jde především o ocel, zinek, 
mangan, nikl a měď. Z dalších typů 
baterií pak také olovo, kadmium, 
kobalt nebo stříbro. Jejich opětov-
ným využitím chráníme přírodu 
před zbytečnou těžbou nerostných 
surovin. A to už stojí za tu námahu!

Děkujeme všem, kteří jste se do 
sběru baterií zapojili. Tento skvělý 
výsledek je především vaše záslu-
ha. Už začátkem příštího školního 
roku na něj budeme mít šanci na-
vázat při podzimní sběrové kam-
pani. Můžete nám už teď přinášet 
vysloužilé baterie, případně i nepo-
třebné elektro (drobné elektro, co 
projde víkem červené popelnice)  
a mobilní telefony.

Veronika Zelenková, MŠ Mšeno

Mšenské děti v červnu navštívily hrad Housku. Foto: MŠ Mšeno

Děti si užily červen plný zábavy
Mšeno - Poslední měsíc školního 
roku byl u nás v mateřské škole ve 
znamení akcí a zábavy. Stihli jsme 
toho opravdu hodně.

O první zábavu se nám postara-
la zvířátka, která za námi do naší 
školičky zavítala. Celkem jsme se 
seznámili s několika zvířaty, mezi 
kterými nechyběla hrdlička, čin-
čila, agama nebo dokonce krajta. 
Dozvěděli jsme se mnoho nových 
informací a zvířátka jsme si mohli 
i pohladit. Ti nejodvážnější z nás se 
nezalekli ani zmiňované krajty.

Další, už velmi oblíbenou akcí, 
bylo nocování na hradě Houska. 

Pod Housku jsme dorazili v podve-
černích hodinách, i tak jsme večer 
kromě opékání buřtů stihli pro-
hlídku hradu a prozkoumání dračí 
jeskyně. Ráno nás čekala návštěva 
pekla, kde jsme všichni museli slí-
bit, že už budeme hodní. Tímto 
bychom chtěli poděkovat paní Ing. 
Zuzaně Pavlíkové Šimonkové za 
zprostředkování prostor hradu a za 
její ochotu. 

„Atletika na hřbetě a jiné zají-
mavosti“, tak zněl název naší další 
akce. Jak název napovídá, jednalo 
se o sportovní odpoledne pro děti 
a především pro jejich rodiče. Že 
jste ještě nikdy nevezli své dítě na 
bobech v létě nebo nezávodili s dí-
tětem na zádech? I takové disciplí-
ny jste si v našich závodech mohli 
vyzkoušet. Nechyběly samozřejmě 
medaile za skvělé sportovní výkony.

Jako už tradičně jsme s rodiči vy-
razili na turistickou vycházku. Ten-
tokrát směr Obří hlava a Žába přes 
Faraona, Náckovou roklí do Bílek a 
zpět do školky. I přes parné počasí 
jsme si procházku užili a vrátili se 
nabití vědomostmi o zdejších ska-
lách.

Poslední akcí, kterou vám před-
stavím, je loutkové divadélko  
O pejskovi a kočičce, s nímž za 
námi přijela paní Jitka Hrdličková 
ze Starých krásností, za což jí patří 
velké díky. Děti byly nadšené pře-
devším z velkého množství rekvizit 
a krásných loutek. 

Školní rok nám pomalu končí  
a všichni už vyhlížíme letní prázd-
niny. I my z mateřinky vám všem 
přejeme pohodové léto a spoustu 
zážitků.   

Veronika Zelenková, MŠ  Mšeno
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Prodám bílé plastové vchodové 
dveře, zateplené. Jsou levé, 90 
cm široké s částečným proskle-
ním v horní polovině. Nové. Cena  
7 000 Kč. Telefon: 724 757 391.

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

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

mšensko

Vedle jízdních kol a motocyklů 
vyráběli v Terrotu i kočárky
Milí čtenáři, v muzeu Staré 

krásnosti vystavujeme 
nejen panenky, domeč-

ky, pokojíčky, loutky, divadélka, 
ale i kočárky. V nedávném článku 
jsme vám představili proutěnou 
kukaň neboli košatinu, která je  
typická pro Československo 50. let 
20. století. Logo muzea je dělané 
právě podle tohoto kočárku.

V dnešním vydání vás však zave-
deme do Francie, do Dijonu (ne, 
hořčici ochutnávat nebudeme, i 
když je moc dobrá) do roku 1887. 
V tomto roce se v Dijonu otevřela 
pobočka firmy Terrot.

Historie firmy sahá již do 
roku 1862, kdy Charles Terrot a 
Wilhelm Stücklen založili v ně-
meckém Cannstattu strojní fir-
mu. Co tedy v Terrotu vyráběli? 
Fandové bicyklů, motocyklů a 
motokol již vědí. Ano, tato firma 
úspěšně produkovala bicykly, kte-
ré začala vyrábět v roce 1890, dále 
v roce 1902 vyrobila svůj první 
motocykl. Motocykly dodávala 
i francouzské armádě. Po velké 
hospodářské krizi (30. léta 20. 
století) začala společnost prodá-
vat i motorová kola. Během druhé 
světové války dodávala společnost 
francouzské armádě motocykly s 
postranními vozíky, tzv. sajdkára-
mi. Roku 1951 uvedla firma Terrot 
na trh svůj první motorový skútr 
a během padesátých let se soustře-
dila na mopedy a jiné lehké mo-
tocykly.

Pozorný čtenář by se právě teď 

Kočárek od firmy Terrot byl vyroben z plechu. Foto: archiv muzea

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve 
Velkém Újezdě založili v roce 2018, 
protože máme rádi starobylé věci, 
které nám vypravují příběhy minu-
lých generací. Naleznete zde sbírku 
kočárků od konce 19. století do 80. 
let 20. století. Dále vystavujeme 
hračky a panenky z dob, kdy jejich 
životnost nebyla tři měsíce a čas-
to se dědily a předávaly. Pokud se 
rozhodnete nás navštívit, můžete v 
sezoně od června do září, a to ka-
ždou sobotu od 10  do 17 hodin. 
Budeme rádi. Muzeum bylo vybu-
dováno svépomocí bez dotací EU.   

Jitka a Mirek Hrdličkovi

I n z e r c e

měl ozvat, že to je sice všech-
no moc pěkné, ale jak to souvisí 
s kočárky a naším muzeem... A 
zrovna teď je ta pravá chvíle vám 
představit Aurore. Nejedná se o 
polární záři (tzv. Auroru, která má 
pojmenování po římské bohyni 
úsvitu), ale už jsme blízko, neboť 
v překladu z francouzštiny auro-
re znamená svítání a firma Terrot 
tím označila další svůj produkt, a 
to kočárek.

Jelikož se jednalo o strojní fir-
mu, která pracovala s kovy, plechy, 
atd., je i korba tohoto kočárku ple-
chová. Kolečka ložisková. Kočárky 
tohoto typu přišly na trh již před 
2. světovou válkou a jejich výroba 
se udržela až do 50. let 20. století, 
kdy výrobu firmy Terrot převzal 
Peugeot.

V roce 1961 byla v původní fab-
rice Terrot v Dijonu ukončena vý-
roba.

K nám do muzea se tento kočá-

rek dostal ve značně zuboženém 
stavu. A jelikož vypadá jako malé 
auto, chtělo to někoho, kdo rozu-
mí plechu a veteránům současně. 
Volba byla zcela jednoznačná - 
pan Jaroslav Živný ze Mšena.

