Cena 10 Kč

Ročník XXIV, 2/2018

2018

Noviny pro město Mšeno a okolní obce. Měsíčník vydávaný MěÚ Mšeno. Vychází od roku 1995.

Stovky kubíků dřeva: Herwart
se nejhůře podepsal na Debři
Likvidace následků ničivého
orkánu pokračuje. Lidé, kteří
procházejí lesoparkem Debř,
mají často oči pro pláč.
Mšeno - Těžaři, kteří v mšenských
lesích už od loňského podzimu likvidují následky ničivého orkánu
Herwart, mají stále plné ruce práce.
Potvrzuje to starosta města Martin
Mach, podle něhož jen z lesoparku
Debř, kde byl lesní porost poškozen v největším rozsahu, vytěžili
už zhruba 550 kubíků dřeva. Na
mnoha místech přitom teprve dřevorubci pracovat začnou.
„Skoro v každé rokli jsou nějaké stromy polámané, ale tak velké
ohnisko, jaké se vytvořilo v Debři,
už naštěstí nikde nemáme. Mezi
Močidly a Sedlcem nám to ovšem
odnesl i zhruba dvacetiletý porost,
který je nutné vytěžit celý,“ připomíná starosta Mach a dodává,
že v městských lesích pracují dvě
až tři těžařské party. Vedle chlapů s motorovými pilami by chtělo
město především v mladém polomu nasadit menší typ harvestoru.
Otázkou ovšem zůstává, jestli se na
místo určení skrz úzké rokle a skalní soutěsky dostane. „Právě kvůli
náročnému terénu zaměstnáváme i
různé menší vyvážecí soupravy a v
závěru těžby budeme muset využít i
koně. Ti budou potřeba především
na dočištění strmých roklí, kam se
traktory ani jiná technika nedostane,“ vysvětluje starosta Mšena.
Během února mají těžaři pokračovat v dalších mšenských lokalitách, neměli by se tam z toho důvo-

ú n o r
ČEKÁ NÁS
10. 2. Kanina

Obec zve na masopustní
průvod, který se koná od
14.00. Sraz je před místním
pohostinstvím.

10. 2. Lobeč

Obec zve na Lobečský
masopust, který začne ve 14.00
před pivovarem. V 18.00
budou vyhlášené nejlepší masky a od 19.00 naváže zábava při
muzice v sokolovně.

17. 2. Chorušice

Orkán Herwart svou ničivou silou udeřil 29. října 2017. Foto: Z. Bergl
du pohybovat lidé. „Úřední zákaz
vstupu sice nikde nemáme, ale
rozhodně bych ještě v únoru nedoporučoval chodit do Močidel a do
Kočičiny. Pak přijde na řadu Hlovec,“ nabádá občany Martin Mach.
Vzhledem k tomu, že Mšeno začalo s likvidací následků orkánu
poměrně brzy, místnímu revírníkovi se daří vytěžené dříví prodávat
za slušné ceny. O velké škodě se tak
podle starosty zatím mluvit nedá.
Dřevo, které se dá většinou využít na řezivo, v menším množství
pak na palivo nebo do papíren, je
ovšem nutné prodat co nejdříve. V
následujících měsících, kdy se začne s intenzivní těžbou kalamit i na
rozsáhlých horských celcích, by totiž cena dřeva mohla jít vzhledem k
velké nabídce razantně dolů.
Jakmile v lesích skončí těžba polámaných porostů, lesní dělnice
začnou se zalesňováním. Nejdříve
se zaměří na lesopark Debř, kde se

bude výsadba týkat pouze listnáčů. „Smrky do Debře určitě vracet
nebudeme, protože to nemá smysl, jak nám příroda ukázala. Navíc
chceme Debř zachovat v duchu
lesoparku, takže budeme vysazovat směs listnáčů, aby nám stromy
jednak opět brzy nepopadaly a
navíc byly v podzimních měsících
pestřejší. Tím, že se nám v posledním hospodářském plánu podařilo
Debř prosadit jako rekreační příměstský les zvláštního určení, platí tam i volnější lesnická pravidla,
stromy například nemusíme sázet
tak nahusto,“ říká starosta.
Největší škody, které v souvislosti
s orkánem vznikly, se paradoxně
budou vztahovat na cestu Debří,
kterou v letní sezoně projdou tisíce
turistů i místních. „Cestu budeme
zatím zkoušet stahovat a utužovat traktory, pak uvidíme, jaký
bude další postup,“ uzavírá Martin
Mach.
Jiří Říha

Jen z lesoparku Debř po řádění orkánu dřevorubci vytěžili zhruba 550 kubíků dřeva. Foto: Zdeněk Bergl (3x)

Na sále místní hospody
se od 20.00 koná tradiční
hasičský ples, který pořádá
SDH Chorušice. K tanci a poslechu hrají Kindlovi. Nebude
chybět bohatá tombola.

