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Jezevčí stezka a alej do Kačiny
lákají na pěkný výhled do krajiny
JIŘÍ ŘÍHA

Mšeno – Nové rozhledy do
krajiny, na Vrátenskou horu,
Bezděz i vrchol Ještědu objevili lidé, kteří se zúčastnili
slavnostního otevření dvou
obnovených historických cest
ve Mšeně – aleje do Kačiny a
Jezevčí stezky. Poutníky k
nim vede úvoz začínající u
křížku na konci města směrem na Romanov.
Výletníci se nejdříve podívali do Jezevčí stezky, kterou
obklopují kroucené bezy a
mohutné třešně, odtud zamířili na navazující alej do rokle
Kačina. Ta se podle mšenského starosty Martina Macha na
poli objevila opět letos na jaře.
„Cesty do Kačiny, která byla
před mnoha lety rozorána,
jsem si všiml na letecké fotografii, která byla v mé kanceláři. Na leteckých snímcích
totiž bývají vidět stopy po starých cestách, které už neexistují,“ přiblížil starosta města,
jemuž v hlavě utkvěla myšlenka na obnovu nejkratší
spojnice Mšena s Houskou. A
opravdu na ni došlo.
„Poté, co byla úspěšně obnovena Františkova alej a Jezevčí stezka, nastala ideální
doba na obnovu této cesty, na
jejíž realizaci jsme po vypracování projektu požádali o evropskou dotaci,“ přiblížil
Martin Mach obnovu cesty,
která vyšla na zhruba sto padesát tisíc korun.
Alej tradičních ovocných
stromů, kterou zahajují a zakončují vzrostlejší třešně, vede nejdříve do rokle Kačina,
kde mohou turisté pokračovat
do Brusné a dál na Housku,
nebo se vydají na cestu až do

ALEJ do rokle Kačina je vysázena ze stromků tradičních ovocných odrůd. Začíná i končí třešněmi.
konce, která je dovede k
hospůdce na Romanově.
Slavnostní otevření aleje si
nenechala ujít ani trojice krajinářek, které pracovali na jejím projektování – Jitka Trevisan, Zuzana Říhová a Markéta Pešičková. Podle nich jde
o příjemné místo, od něhož
byli lidé v minulosti zcela odříznuti. „Otevírá se tu výhled
do nádherné krajiny, která ze
Mšena mnohdy není ani vidět.
Z cesty je pěkný výhled na
Vrátenskou horu, Bezděz
i Ještěd,“ připomněla Jitka
Trevisan.

K cestám, které v době kolektivizace zemědělství zmizely v zapomnění, hovořil i
mšenský evangelický farář
Michal Šimek, který nově otevřeným cestám požehnal.
„Toto místo připomíná těžkou
dobu kolektivizace, rozorávání mezí těžkými buldozery,
kdy zanikla možnost procházet se mezi poli. Tuto zkušenost máme často s manželkou
při vycházkách na Mladoboleslavsku, kdy sice vidíte řadu
keřů, ale žádná cesta už podle
nich nevede,“ řekl farář v
rámci svého výkladu, který

uzavřel slovy: „Pane, žehnej
každé práci, která napomáhá
k překonávání stínu minulosti. Žehnej úsilí Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí,
žehnej městu Mšenu a jeho
obyvatelům.“
Právě nadšenci z místního
okrašlovacího spolku ve spolupráci se zaměstnanci města
v uplynulých dvou letech pracovali na zprůchodnění cesty,
kterou podle jezevčí nory nazvali Jezevčí stezkou. Do té
doby byla doslova propletena
šípky, ostružiním a nálety
stromů.
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Dočkám se pálivého
zadostiučinění?
Dobrého nepálí, hlásá jedno staré známé úsloví. Otázkou je,
jestli to platí pouze v případě, kdy člověk sahá holou rukou na
horký hrnec s bramborami, nebo i ve chvíli, kdy se zakusuje do
šťavnaté chilli papričky...
Lehce pikantní jídla mám ráda. Pálivé chilli přidá jídlu určitý
šmrnc, jiskru. Zkrátka něco navíc, co člověk při obědě zejména ve
veřejných stravovacích zařízeních občas postrádá.
Na druhou stranu se to ale nesmí přehnat. Čeho je moc, toho je
příliš, a u pálivých jídel to platí obzvlášť. K čemu je člověku oběd,
jehož chuť si nevychutná, protože má pocit, že mu jazyk právě
spalují pekelné plameny a veškeré chuťové receptory z čiré hrůzy
raději opustily tělo dotyčného strávníka?
Když se podívám na takzvanou Scovilleho stupnici pálivosti a
vybavím si, co jsem a co už nejsem ochotná pozřít, je mi jasné, že
patřím mezi odpadlíky, sraby a třasořitky. Kousnout dobrovolně
do papričky, která pálí silou milion SHU? Cože?! Ne, děkuji pěkně, nejsem blázen a své chuťové buňky mám ráda...
Obdivuji každého, kdo se nebojí a tu bolest, jež po takové
ochutnávce nutně následuje, vydrží. Tedy přežije. Pár takových
bláznů, kteří si pálivost chilli doslova vychutnávají, znám. Většinou si ze mě však dělají legraci, že nic nevydržím.
Jednou bych se proto chtěla zúčastnit nějaké akce, na které se
budu moct kochat pohledem na tyto šílence, kteří kousnou do
opravdu setsakra pálivé papričky a začnou se potit a třást. Vím,
je to kapánek zlomyslné, ale vážně bych to chtěla zažít...
barbora.tesnerova@denik.cz

Na trati mezi Mšenem a Mělníkem už přes dva týdny nejezdí kvůli
jejímu špatnému stavu vlaky. Lidé podepisují petici, kterou usilují
o rychlou opravu. Co na to správce dráhy?