Kočárek se musel zcela rozebrat, 
očistit, obrousit, vyrovnat, vykyto-
vat a znovu nastříkat. Madlo z hli-
níku se muselo vyleštit, hliníkové 
blatníčky již zachránit nešly, ty se 
dělaly nové. Boudička se musela 
ušít nová, zrovna tak i polstrování 
vnitřku kočárku. Bohužel ani ná-
razník nešlo zachránit, ten je také 
nový. Móda automobilového prů-
myslu 30. let 20. století se odrážela 
i v módě kočárků, proto aerodyna-
mický tvar a nárazníky.

Čas a práci to dalo, o tom by však 
mohl více vyprávět pan Živný. Vý-
sledek však stojí za to! Aurora je 
znovuzrozená!

Kočárek vystavujeme v této sezó-
ně v našem muzeu, tak se přijďte 
podívat na skvěle odvedenou práci 
mistra Živného! Moc děkujeme!

Jitka a Mirek Hrdličkovi 
a Jaroslav Živný, Mšeno

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  20. díl

O B Ě D Y 
AŽ NA VÁš STŮL

● od pondělí do pátku pro občany i firmy 
ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů hotových jídel

 MENU s polévkou 120 Kč, bez polévky 95 Kč.

CHCETE SE STRAVOVAT ZDRAVĚJI?

Využijte nabídku FIT obědů s menu za 130 Kč

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

HOSTINEC 
U KORUNY

I n z e r c e

Dne 5. 7. 2021 uplynulo pět let od 
chvíle, kdy nás v 52 letech navždy 
opustil Zdeněk Píč, řezník a živ-
nostník ze Mšena. Vzpomíná bratr 
Karel a ostatní příbuzní.

Dne 6. 8. 2021 si připomeneme 
sté výročí narození našeho tatín-
ka, dědečka, pana Josefa Líbala 
z Kadlína. Vzpomínáme s láskou. 
Dcery Helena a Alena s rodinami.

Udělejte radost svým blízkým, po-
přejte jim k jubileu, vzpomeňte na ze-
snulé nebo poděkujte těm, kteří pro 
Vás udělali něco hezkého. Text zašle-
te jako SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

VZPOMÍNKA

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...

Michal Šatánek
721 485 028
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou                             26. díl

Váženému učiteli zemřel syn i dvě ženy
Přestože je červenec prvním 

měsícem prázdnin, podívá-
me se v tomto rodopisném 

putování opět do mšenské školy. 
Konkrétně do roku 1873, kdy do-
savadního učitele Ludvíka Ungera 
(přijatého na místo v Bystřici na 
Moravě) vystřídal podučitel Pavel 
Režný z klášterní školy v Bělé pod 
Bezdězem.  

Dříve než si o této významné 
osobnosti povíme více, podíváme 
se, jak se občané Mšena vzdělávali 
v dospělém věku. Pokud vás na-
padla četba, jste na správné cestě, 
opravdu se zde našlo velké množ-
ství čtenářů. Jednalo se zejména 
o odběratele novin a časopisů, ale 
bylo zde i několik knihoven. Sa-
mozřejmostí byla školní knihovna, 
založená roku 1832. V 70. letech 19. 
století obsahovala celkem 767 svaz-
ků, mezi nimiž nechyběla například 
díla české spisovatelky Karoliny 
Světlé, v tu dobu vydávající svá 
nejslavnější díla. Zejména román 
Kříž u potoka by si své obdivovate-
le našel i dnes. Správcem knihovny 
byl ředitel školy pan Karel Souček, 
k rozšiřování fondu dopomáhal 
především František St. Hulicius  
a děkan Josef Červinka. 

Druhou veřejnou knihovnou byla 
knihovna divadelních ochotníků.  

V nešťastném roce 1867 však bo-
hužel při požáru lehla popelem. 
Nicméně neuplynul ani rok a začala 
se zařizovat knihovna nová. Stejně 
smutný osud postihl knihovnu za-
loženou spisovatelem a mšenským 
lékařem Antonínem Hákem. 

A kdo ve Mšeně patřil k největším 
čtenářům? Samozřejmě již zmínění 
František Stanislav Hulicius, vlastní-
cí 461 svazků. Ani u něj nezapomněl 
červený kohout zakokrhat, přišel o 
400 děl. Pozadu nezůstávali učitelé 
Souček a Drbohlav nebo kominický 
mistr Václav Hora. František Hrd-
lička, Jan Vojtěch Štolc či Hynek 
Nejedlý, každý z těchto tří se mohl 

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 39 let, bydlí 
v malé dědině 
Okarec neda-
leko Brna, je  
místopředsed -
kyní táborské 
pobočky České genealogické a 
heraldické společnosti, orga-
nizuje genealogická setkání a 
přednášky, snaží se o populari-
zaci genealogie a podporu její-
ho mezigeneračního významu, 
mezi její zájmy patří historie, ar-
chitektura, divadlo a knihy.

pochlubit slušnou sbírkou knih. 
Z časopisů u mšenských občanů 

vyhrával Světozor (což je i můj fa-
vorit), přinášející zajímavosti z do-
mova i ze světa. Celá čísla si můžete 
prolistovat na stránce http://archiv.
ucl.cas.cz/, kde naleznete archiv. 
Kromě Světozoru se podívejte i na 
neméně populární ilustrovanou 
Zlatou Prahu a beletristický týdeník 
Lumír. 

Vraťme se z knihovny do třídy, se-
známíme se s novým učitelem Pav-
lem Režným. 

Pavel započal svoji kariéru jako 
podučitel v Lomnici u Jičína, kde se 
také roku 1868 oženil s Františkou 
Žábovou. Učitelská dcerka byla o 8 
let starší a na rozdíl od ženicha již 
zletilá. Pavel musel tedy o povolení 
k sňatku požádat svého otce, vá-
ženého gymnaziálního profesora  
z Jičína. 

V letech 1872–1873 učil v Bělé, 
odkud již konečně jeho životní 
cesta vedla do Mšena. Do povědo-
mí lidu se dostal nejen jako učitel, 

obdiv získal také jako hudebník  
a skladatel. Spolek Budeč Mšenská, 
sloužící k podporování a vzdělávání 
učitelů, našla v jeho osobě aktivního 
přednášejícího. 

Bohužel radost z pracovních úspě-
chů kalila rodinná neštěstí. Nejdříve 
mu zemřel v roce 1882 v pouhých 
jedenácti letech syn Alfréd a roku 
1887 milovaná manželka Františka. 
V nedožitých padesáti letech zemře-
la na tuberkulózu plic, časté a život 
beroucí onemocnění. 

Dlouho sám nezůstal, téměř přes-
ně po roce pojal za svoji manžel-
ku Marii, dceru měšťana a mistra 
krejčovského Františka Rokose ze 
Mšena č. 123. Syn Bohumil z prv-
ního manželství získal zanedlouho 
dva bratry, Jana a Vojtěcha. Přestože 
byla Marie o jedenáct let mladší, ani 
jí nebylo souzeno dožít se vysokého 
věku, zemřela ve čtyřiceti čtyřech le-
tech na zánět plic. A Pavel? Stihl se 
ještě týž rok oženit, ale nového svaz-
ku si užíval pouhých 6 let, roku 1906 
zemřel na srdeční vadu. To už byl 
řídícím učitelem na škole v Kadlíně.

Mšenský učitelský sbor v roce 1882 (P. Režný nahoře druhý zprava).