24. 2. Mšeno

SK Mšeno zve na tradiční
Sportovní ples, který se bude
konat od 20.00 v místní
sokolovně. K tanci a poslechu
bude hrát kapela VzHáčka
z Vrchlabí. Vstup pouze ve
společenském oděvu. Předprodej lístků ve stavebninách u M.
Koloce nebo při zvaní. Předprodej 100 Kč, na místě 120 Kč.

17. 3. Mšeno

6. Borecký půlmaraton, start
na náměstí Míru - ženy v 11.30,
muži ve 12.00, kategorie canicross (člověk + pes) ve 12.10.
Více na http://boreckypulmaraton.webnode.cz.

PROPAGUJTE SVÉ AKCE

Pořadatelé, máte už naplánované kulturní a sportovní akce na
rok 2018?
Pokud ano, termíny s bližším popisem posílejte na email:
knihovna@mestomseno.cz
Vaše akce se ocitnou jak na
webu města Mšena, tak i ve
sloupku ČEKÁ NÁS na titulní
straně Mšenska. Navíc si je pak
čtenáři mohou zaznamenat do
svých diářů a ostatní pořadatelé budou mít šanci přizpůsobit
termíny později připravovaných
akcí, aby nedocházelo k jejich
dublování.

mšensko

2

SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Rozčiluje
vás
politika? Mě občas ano, i když
politické dění
nesleduji
až
tak bedlivě. A
i když se o politice nerad s někým dohaduji,
protože to většinou stejně nedospěje žádnému rozumnému
konci, při letošních prezidentských volbách jsem to nutkání
měl. Naštěstí jsem se ovšem s
mnoha voliči jiného názoru
nesetkal. Naštěstí pro mě nebo
pro ně? Jistě pro oba, lepší je
se prostě nehádat. Ačkoli nelíčím, komu jsem svůj hlas dal,
jistě to poznáte. Tedy alespoň
v to doufám. Věřil jsem, že při
příležitosti stého výročí našeho
státu usedne na Hrad slušný
prezident, stejně tak, jako tomu
bylo ve významném roce 1918.
I když by se samozřejmě neslušelo kohokoli dávat na roveň
„tatíčku“ Masarykovi, kandidát,
kterého jsem volil, by k němu
měl, tedy podle mě, svými názory a chováním jistě mnohem
blíže. Ať už prezidentské klání
dopadlo jakkoli, utěšuje mě
alespoň fakt, že podobný názor
měla nejen nadpoloviční většina voličů v našem kraji, ale
i v „mém“ Mšeně.
Příjemné čtení přeje Jiří Říha
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Hasiči vloni překonali průměr,
mířili k více než 50 zásahům
Mšeno - Hasiči z mšenské dobrovolné jednotky se během loňského roku rozhodně nenudili. Počet
jejich výjezdů přesáhl průměr
posledních let, který se pohybuje
okolo pětatřiceti zásahů. Tentokrát
ovšem podle velitele jednotky Františka Šulce zásahové vozy opustily
zbrojnici celkem v pětapadesáti
případech. Vzhledem k tomu, že
jsme první pololetí shrnuli už v
červencovém vydání Mšenska, zaměříme se na období od července
do prosince 2017.
Za druhé pololetí loňského roku
mají hasiči na svém kontě dvacet
výjezdů k technickým záležitostem,
což byly především stromy spadlé
na silnici, a osm zásahů u požárů.
„První výjezd druhého pololetí
jsme měli 2. července v Kokořínském Dolu, kde jsme se silnice
odstraňovali spadlý strom. Po pár
dnech jsme stejnou věc řešili u
Lobče nebo mezi Dolem a Vojtěchovem,“ říká velitel mšenské hasičské jednotky a dodává, že nejvíce
polámaných stromů ze silnic likvidovali při orkánu Herwart 29. října.
„Bylo jich skoro osmdesát. V rámci
této události jsme museli z nesnází
dostat i policisty, které při cestě k
události z obou stran zablokovaly
popadané stromy,“ popisuje František Šulc.
Mezi technickými pomocemi, na
které operační středisko Mšeňáky
vyslalo, byla také pomoc seniorce,
která se s rodinou vydala na hou-