Muž s kuklou na hlavě vyděsil motoristu
Mělník – „Při vyjíždění z parkoviště jsem si v Hálkově ulici všiml chlapa s kuklou na hlavě,“ hlásil na linku mělnické městské
policie vyděšený šofér. Strážníci zakuklence dostihli a zjistili, že
jde o obyvatele Mělníka. Muž, o němž si řidič myslel, že je zřejmě
lupičem, strážníkům vysvětloval, že šel běhat a aby mu nebyla zima na hlavu, nasadil si kuklu. Hlídka mu vzápětí doporučila,
aby ve večerních hodinách kuklu raději nechal doma.
(jir)

Slovák v Mělníku nabízel holicí strojky
Mělník – S mělnickými strážníky měl tu čest muž ze Slovenska,
prodávající ve Vodárenské ulici v Mělníku různé zboží, které
nosil v červené tašce přes rameno. „Muže, na kterého hlídku telefonicky upozornil jeden z kolemjdoucích, si krátce na to všimla
i operátorka kamerového systému. Na místě pak zjistila, že nabízí holicí strojky, parfémy, dalekohledy a hodinky,“ konstatoval strážník Petr Limprecht. Protože se ovšem nejednalo osobu,
po níž by pátrala policie, hlídka mu doporučila, aby prodeje v ulicích města zanechal.
(jir)

Mezi kandidáty na Mělnicku je jen jediný...
...dokončení z titulní strany

FARÁŘ Michal Šimek požehnal křížku i cestám.

SLAVNOSTNÍHO otevření cest se zúčastnilo asi třicet lidí. Foto 3x: Deník/Jiří Říha

Žádné tajnosti nedělají ani čtyři strojvedoucí, dva piloti, dva
traktoristé nebo kapitán na lodi. Také právníků je hodně, třiadvacet. Mezi ženami, které kandidují, je nejčastější profesi prodavačka, na listinách jich je dvaadvacet. Mnoho kandidátů pracuje ve zdravotnictví nebo ve školství. Mezi místními lidmi jsou
jejich tváře známé, což bývá při volbách výhodou. Zdravotnictví
zastupuje na kandidátkách třiadvacet lékařů, třiačtyřicet zdravotních sester, dvě porodní asistentky, šest sanitářek, dva dentální hygienisté a instrumentářka. A šest lékárníků. Jiné pacienty pak mají v péči tři veterináři. Ke školství patří povolání ještě početnější skupiny kandidátů, která zahrnuje třiaosmdesát
učitelů ze základních, středních a uměleckých škol, devět vysokoškolských pedagogů, dvanáct učitelek ze školek a čtyři vychovatelky. A osmnáct ředitelů škol a čtyři ředitelky školek.
Mezi profesemi, zastoupenými na kandidátkách jediným člověkem, patří například jeřábník, detektiv, školnice, pokojská, košíkář nebo lesník a cestmistr. Zajímavě zní kladeč PVC a jezný, i
když je srozumitelné, co v práci dělají, nebo dumař specialista, s
nímž si neporadí ani vševědoucí vyhledávač.

INZERCE

„Nemluv a poslouchej!“

°

Tak to je docela ostrý p íkaz, že? A p ece jsou mezi námi ti, kte í by si jej rádi vyslechli, i ti, co by s chutí
mluvili dál, kdyby mohli… M žeme je litovat, ale to jim nepom že.

Mít handicap neznamená nemít práci!

Neslyšícím, n mým a všem ostatním se zdravotním postižením zato určit pom žeme, když se odst ihneme
od p edsudk a nebudeme jim život ješt více komplikovat. Nap íklad tím, že je odmítneme zam stnat nebo
že „p jdou“ první, když se propouští.

smysl!

Odst ihn me se od p edsudk
a lítost si strčme za klobouk.

Projekt Vzd lávání zam stnanc se zdravotním postižením je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu prost ednictvím operačního programu Lidské zdroje a zam stnanost a státního rozpočtu ČR. Potrvá
do srpna 2015. Pat íte-li k t m, kdo o tom rozhodují, tak s registrací zam stnanc z ad OZP/OZZ rad ji
neváhejte: finanční zdroje na vzd lávání mohou být vyčerpány d ív.
Více na www.vzdelavani-ozp.cz.
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Zam stnanci s handicapem mohou pracovat stejn dob e jako ostatní, jen pro n bývá složit jší pr b žn
se vzd lávat. Proto firmám nabízíme možnost uhradit náklady na zvýšení jejich kvalifikace.