Přání k šedesátinám v tisku... Foto: archiv autorky 3x

Matriční zápis o sňatku Pavla Režného a Marie Rokosové. I n z e r c e

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
drcení, třídění, kontejnery, skládání 

hydraulickou rukou, jímky, nádrže, ČOV, 
kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz

Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz
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Nostalgická myš se opět stává  
regionálním centrem kultury
Šemanovice - Restaurace Nostal-
gická myš v Šemanovicích, kterou 
před čtvrt stoletím proslavil On-
dřej Suchý se svými rozhlasovými 
pořady, vstupuje do nového života.  
Po bezmála dvaceti letech kultur-
ního útlumu se o její znovuzrození 
snaží Mirka Bozděchová s partne-
rem Martinem Mrázkem. Areál 
bývalého vepřína, který nechal po 
revoluci v příjemnou restauraci 
přestavět tehdejší majitel Petr Pěn-
kava, koupili společně se zatím ne-
využitým kravínem. „S Myší jsme 
si koupili ještě kravinu,“ říká s nad-
sázkou Mirka Bozděchová, kterou 
k Nostalgické myši poutají letité 
vzpomínky.

Už v polovině devadesátých let 
minulého století tam totiž společně 
s manželem pořádali vedle koncer-
tů a výstav především akce pro děti. 
„Do Šemanovic jsme přišli někdy  
v roce 1993 coby pražští chalu-
páři s malými dětmi. Chtěli jsme, 

Noviny pro město Mšeno a oko-
lí ▪  Vydává MěÚ Mšeno od 
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu  
650 ks na začátku  měsíce  
▪ Redakce: Jiří Říha (jř) -  
šéfredaktor, Vladislava Kaulerová 
Vaňková (vkv), Josef Havel (jh) 
▪  Grafická úprava: Jiří Říha 
▪  Kontakt: msensko@email.cz, 
telefon: 724 846 381, pošta: Hu-
sova 149, 277 35 Mšeno ▪ Uzá-
věrka příspěvků je vždy 20. den 
v měsíci ▪ Redakční úpravy vy-
hrazeny ▪ Tisk: K-Tisk  ▪ Cena za 
výtisk je 10 Kč včetně 10 % DPH 
▪ Povoleno Ministerstvem kultu-
ry ČR, reg. č. MK ČR E 10701  
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Jan Bedřich Gintl, Ing. (* 23. 1. 
1800 Praha † 19. 7. 1871 Lobeč), 
lesník. Zakladatel lesnické školy 
na Křivoklátu v roce 1840 – první 
svého druhu v Čechách. Autor od-
borných publikací.
Ladislav štěpánek, arch. (* 28. 
7. 1906 † 21. 2. 1992 Praha), 
konzervátor lidové architektury. 
Vystudoval obchodní akademii a 
Stavební fakultu ČVUT v Praze. Byl 
pracovníkem středočeské Krajské 
památkové péče, byl spolupracov-
níkem Polabského národopisného 
muzea v Přerově nad Labem, stál 
u zrodu Polabského muzea v Po-
děbradech (1967), Národopisné-
ho muzea v Třebízi (1969) a Muzea 
vesnice v Kouřimi (1976). Byl pro-
pagátorem záchrany památek li-
dových staveb, výzkumně působil 
i na Mělnicku a sepsal několik stu-
dií a článků o lidové architektuře a 
stavitelství Mělnicka a Kokořínska. 
Publikoval o lidové architektuře 
středních Čech zejména v odbor-
ných sbornících Vědecké práce 
zemědělského muzea, Vlastivědný 
sborník Polabí, ale také v časopi-
sech (Český lid) a denním tisku. 
Jaromír Vašta (* 21. 7. 1931 † 29. 
5. 1996), televizní režisér. Je znám 
pořady Vysílá Studio A, Adventní 
koncerty atd. Žil dlouhá léta na 
Kokořínsku, kde měl své víken-
dové bydlení a kam zajíždělo též 
mnoho jeho přátel.
Oldřich Lušovský (* 29. 6. 1925 
Mšeno † 29. 7. 1986), akademický 
malíř. Byl ředitelem Lidové školy 
umění (nynější Základní umělecké 
školy) ve Mšeně. Obýval chalupu 
v Olešně na Kokořínsku, kde měl 
svůj ateliér.  (M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

I n z e r c e

Dětský bazárek U Medvěda
Na Skaličkách 4, Mšeno

(vedle sokolovny, naproti zdravotnímu středisku)

N O V Ě  O T E V Ř E N O !
● Dovážíme textil z Anglie, najdete u nás oblečení  

pro věk od 0 do 16 let. 
● Příznivé ceny, široký výběr. 

● Přijímáme také věci do komisního prodeje, 
více info na telefonu 771 174 317. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

abychom se tu my i naši kamarádi 
nějak zabavili, tak jsme začali spo-
lupracovat s panem Pěnkavou a 
v původní Myši jsme pořádali ví-
kendové akce pro děti, které jsme 
spojili s vernisážemi i muzikou  
a v závěru z toho byly párty až do 
druhého dne, znáte to...“ popisuje 
s úsměvem sympatická Pražačka, 
která už ovšem dnes žije na vesni-
ci obklopené lesy a pískovcovými 
skalami.

Své současné působení v Nostal-
gické myši zahájili Mirka s Mar-
tinem začátkem loňského března 
úspěšným koncertem Ivana Hla-
se a jeho Tria. V tu dobu bohužel 
zrovna Českou republiku zasáhl 
covid-19, který dění v šemano-
vickém centru kultury na několik 
měsíců stopnul. „Jakmile v létě  re-
striktivní opatření povolila, přijeli 
nás do Myši potěšit držitel dvou 
Andělů Jakub König, Xavier Bau-
maxa, hudební skupina Mucha  
a další,“ vyjmenovává Mirka Boz-
děchová a dodává, že letošní se-
zonu v Šemanovicích úspěšně od-
startovali písničkáři Václav Koubek  
a Oldřich Janota. A první červno-

vou sobotu se Kokořínsku předsta-
vila Lenka Dusilová.

Ačkoli se většina koncertů, výstav 
a workshopů, které se v Šemanovi-
cích konají, odehrává přímo v Nos-
talgické myši, a to buď uvnitř nebo 
pod širým nebem před restaurací, 
pro některé z nich pořadatelé využí-
vají i místní kostel svatého Jana Ne-
pomuckého. „Už několik let si kos-
tel půjčujeme na vánoční koncerty, 
což bývá taková romantika při svíč-
kách, protože v kostele není elektři-
na. Vloni jsme tam mezi koronavi-
rovými omezeními stihli uspořádat 
Noc kostelů a letos kostel patřil 
Oldřichu Janotovi,“ pokračuje vy-
studovaná ekonomka, kterou osud 
před lety zavál do šemanovické cha-
lupy vybudované zčásti v pískovco-
vé skále. Možná právě kouzlo zdejší 
malebné krajiny jí dodává energii 
k pořádání kulturních aktivit pro 
veřejnost. Neusiluje přitom o to, 
aby Nostalgickou myš navštěvovali 
lidé ze širokého okolí, stačí jí, když 
přiláká návštěvníky z blízkých obcí, 
Mšenska a Mělnicka. „Jak stárne-
me, tak v Šemanovicích zůstáváme 
víc, proto je potřeba mít místo, kam 
můžeme chodit. Máme radost, že 
nás přijali i místní lidé, kteří k nám 
také často zavítají, třeba jen na pivo 
nebo jídlo. Přáli bychom si, aby 
Myš byla a zůstala takovým středo-
bodem kultury v naší malé obci  
i blízkém regionu,“ doplňuje pozi-
tivně naladěná Mirka.

Nostalgická myš je vedle restau-
race s dobrým jídlem, pitím a roz-
sáhlým kulturním programem také 
certifikovaným turistickým infor-
mačním centrem, jehož služby mo-
hou lidé využít celý týden. Provozní 
dobu najdou na stránkách www.
nostalgickamys.com.          Jiří Říha

Nostalgickou myš provozují Mirka Bozděchová a Martin Mrázek. Foto: J.Ř.