Mšenské hasiče nejvíce zaměstnává technická pomoc. Foto: SDH Mšeno
by k Pokličkám. „Upadla a jejím
příbuzným se ji nepodařilo dostat
dolů. Pomocí páteřní desky jsme ji
snesli k sanitce,“ přidává se k popisu událostí jednatel sboru Petr
Škopan.

Od požáru domu ve
Stránce, v němž explodoval plyn, se hasiči vrátili
s děravými hadicemi.
Mezi požáry, které zaměstnaly
mšenské hasiče od července do
konce roku, byl komplikovaný požár v lese u Hradska. „Problém byl
ve špatné dostupnosti, kdy jsme se
dostali akorát na pole, odkud jsme
museli natáhnout asi půldruhého
kilometru hadic. Rozbalování jde
celkem snadno, ale nejhorší je pak

sbalování, kdy jsou navíc hadice
dost znečištěné a mokré,“ uvádí
František Šulc k prvnímu letnímu
požáru, k němuž se sjela řada profesionálních a dobrovolných jednotek.
Netrvalo dlouho a mšenští hasiči
se společně s kolegy z dalších stanic
museli vypořádat s požárem, který
následoval po výbuchu rodinného
domu ve Stránce. „Přišli jsme tam
asi o deset hadic, všude bylo totiž
sklo z rozbitých oken,“ zmiňuje
Petr Škopan.
Následovaly další výjezdy k plamenům, mezi nimiž byl například
požár lesa u Osinalic, zřejmě zapálené strniště za Mšenem směrem na Stránku nebo požár myslivecké klubovny ve Střemech, což
byl zároveň poslední požár loňského roku.
Jiří Říha

Prezidentské volby 2018 na Mšensku:
Zeman měl nejvíc ve Vrátně, Drahoš v Lobči
OBEC

Chorušice
Kadlín
Kanina
Lobeč
Mšeno
Nosálov
Stránka
Vrátno

MILOŠ ZEMAN
1. kolo
2. kolo
(%)
(%)
48,46
62,67

53,01
40
33,33
38,42
27,02
53,68
73,07

63,41
49,01
40,29
48,78
42,73
71,69
86,25

JIŘÍ DRAHOŠ
1. kolo
2. kolo
(%)
(%)
18,07
37,32

14,45
22,22
33,33
29,18
34,23
23,15
6,41

36,58
50,98
59,70
51,21
57,26
28,30
13,75

VOLEBNÍ ÚČAST
1. kolo 2. kolo
(%)
(%)
59,09
63,62

74,11
63,38
61,06
63,28
70,44
57,23
57,78

74,55
68
59,82
66,27
73,58
64,24
60,90
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Poslední den v roce ve Stránce
patřil Silvestrovskému běhu

Závěr loňského roku ve Stránce během oslavilo dvanáct sportovců. Foto: archiv Pavla Mráčka st.
Stránka - Příznivci běhu Stránka
uspořádali na Silvestra běh, který
byl pro sportovce posledním běžeckým závodem pro rok 2017.
Pozvánku na tento běh obdrželo
třináct běžců. Závod se běžel na
čtyři okruhy o celkové délce 2 000
metrů.
Sraz byl ve třináct hodin před budovou obecního úřadu a následovalo seznámení s tratí. Pavel Mráček st., hlavní organizátor závodu,
provedl účastníky okruhem o délce
500 metrů. Po seznámení s tratí, si
závodníci zvolili individuální rozcvičení a v 13:45 byl odstartován
Silvestrovský běh.
Hlavní favorité závodu - Pavel

Mráček ml. a Josef Vyhlas – šli
hned od startu do čela startovního
pole. Ostatní běžci si zvolili tempo
podle svých možností a zkušeností.
Startér a časoměřič Ivo Hury hlásil

Ve Stránce možná
vznikne už třetí běh.
Tentokrát na 2000 metrů.
mezičasy jednotlivých kol a v cíli
potom výsledný čas každého závodníka. Tento čas Jitka s Alenou
zapisovaly do připravených listin.
Po doběhu posledního běžce pořadatelky připravily diplomy a následovalo vyhlášení.

Inzerce

Ž E L E ZÁ Ř S T V Í - E LEKT RO
Vá cl a v Ku n e š
Prodáváme:
VO D O I NSTAL AČ NÍ M AT E R IÁL
KOVÁ NÍ – ZÁM KY – VLOŽKY
E LE KT RO M AT E R IÁL
LE P I D LA – T M E LY – M AZAD L A
S P OJ OVAC Í M AT E R IÁL
Zajišťujeme:
V Ý RO B U KL ÍČ Ů
O P RAV Y E LE KT R IC KÉ HO NÁŘ AD Í
B RO U Š E NÍ NOŽŮ, KOTO UČ Ů A Ř E T ĚZŮ
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

w w w. zel eza rst v i-ku n e s.c z

Po doběhu a při vyhlášení výsledků se všichni zúčastnění mohli
občerstvit pamlsky, výborným svařákem a grogem od Iva. Jeho vynikající svařák měl velký úspěch.
Hlavní pořadatel se po skončení vyhlášení zeptal zúčastněných
běžců, zda se má Silvestrovský běh
ve Stránce konat i v dalším roce.
Ohlušující odpověď ANO byla pro
pořadatele potěšující.
Po skončení vyhlášení výsledků
panovala výborná nálada a bylo
si stále o čem povídat. V šestnáct
hodin si přítomní popřáli vše nejlepší do nového roku a rozjeli se do
svých domovů.
Hlavní pořadatel děkuje sponzorům a pořadatelům za vynikající
spolupráci. Bez jejich přičinění by
se tento Silvestrovský běh ve Stránce nemohl konat.
Pavel Mráček st.

Silvestrovský běh
ve výsledcích
Mína Sugdolová (6 let)
500 metrů

2:36

Ženy - 2 000 metrů
1. Dana Palusková
2. Zdeňka Vyhlasová
3. Lenka Oumrtová

10:00
11:10
11:43

Muži - 2 000 metrů
1. Pavel Mráček ml.
2. Josef Vyhlas
3. Pavel Mráček st.
4. Daniel Petřikov
5. Jan Kozlík
6. Luděk Vízner
7. Arnošt Studnička

6:56
7:52
8:28
8:52
9:36
10:14
10:28

(nejstarší účastník 75 let)

8. Miroslav Chroust

10:52

SLOUPEK STAROSTY
Město Mšeno se
zúčastnilo krajského projektu s
názvem „Bezpečný Středočeský
kraj“. V rámci
tohoto
projektu kraj připravil
a spustil internetový portál, který
naleznete na adrese http://bezpecnystredoceskykraj.cz/. Součástí tohoto projektu je i Dopravní portál
(https://doprava.kr-stredocesky.cz/),
kde lze nalézt celou řadu informací, např. o uzavírkách a mimořádných situacích v dopravě, ale také si
naplánovat cestu, ať už autem, na
kole, či pěšky či stáhnout plánovací
aplikaci pro chytré mobily. Součástí
portálu je také zobrazení snímků z
kamer instalovaných u radarů. Lze
se tedy podívat i na aktuální snímek
z Romanova. Věříme, že tyto kamery bude sledovat i dispečink KSÚS,
a zimní údržba tak bude operativnější, neboť u nás sněží častěji než
v Mnichově Hradišti, kde dispečeři
sídlí. Dopravní radary mají dvě kamery. Jednu nepříliš výkonnou pro
přenos obrázků na portál a druhou
výkonnější, vybavenou detekčními
schopnostmi. Při překročení rychlosti vozidla o malou hodnotu se na
přidruženém displeji zobrazí nápis
„Zpomalte“, při vyšším překročení
kamera detekuje RZ vozidla a tu
zobrazí na panelu. Systém samozřejmě sbírá data a vytváří celou řadu
statistik. Ty základní jsou dostupné
i pro veřejnost, podrobnější pak pro
zúčastněné obce a policii. V současné době systém nepředává naměřená data do přestupkového řízení,
ale není vyloučeno, že k tomu časem
dojde. Zatím má policie přístup k
datům jen pro účely pátrání (např.
po osobách či odcizených vozidlech).
Mšeno v rámci projektu zabezpečilo
všechna nutná vyjádření a povolení
a zařídilo elektropřípojku a bude
hradit spotřebu energie. Díky účasti
v projektu pak máme k dispozici velmi podrobné statistiky o dopravě na
této krajské silnici II/259 a také můžeme v případě potřeby zobrazit na
panelu hlášení, které budeme potřebovat sdělit účastníkům dopravního
provozu, např. o objížďkách apod.
Pořízení techniky a její instalaci a
servis hradí kraj s pomocí dotace
od SFDI. Do projektu se zapojilo
80 obcí z kraje. Nyní se připravuje
rozšíření projektu. Do této druhé
vlny jsme přihlásili na žádost občanů úsek ve Vojtěchově a doufáme,
že bude vybrán. Věříme, že instalace
těchto prvků aktivního monitoringu
přinese zvýšení bezpečnosti v dopravě a pomůže zvýšit operativnost
zimní údržby.
Martin Mach, starosta Mšena