P r o g r a m  k o n c e r t ů
10. 7. 19.00   Milan Urza, Jan Fic
16. 7. 20.00           Jan Hrubý Trio
24. 7. 20.00        Katarzia & Pjoni
30. 7. 20.00        Red Baron Band
7. 8. 20.00                   Amelie Siba
13. 8. 20.00                České srdce
14. 8. 20.00                Jan Spálený 
                                 & Petr Rímský 
21. 8. 19.00        David Pomahač 
                                    & Jiří Imlauf
28. 8. 20.00             Jiří Schmitzer
3. 9. 18.00                       My Band
4. 9. 20.00                   Tellemarkk
10. 9. 20.00                    Baumaxa
11. 9. 20.00           Baťa a Kalábůf 
                                     něžný beat
18. 9. 20.00            Bára Zmeková
24. 9. 20.00            Doktor Viktor
25. 9. 20.00     Beáta Hlavenková
                                   & Oskar Török
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Zasedání očima Jiřího Guttenberga
Vážení spoluobčané, je tady 

léto a s ním i takzvaná okur-
ková sezóna, proto si vám ji 

dovolím zpestřit postřehy z veřejné-
ho jednání zastupitelstva, které se 
konalo dne 31. 5. 2021.

Hned na úvod je potřeba říci, že 
v obou táborech, koaličním i opo-
zičním, chybělo po jednom zastu-
piteli. Od začátku tak bylo jasné, 
že ke schválení jakéhokoli usnesení 
budou potřeba naše hlasy. Hlasy 
těch zastupitelů, kteří podle vedení 
města nic nedělají, kteří jsou proti 
všemu, co navrhuje vedení města, a 
kteří nedokážou jednat konstruktiv-
ně. Pokud by to tak bylo, neschválili 
bychom program jednání zastupitel-
stva a šli bychom hned domů. Jenže 
my jsme naopak velmi konstruktivní 
a chceme pracovat ve váš prospěch, 
což už jsme nejednou dokázali. Po-
tvrdili jsme to i tentokrát a vy už 
dobře víte, že rádi podpoříme věci, 
které se nám zdají být přínosné pro 
Mšensko, a tedy i pro vás, jeho ob-
čany. 

Nejdříve jsme navrhli doplnění 
programu. A byl to návrh řízný, ob-
sahoval totiž požadavek na odvolání 
starosty města z jeho funkce. Návrh 
na odvolání jsme dali z důvodu se-
lhání starosty při nákupu domu čp. 
35 na nám. Míru a z důvodu nedodr-
žování usnesení zastupitelstva, kte-
ré je nejvyšším orgánem města. Náš 
návrh samozřejmě nebyl koaličními 
zastupiteli podpořen a starosta tak 
zůstává ve své funkci. Zatím. Nako-
nec byl odsouhlasen původní návrh 
programu a jednání zastupitelstva 
mohlo pokračovat. 

Jako první jsme schválili účetní 
závěrku města za rok 2020. Naopak 
jsme neschválili závěrečný účet 
města. V tomto materiálu byl pří-
lohou zápis z finanční kontroly kraj-
ského úřadu, která sice poukazovala 
na porušení usnesení zastupitelstva, 
ale v závěru bylo napsáno, že „neby-
ly zjištěny chyby a nedostatky, kro-
mě chyb a nedostatků zjištěných při 
dílčím přezkoumání, které již byly 
napraveny“. Zpráva poukazovala na 
porušení usnesení, když Rada města 
schválila něco, na co neměla právo. 
Omluva za to nepřišla žádná (psal 
jsem o tom již v minulých číslech). 
Proto jsme nemohli závěrečný účet 
města schválit, a tak jsme se hlaso-
vání zdrželi.

Následovaly body, kde se schva-
lovaly finance na nezbytné akce 
města. V prvním jsme schválili balík 
menších akcí, na které se uvolnila 
rozpočtová rezerva. Dalším bodem 
bylo financování opravy mostku  

v Ráji za 2,5 milionu korun z fondu 
rozvoje a rezerv. V tomto případě 
jsme s tím měli problém. Jak jsem 
zjistil, město na mostku nedělalo v 
minulosti žádné prohlídky a je tedy 
dost možné, že právě kvůli chybě-
jícím prohlídkám a s tím spojenou 
zanedbanou údržbou došlo k havárii 
mostku. To už nyní nezjistíme. Jisté 
je, že havárie mostku nijak neome-
zuje ani naše občany, ani chataře, 
kteří zde mají nemovitosti, protože 
je do lokality zachován plnohod-
notný přístup po dalším městském 
pozemku. Na moji otázku, kolik po 
mostku projede denně našich ob-
čanů, mi starosta odpověděl, že 
sčítání dopravy neproběhlo. Vtipná 
odpověď. My nepovažujeme 2,5 
milionu korun za opravu minimálně 
využívaného mostku v této době za 
účelně vynaložené prostředky, a tak 
jsme hlasovali proti nebo jsme se 
zdrželi. Oprava mostku proto nebyla 
schválena.  

Jako další bod bylo na programu 
hlasování o investičním záměru na 
rekonstrukci otopné soustavy v ZŠ 
Mšeno za cenu 3,5 milionu Kč. Po 
krátké diskusi bez problémů schvá-
leno.

Dalšími schvalovanými akcemi byly 
odvětrání jídelny v ZŠ a pokračování 
chodníku v ul. Mladoboleslavská. 
Opět bez připomínek schváleno. 

Při schvalování příspěvku z fon-
du regenerace jsem navrhl zvýšení 
příspěvku na výměnu oken z částky 
1000 Kč/m2, která byla schválena 
někdy před pěti lety, na částku 1500 
Kč/m2. To bylo jednomyslně schvále-
no. Navýšení dotované částky dává 
smysl, protože ceny stavebních ma-
teriálů jdou neustále nahoru. 

U tohoto tématu padaly z naší 
strany dotazy na pozici paní Berkové 
z NPÚ, která svými názory a postoji 
štve mnoho z nás. Vedení města je 
ovšem s prací paní Berkové spoko-
jeno. Pořád přemýšlím, jestli s paní 
Berkovou vedení města někdy jedná 

a snaží se vyjednat nějaké ústupky 
pro vás, naše občany. Asi jedná, ale 
pouze když z toho má prospěch sa-
motné město. Jak je jinak možné, že 
u jedné z nejstarších budov ve měs-
tě se objeví úplně nová a moderní 
výsuvná vrata?  Tou budovou je totiž 
objekt hasičárny, která patří městu. 
Je pro mne logické a pochopitelné, 
že je nutné, aby hasiči v případě 
jakékoli události mohli co nejrych-
leji vyjet a nemuseli otevírat něja-
ká historická vrata. Tady vliv paní 
Berkové najednou nebyl tak silný a 
zvítězil zdravý rozum. Ale když dělá 
běžný občan města v MPZ fasádu, 
tak ho paní Berková nechá otlouct 
novou omítku kvůli chybějící římse v 
tloušťce 1 cm a jako bonus mu určí 
barvu fasády, která se mu nelíbí! U 
jiného trvá na tom, aby udělal plot, 
jaký nemá nikdo jiný v ulici. Ptám 
se, proč nejde použít zdravý rozum 
i v těchto případech „obyčejných“ 
občanů? Myslíte, že pokud by se 
vedení města jen trochu snažilo a za 
své občany se postavilo, že by paní 
Berková, respektive její nadřízení, 
alespoň trochu neustoupili? Já jsem 
přesvědčen, že určitě ano.

Zajímavá debata se rozvinula, když 
jsem se v rámci závěrečné diskuse 
zeptal na pronájem míst k parková-
ní. Rada města totiž na svém jednání 
dne 19. 5. 2021 schválila pronájem 
pozemku města o výměře 48 m2 k 
vyhrazenému parkování za cenu 24 
Kč/m2/rok, a tedy za celkovou cenu 
1152 Kč. Je skvělé, že město takto 
umožňuje svým občanům vyřešit 
problémy s parkováním. Ptal jsem 
se proto ihned, zda mají takovou 
možnost všichni občané města. Bylo 
mi řečeno, že nikoli a že se to děje 
pouze ve výjimečných případech. 
Škoda, že ten výjimečný případ je 
zrovna pro majitelku domu parcelně 
sousedícího s panem starostou. 

V diskusi jsem navrhoval také ře-
šení problému s parkujícími auty na 
náměstí. Ale potvrdila se moje slova 
z příspěvku v minulém vydání Mšen-
ska. Vedení města ten problém ne-
chce vidět, a proto žádný problém 
není. A protože jsem chtěl vedení 
města přesvědčit, že parkující vozi-
dla problémem opravdu jsou, do-
stalo se mi na jednu z mých otázek 
rázné odpovědi starosty. „Vy (tím 
myslel společenství vlastníků domu 
čp.127, kde jsem předsedou výbo-
ru) si vyřešte parkování na svém 
pozemku a neparkujte protiprávně 
na místní komunikaci.“ Zeptal jsem 
se, zda mluví ke všem zastupitelům, 
nebo pouze ke mně? Odpověď jsem 
už žádnou nedostal. Nebudu tu ža-

Jiří Guttenberg, Pro Mšeno.

lovat, kdo ze zastupitelů parkuje 
protiprávně, ale o několika vím, a 
když se to vezme, parkujeme u nás 
ve městě protiprávně téměř všichni. 
Z vyhlášky o provozu na pozemních 
komunikacích totiž vyplývá, že na 
obousměrné komunikaci se smí stát 
pouze v tom případě, že na komuni-
kaci zůstanou 2 jízdní pruhy o šířce 
3 metry. Myslíte, že se to dá někde 
ve Mšeně dodržet? Ale vy se snad 
zatím bát nemusíte. Dokud nebude-
te starostu obtěžovat svými nápady, 
jak zlepšit ve Mšeně situaci s parku-
jícími vozidly, nebude si vás všímat. 
Každopádně od starosty, který sám 
často parkuje na trávě v ul. Jezerní, 
znělo podobné doporučení poně-
kud pokrytecky. 

Dalším bodem, na který jsem se 
ptal, bylo opět usnesení rady měs-
ta. Ta na svém jednání 19. 5. 2021 
schválila podle mne naprosto ne-
smyslně toto: „RM schvaluje bez-
platné vstupné na koupaliště ve 
Mšeně pro trvale hlášené občany 
Mšena ve všedních dnech v době 
od 10:00 do 12:00 hod“. Každý vše-
dní den od 10 do 12 máte možnost 
si odskočit z práce a jít si zaplavat. 
A třeba děti, které mají prázdniny, 
nebo vy, pokud budete mít dovole-
nou, přijdete, prokážete se u vstupu 
(u dětí nevím jak) a v 10 můžete jít 
zdarma na koupaliště. Za 2 hodiny 
musíte buď odejít, nebo zaplatit 
vstupné, pokud na koupališti chcete 
nadále zůstat. Vstupné ve 12 zapla-
títe ve stejné výši, v jaké byste ho za-
platili i v 10. Chápete ten paradox? 
Navrhoval jsem, aby vedení města 
umožnilo našim občanům raději 
vstup zdarma jedenkrát v týdnu po 
celý den. To by bylo mnohem jed-
nodušší a pro vás všechny mnohem 
přínosnější. To se ale nesetkalo u ve-
dení města s pochopením.

Když to shrnu, na posledním jed-
nání bylo schváleno několik velmi 
přínosných akcí pro náš region a 
musím opakovaně zdůraznit, že to 
bylo díky našim hlasům. To až nás 
zase někdo obviní z toho, že nic ne-
děláme, že nejsme konstruktivní a 
že s námi není možná dohoda. Když 
budete mít chvíli času, přečtěte si 
zápisy z jednání ZM. Není to sice 
žádná beletrie, ale zjistíte, jak probí-
hají jednání ZM.

Projednávalo se toho samozřejmě 
mnohem více, ale já už vás nechci 
zdržovat od sluníčka, koupání a uží-
vání si léta. Přeji vám všem krásné 
letní zážitky, hodně sluníčka a šťast-
ný návrat z vašich prázdninových 
cest.                        Jiří Guttenberg st., 

  zastupitel za sdružení Pro Mšeno
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Chorušice - Stejně jako v loňském 
roce bychom si snad mohli v let-
ním období trochu oddechnout od 
nákazy covid-19 a přát si, aby toto 
oddechnutí bylo trvalého charakte-
ru. Červnové statistiky nás mohou 
naplnit drobným optimismem, a 
tak je v rámci pouti připravován i 
malý doprovodný program v podo-
bě dvou výstav. V budově obecního 
úřadu to budou fotografie oblíbe-
ného autora Ing. Josefa Havla s ná-
zvem „Zima u nás“. Jedná se o zábě-
ry ze Mšenska a Kokořínska, jejichž 
společným motivem je kouzlo zimy 
v našem kraji. Věříme, že pokud 
budou o tomto víkendu panovat 
tropické teploty, dokážou snímky 
náležitě zchladit, vernisáž výstavy s 
komentářem autora proběhne v so-
botu ve 13 hodin.  

V kostele Nanebevzetí Panny Ma-
rie  pak budou vystavena díla naší 
domácí výtvarnice Marcely Kozá-
kové s názvem „Inspirace“, vernisáž 
proběhne v sobotu v 10 hodin po 
ukončení poutní mše.

V několika minulých ročnících 
mohli návštěvníci hodnotit výsled-
ky soutěže o NEJ pouťový koláč, 
přičemž si tito hodnotitelé často stě-
žovali na nemožnost hodnotit kom-
plexně všechny vzorky z důvodu 
„neprůchodného jícnu“… Na návrh 
Lukáše Flíčka tedy doznala soutěž 
drobných změn a namísto tradič-
ních pouťových výrobků proběhne 
klání v rychlosti pití plzeňského 
piva s názvem Chorušický LOCK, 
a to s doslova „barrandovským“ 
průvodcem Markem Tomažičem – 

sobota 15.30 -16.00, hodnotné ceny 
věnuje hostinec Chorušice, provo-
zovatel atrakcí i 1. zemědělská a.s. 
Chorušice.

Další program byl připraven ve 
spolupráci s 1. zemědělskou a.s. 
Chorušice, Okrašlovacím spolkem 
pro Mšeno a okolí, umělci, agentu-
rami Ladislava Šifry a Jiřího Výšky,  
provozovatelem atrakcí - rodinou 
Fialových. Všem děkujeme za spo-
lupráci.

 

PROGRAM POUTI
pátek 6. srpna
18.00 - 19.00 
zahájení provozu pouťových atrakcí 
pro děti 
sobota 7. srpna
9.00 - kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Chorušicích - poutní mše 
svatá ke cti Panny Marie, po ukon-
čení mše vernisáž a otevření výstavy 
obrazů „Inspirace“ Marcely Kozá-
kové
10.00 - zahájení provozu atrakcí a 
stánkového prodeje na návsi
10.00 - 17.00 - otevření výstavy fo-
tografií ing. Josefa Havla v zasedací 
síni budovy obecního úřadu „Zima 
u nás” 
11.00 - 12.00 - Výstava drobného 
a hospodářského zvířectva ve spo-
lupráci ZO ČSCH Chorušice a 1. 
zemědělské a.s. Chorušice – areál  
1. zemědělské a.s. Chorušice 118, 
ukázka ZO ČSHO  „Králičí hop“
13.00 - vernisáž k výstavě „Zima u 
nás”  ing. Josefa Havla – zasedací 
místnost obecního úřadu
14.00 - koncert zlínské skupiny  

PREMIÉR na návsi
15.30 - představení loutkového di-
vadla VYSMÁTO v areálu mateřské 
školy
15.30 - 16.00 - odstartování pivní 
soutěže „Chorušický LOCK“ na ná-
vsi (1. cena - sud piva, 2. cena  - 10 
volňásků na atrakce, 3. cena – pou-
kaz v hodnotě 500 Kč na zboží z 1. 
zemědělské a.s. Chorušice
16.30 - koncert DEEP PURPLE 
South Bohemia Revival na návsi
20.00 - Pouťová zábava na návsi – 
hrají KINDLOVI, večerní provoz 
atrakcí
22.00 - ohňostroj   
neděle 8. srpna
10.00 - zahájení provozu atrakcí a 
stánkového prodeje na návsi
10.30 - výstava obrazů „Inspirace“ 
Marcely Kozákové v kostele, výstava 
fotografií Ing. Josefa Havla „Zima u 
nás ” v budově obecního úřadu
11.00 - 12.00 – areál  1. zemědělské 
a.s. Chorušice 118
Výstava drobného a hospodářského 
zvířectva ve spolupráci ZO ČSCH 
Chorušice a 1. zemědělské a.s. Cho-
rušice
13.30 - koncert dechové hudby ka-
pely MĚLNIČANKA  pod vedením 
Pavla Pilaře na návsi
14.00 - O PEJSKOVI A KOČIČCE 
– představení pro děti v areálu MŠ, 
loutky starý Kotoučový vede Jitka 
Hrdličková
16.30 - KONCERT VARHANNÍ  
A DUCHOVNÍ HUDBY v kostele
18.00 - závěr pouti

Martin Bauer, starosta Chorušic

Chorušická pouť je za dveřmi  

8. 7. 20.30 - Matky (komedie, ČR, 
2021)
9. 7. 18.30 - Luca (animovaná ko-
medie, USA, 2020)
12. 7. 18.30 - Maxinožka 2 (ani-
movaná komedie, B/F, 2020) 
13. 7. 20.30 - Matky (komedie)
14. 7. 18.00 - Luca (animovaná ko-
medie, USA, 2020,)
14. 7. 20.30 - Země nomádů (road 
movie, USA/SRN, 2020)
15. 7. 18.30 - Black Widow (akční, 
USA, 2021)
16. 7. 18.30 - Raya a drak (animo-
vaná komedie, USA, 2021)
19. 7. 18.30 - Duše (animovaná 
komedie, USA, 2020)
20. 7. 20.30 - Matky (komedie)
21. 7. 18.00 - Divoký Spirit (ani-
movaná komedie, USA, 2021) 
21. 7. 20.30 - První kráva (ART, 
drama, USA, 2019)
22. 7. 18.30 - Black Widow (akční, 
USA, 2021)
23. 7. 18.30 - Croodsovi: Nový věk 
(anim. komedie, USA, 2021)
26. 7. 18.30 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021)
27. 7. 20.30 - Rozhněvaný muž 
(kriminální thriller, Velká Británie/
USA, 2021)
28. 7. 18.00 - Croodsovi: Nový věk 
(anim. komedie, USA, 2021)
28. 7. 20.30 - Ronnie Wood: Ně-
kdo tam nahoře mě má rád (hu-
dební dokument, VB, 2019)
29. 7. 20.30 - Prvok, šampón, Teč-
ka a Karel (komedie, ČR, 2021)
30. 7. 18.30 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021)

KINO MÁJ DOKSY
ČERVENEC

Hasiči z Chorušic udělali radost dětem
Chorušice - První červen je v ka-
lendáři pevně zapsán jako Meziná-
rodní den dětí a oslavy tohoto dne 
patří ke stálicím v obci Chorušice. 
A ani letos jsme  možnost připravit 
dětem zábavný den naštěstí díky 
rozvolnění opatření proti korona-
viru neztratili. 

Místní sbor dobrovolných ha-
sičů každoročně chystá program 
pro děti a rodiče. V minulosti jsme 
například střídavě jezdívali na ce-
lodenní výlet autobusem, většinou  
do ZOO, na hrady a zámky nebo 
třeba i do nedalekého zábavního 
parku Mirakulum. Nevyhýbali 
jsme se ale ani přírodním památ-
kám a krásám, což byla před dvěma 
lety návštěva Hřenska. Další rok 
jsme zůstávali v prostranství  míst-
ního parku a nebylo tomu jinak ani 
v posledních dvou letech . A i letoš-

ní ročník jsme pro děti přichystali 
právě tady. Těšit se mohly na růz-
norodé disciplíny, mezi nimiž byla 
například střelba ze vzduchovky, 
proplétání se pavučinou, luko-
střelba, koutek hudebních nástro-
jů, házení míčků, stříhání odměn 
se zavázanýma očima... Úkolem 

dětí bylo sbírat razítka, za která 
byly odměněny krásnými cenami. 
Během odpoledne se všichni pří-
tomní mohli občerstvit výborným 
kebabem, některé maminky napek-
ly sladké dobroty a provozovatelka 
místního hostince měla přichysta-
né vynikající větrníky. 

Pro děti měli hasiči přichystané  
balíčky s odměnami a ještě jed-
no překvapení, které bylo naštěstí 
díky vydařenému počasí nakonec 
i uskutečněno. Díky profesionálům 
z Neratovic s pomocí SDH Mšeno 
si děti mohly „zaplavat“ a řádně 
zadovádět v nafoukané pěně, která 
měla u dětí obrovský úspěch, a tím 
se i dovršil další ročník dětského 
dne, který nám ani letos naštěstí to-
lik skloňovaný covid-19 nepokazil, 
což bylo znát i na návštěvnosti. Ta 
čítala okolo 65 dětí. 

Závěrem bych  touto cestou chtě-
la poděkovat všem, kteří se jakkoli 
podíleli na přípravách a organi- 
zaci Dětského dne. Velký dík všem.  
A příští rok se budeme znovu  
těšit. 

Alena Müllerová, 
jednatelka SDH Chorušice

Děti si na návsi užily spoustu her a soutěží. Foto: František Franc 2x
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ROUBENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů

■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby

■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností

■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice

E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz

Bývalý mšenský učitel Zdeněk 
Bergl, který nás už několik let pro-
vází svými články po zajímavých 
místech Evropy, pro nás přichystal 
tipy na výlety po okolí Mšenska. 
Nemusíme překračovat hranice stá-
tů, abychom poznali krásná místa. 
Stačí nám k tomu pár kroků...

Pro tentokrát opustíme lezení  
a plazení po mšenských ska-
lách a podíváme se o kousek 

dál. Každý ví, že v blízkosti Vrátna 
stojí větrný mlýn. Není to k němu 
daleko, každý má nějaký dopravní 
prostředek. Stačí projet Vrátnem, 
kousek za ním je křižovatka, od-
bočíme vlevo směr Kluky a hned 
za křižovatkou je vidět odbočka 
vlevo na širokou polní cestu. Ta 
nás brzy dovede k mlýnu. Na par-
kování je k dispozici dost velká 
plocha u pamětního křížku. 

Původní mlýn nechal posta-
vit statkář Václav Mareček v roce 
1878. Jeho stavbu v holandském 
stylu provedl stavební mistr Me-
donos ze Mšena a sedláci z okolí 
měli mlým k dispozici. O několik 
let později vznikla hned vedle ještě 

jiná stavba. V ní byly stoupy na dr-
cení odpadů, hlavně nepotřebných 
kostí zvířat, které sem dodávali 
řezníci z okolí. Zařízení poháněla 
převodová hřídel ze mlýna. Nadr-
cené kosti sloužily jako hnojivo na 
pole. Roku 1923 byl provoz ukon-
čen a mlýn opuštěn. 

Objekt chátral, zařízení bylo zni-
čeno nebo odvezeno a časem zbyly 
jen zdi. Koncem 20. století se zača-

lo s částečnou rekonstrukcí, mlýn 
byl využíván jako rekreační objekt. 
Teprve od roku 2015 nový majitel 
obnovil objekt mlýna do původní 
podoby, má i nové větrné lopatky 
a kuželovitou střechu, celý objekt 
prošel rekonstrukcí. Stačí kolem 
plotu absolvovat krátký okruh a 
všechnu tu parádu si obejdeme ze 
všech stran. Vypadá to jako v po-
hádce, mimo mlýna tu stojí nový 

Vrátenský mlýn prošel před několika lety důkladnou rekonstrukcí. Foto: Zdeněk Bergl 2x
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MONTÁŽE TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Tip na výlet: větrný mlýn Vrátno

obytný dům, s pečlivě obdělanou 
zahradou a velkým jezírkem. A 
kdo má rád tropické šelmy, uvidí je 
ve velké kamenné kruhové ohradě. 
Nebojte se, nekoušou. 

Byl jsem tam jako malý kluk, to 
už je více než půl století, a pamatu-
ji, jak vypadal tehdy zdevastovaný 
objekt. Všechna čest těm, co ho 
převedli do dnešní parády!

Zdeněk Bergl
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Nejmladší fotbalisty
čeká soustředění
Vážení sportovní přátelé, jak 

jsem očekával, tak pande-
mie covidu-19 nám bohu-

žel neumožnila se na jaře vrátit ke 
sportovním soutěžím. Až od května 
jsme mohli alespoň v omezené míře 
začít trénovat. Moc mne potěšilo, že 
se nám od prvních tréninků objevilo 
na hřišti hodně dětí i dospělých. To 
mi dodalo naději, že fotbal ve Mše-
ně zatím snad nečekají problémy se 
složením mládežnických i dospělých 
družstev. 

Trénovali jsme pravidelně a někte-
ré týmy si dokonce zahrály i přátel-
ské zápasy. Na závěr tréninků jsme 
uspořádali sobotní sportovní odpo-
ledne, kde si zahrály všechny týmy 
mezi sebou a následně jsme poseděli 
u výborných grilovaných dobrot a 
vychlazeného piva či limonády. Nyní 
nás čeká prázdninová pauza, ve které 
ale nechceme úplně zahálet. V plánu 
je soustředění našich nejmladších 
hráčů, které by mělo proběhnout u 
nás na hřišti. 

Výbor SK Mšeno se stále snaží 
zlepšovat náš sportovní areál, a tak 
se můžeme těšit na instalaci nových 
záchytných sítí za brány na hlavním 
hřišti. Hřiště v jarním období prošlo 
rozsáhlejší údržbou, při které bylo 
hloubkově provzdušněno, vyčesáno, 
doseto travou a přihnojeno. Další 
hnojivo jsme přidali během května 
a nyní ještě provedeme ruční dosetí 
některých míst. Hřiště bude na pod-
zimní část opět dobře připraveno 
a věřím, že už konečně rozjedeme 
znovu soutěže. Soutěžní zápas totiž 

nenahradí žádný trénink. V zápase 
je mnohem vyšší nasazení a jsou tam 
hlavně emoce, které zkrátka v tré-
ninku nelze docílit. 

Nakoupili jsme pro naše mládež-
nické týmy pěkné teplákové sou-
pravy s logem klubu. Doufám, že se 
přes léto vytvoří kolektivní imunita 
proti nemoci covid-19 očkováním  
a částečným promořením. Chtěl 
bych na vás všechny touto cestou 
apelovat, abyste se nechali, pokud 
je to jen trochu možné, očkovat. 
Osobně nejsem velkým příznivcem 
očkování, ale tady nevidím jinou 
možnost, jak se vrátit k normálu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem našim hráčům a hráčkám, že 
se k fotbalu vrátili, a věřím, že po 
prázdninách vás bude hřiště opět 
plné. Doufám, že se objeví i nové 
tváře, které tímto srdečně zvu mezi 
nás. Poděkovat chci i všem členům 
výkonného výboru, kteří pracovali 
pro klub, i když neprobíhaly soutěže. 
Poděkovat samozřejmě musím také 
trenérům za jejich práci a rodičům 
těch nejmenších za to, že vedou své 
děti ke sportu. A v neposlední řadě 
musím poděkovat Národní spor-
tovní agentuře a městu Mšenu za 
finanční podporu, díky které může-
me dobře fungovat a vylepšovat náš 
areál.

Přeji vám všem krásné, klidné  
a bezpečné léto. Odpočívejte, užívej-
te si, ale přesto buďte na sebe opatr-
ní. Budu se na vás všechny opět těšit. 
Brzy na viděnou.       Jiří Guttenberg, 

předseda SK Mšeno z.s.

v Mělnické ulici ve Mšeně

N O V Ě  O T E V Ř E N O  V  S O B O T U
■ hranoly, palubky, prkna

■ betonové prefabrikáty, suché směsi
■ drobné nářadí, spojovací materiál
■ sortiment Den Braven a Detecha

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy
A K C E: při nákupu zboží Den Braven nad 200 Kč 

plechovka piva Budvar 33 ZDARMA

Otevřeno: PO-PÁ: 7.30 - 16.00, SO: 7.30 - 11.00
Zavolejte nám: 602 664 490

Mšenští cyklisté dali 
400 km za 15 hodin

Po loňském úspěšném překo-
nání vzdálenosti 300 km nás 
přes zimu napadá další šíle-

nost. Zkusíme „čtyřkilo“. Bude to 
bolet, ale bude to frajeřina. Kromě 
Jirky Mansfelda reaguje na výzvu už 
jen Jirka Guttenberg. Trasa je jasná. 
Podle Labe do Drážďan a zpět. Už v 
zimě začínáme najíždět tréninkové 
kilometry. Jaro nám počasím moc 
nepřeje, ale i tak máme v nohách pár 
tisíc kilometrů. V květnu dáváme 
dvoustovku do Kutné Hory a přípra-
vu zakončujeme výjezdem na Ještěd. 
Při návratu z Ještědu máme obrov-
ské štěstí, neboť na občerstvovačce 
v Oboře potkáváme legendu cyklis-
tické aplikace Strava Katku Secteur. 
Mladou a moc milou ženu, která za 
loňský rok ujela neuvěřitelných 45 
000 km (tj. 130 km průměrně den-
ně). Pro ni je vyjížďka v řádech sto-
vek kilometrů všední rutina. Dostá-
váme spoustu rad a informací a také 
psychickou podporu. Když to ujede 
taková baba, tak to musíme zvlád-
nout i my.

V sobotu 12. června ve 4.00 vy-
jíždějí čtyři blázni ze Mšena. Na 
poslední chvíli se přidává Martin 
Kauler, doprovodí nás na Mělník 

I n z e r c e

a valí zpět do Mšena, protože musí 
do práce. Ranní jízda je super, sil-
nici máme jen pro sebe a kilometry 
úspěšně přibývají. Cestou saháme do 
batůžků, abychom pravidelně dopl-
ňovali energii. První delší zastávku 
máme v Děčíně na kávě a přesně v 
poledne stojíme v centru Drážďan. 
Computer ukazuje 192 km. Začíná 
foukat celkem silný vítr, ale je to se-
verozápad, takže nám při zpáteční 
cestě dost pomůže. 

Cestu zpět kopírujeme a v Ústí nad 
Labem nás čeká překvapení. Martin 
nám přijel naproti, aby nás trochu 
potáhl. Děláme častější přestávky a 
lijeme do sebe obrovské množství 
tekutin. Odhaduji to tak na kýbl (10 
litrů). Přijíždíme do Doliny a musí-
me rozsvítit světla. Ve Mšeně nám 
na tachometru svítí 391 km, proto 
musíme zbývající kilometry dojet po 
okolí. Konečně to tam je - 400 km.  
Je 22.30 a dostáváme U Lva zaslou-
ženou orosenou odměnu. V sedle 
kola jsme strávili téměř 15 hodin  
a i průměr přes 27km/h je velmi 
slušný. Cítíme, že tohle byla ta hrana, 
přes kterou se nám už nebude chtít 
a další výzvy budou směřovat jiným 
směrem.                         Jaroslav Kůtek

Mšenští cyklisté si dávají čím dál náročnější úkoly... Foto: archiv J. Kůtka
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Poznat Korsiku, to jsem si 
vždycky přál. Nádhernou 
hornatou zem s divokou a ne-

spoutanou přírodou, překrásnými 
zálivy s úžasně čistou vodou. Zemi, 
která není přesycena turisty, rodiště 
Napoleona Bonaparta a zemi, kde 
ještě donedávna řešily znepřátelené 
rodiny své spory krevní mstou. Os-
trov patřící Francii vystupuje z hlu-
bokých vod Středozemního moře 
a je od ní vzdálen necelých dvě stě 
kilometrů. Před šestnácti lety jsem 
tady strávil osm dní a podařilo se mi 
navštívit většinu z místních krás. 

Jedeme do italského Livorna a 
odtud nás obrovský trajekt za dvě 
hodiny dopravuje do korsického 
přístavu Bastia. Ihned pokračujeme 
po pobřežní silnici a také hornatým 
vnitrozemím do našeho kempu na 
západním pobřeží u města Propri-
ano. Rychle se ubytovat v dokonale 
vybavených chatách a hurá k moři. 
Stačí sejít pět minut z kopce a už si 
užíváme nádherně teplou vodu na 
liduprázdné pláži. Každý den bu-
deme poznávat blízká i vzdálenější 
místa ostrova a prý se máme při-
pravit na kouzelné zážitky. Poznáme 
okolní horskou přírodu a několik 
nejkrásnějších měst. 

Zmíním se o jednom, které v nás 
nechalo nejhlubší dojem. Podle 
místních lidí se jedná o nejkrásněj-
ší město v oblasti Středozemního 
moře. Musíme zajet až na jižní ko-
nec ostrova, netrvá to ani hodinu a 
vystupujeme na místě. Bonifacio nás 
vítá a nutí nás koukat s otevřenou 
pusou, prostě nádhera. Vystavěli ho 
už Janované ve dvanáctém století. 
Přístav obepíná podkovovitý záliv 
a hlavní část města se klene na vy-
sokém plochém kopci asi padesát 

Korsika je neskutečně krásná hornatá zem
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       45.

Propriano, pohled od přístavu na pevnost.

metrů nad ním. Láká nás výlet lodí 
kolem celého poloostrova. Plujeme 
kolem členitých útesů a dostáváme 
se i do vodou vymletých jeskyní.  
V každé má dno jinou hloubku a to 
mění barvu vody od tyrkysové až po 
modrofialovou. Záleží také na tom, 
jestli rostou na dně řasy a pod jakým 
úhlem dopadá sluneční světlo. 

Na opačné straně se dostáváme k 
největší zdejší zajímavosti. Na okraji 
vysoké kolmé vápencové skály vy-
stavěli domky. Dešťová a při bouř-
kách zvednutá mořská voda spolu  
s  větrem za staletí vápenec pod nimi 
postupně vymílaly. Dnes visí domky 
na poměrně slabé vápencové vrstvě 
přímo nad mořem. Vypadá to, jako 
by se měly do vody zřítit. Kdo ví, co 
to s nimi udělá za další století. Jejich 
obyvatelé to neřeší, domky jsou stále 
obydleny. Z horního útesu se dá až 
téměř k moři po vytesaném scho-
diští se zábradlím sestoupit a projít 
asi stometrový chodník kousek nad 
hladinou. Plujeme kolem pomalu a 
tuto jinde nevídanou raritu si po-
řádně prohlížíme. Po necelé hodině 
jsme zase v přístavu a stoupáme ši-

rokým schodištěm nahoru do města 
s velkou pevností. Tady budeme mít 
asi tři hodiny času, všechno projde-
me. Stojíme nahoře u vstupní brány 
do města a vychutnáváme nádher-
né pohledy na dolní město, skalní 
útesy a nádhernou modrozelenou 
barvu moře. Kolem pevnosti jenom 
projdeme, dovnitř nemůžeme, slou-
ží jako vojenský objekt. Před lety v 
ní byly i kasárny Cizinecké legie. Jí 
je věnován i bronzový pomník jako 
památka na legionáře padlé na pře-
lomu 19. a 20. století. Projdeme si 
úzké uličky s kamennými, někdy i   
tři patra vysokými domky. Mezi ně-
kterými vidíme pod střechami ka-
menné vzpěry, asi pro lepší stabilitu  
domků. Všude samý obchůdek, re-
staurace, musíme také myslet na 
vlastní tělo a do jedné jdeme posvačit. 
  Slunce už pěkně praží, ale tady 
mezi domky máme krásný stín. U 
většiny z nich marně hledáme pří-
zemní dveře, ty vidíme až u prvního 
patra. Proč to? V dřívějších dobách 
za častého nepřátelského obléhání 
se tak místní bránili vniknutí do 
domů. Nahoru vždy vylezli po žeb-
říku, ten vytáhli a byli v bezpečí. 
Jak to je dnes, nevím, ale každý do-
mek je obydlen. Asi to dělají stejně. 
Na ceduli u jednoho honosnějšího 
domu se dozvídáme, že zde něko-
lik let pobýval Napoleon. Toho na 

Nejvíc podemleté domy na rohu skály, pohled od pevnosti.

celém ostrově nemají moc rádi, s 
nostalgií vzpomínají na časy pod 
benátskou nadvládou. Uprostřed 
návrší ještě projdeme zdmi ohrani-
čeným rozsáhlým hřbitovem. Jako i 
jinde na ostrově zde nemají klasické 
náhrobky, ale nebožtíci odpočívají v 
malých domcích o několika patrech. 
Každý z nich je umístěn samostatně 
v jakémsi kotci, obsazené překrývá 
kamenná deska s údaji. Taková krá-
líkárna ve větším provedení, každé-
mu to tak připadá. Některé domky 
oplývají honosnou výzdobou, prý 
patří pirátům, těch zde bylo dost a 
mohli si takový přepych dovolit. Po-
malu se náš čas krátí, zajdeme ještě 
k těm podemletým domkům, mezi 
některými se dá  dostat až k zídce. 
Koukáme dolů a vidíme jen moře, 
skála žádná. Ta je až několik metrů 
za námi. V podstatě celé domky stojí 
jenom na té nízké skalní římse. Vi-
díme i nedaleké neobydlené ostrovy 
Ile Cavalo a Ile Lavezzi. Kousek od 
města další malé ostrůvky s plážemi 
pro turisty. Ráj pro koupání mezi 
obrovitými balvany. Vzdálenější ost-
rovy už patří Sardinii. Tu odtud vidí-
me také a lze rozeznat nejsevernější 
městečko Santa Teresa  di Gallura. 
Ani se nám odtud nechce, ale čas je 
neúprosný, pomalu scházíme dolů 
k parkovišti, nasedáme a vyrážíme 
zpět do našeho kempu.

Skála s podemletými domky z lodi. Foto: Zdeněk Bergl 3x
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