mšensko
MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
4. února v 15.00 – MKD
Zlatý zvoneček (účinkuje DS Karel
Čapek Děčín, vstupné 70 Kč na místě, 60 Kč v předprodeji)
5., 12. a 19. února v 16.15 – MKD
Trénování paměti (otevřená lekce
s A. Rohde Kabele, vstupné 50 Kč)
5. února v 18.00 – MKD
Trabantem Hedvábnou stezkou
(cestopisná přednáška, vstupné
170 Kč, na místě v den konání 200
Kč)
6. února v 18.00 – MKD
Sportovec Mělníka 2017 (vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Mělníka za rok 2017, vstup volný)
7. února v 19.30 – MKD
Jiří Šlupka Svěrák a Volné sdružení
muzikantů (swingový večer, vstupné 100 Kč)
8. února v 19.00 – MKD
Chaplin (Městské divadlo Mladá
Boleslav, vstupné 380 Kč)
9. února v 10.00 – MKD
Křížem krážem oceánem (pořad s
písničkami pro žáky MŠ, 1. stupně
ZŠ a veřejnost, účinkuje Divadélko
Ondřej, vstupné 60 Kč)
11. února v 15.00 – MKD
Dětský karneval (slavnostní zakončení přehlídky amatérských divadelních souborů Divadlo dětem
2018, vstupné 70 Kč na místě, 60
Kč v předprodeji)
12. února v 18.00 – MKD
Abeceda umělců A – D (cyklus
přednášek z dějin výtvarného umění, přednáší Mgr. Čeněk Hlavatý,
vstupné 80 Kč)
13. února v 17.00 – MKD
Hodinka s Pegasem (pořad mělnického literárního klubu Pegas, vstup
volný)
14. února v 10.00 – MKD
(Ne)bezpečná (Ko)média (představení o kyberšikaně pro starší žáky
a veřejnost, účinkuje Divadlo AHA,
vstupné 60 Kč)
14. února v 15.30 – MKD
Trdlovačka s Tancovačkou (hudební pořad, vstupné 80 Kč)
21. února v 17.00 – MKD
Veselá trojka (hudebně zábavný
pořad Pavla Kršky, vstup 230 Kč)
26. února v 10.00 – MKD
Afrika, ráj v slzách (cestopisná
přednáška V. Šilhy vstupné 50 Kč)
26. února v 18.00 – MKD
Huaorani – dobytí amazonského
ráje (V. Šilha, vstup 80 Kč)
26. února v 18.00 – gal. Ve Věži
English club (pořádá Centrum pro
integraci cizinců, vstup volný)
27. února v 19:00 - MKD
Thelma (norský film s českými titulky, thriller, od 15 let, vstupné
60 Kč)
28. února v 19.30 – MKD
Poutníci (koncert, vstupné 180 Kč)
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Představujeme vám členy Divadelního sdružení Mšeno

Dana Sobotková hraje Maggie
Mšeno - Když před bezmála pěti
lety začala s mšenskými divadelníky
zkoušet Daniela Sobotková, musela
se popasovat s poněkud netradiční
rolí. V Posteli plné cizinců měla
hrát ředitelku hotelu. Co netradičního je na roli hoteliérky Heinzové? Na první pohled nic, pokud by
předtím nebyla hoteliérem Heinzem, kterého řadu let ztvárňoval
nezapomenutelný Jára Živný. „Role
pro mě byla hodně velkou výzvou.
Abychom totiž celý děj hry nepřevraceli, musela jsem tak trochu
změnit orientaci. Hoteliéra totiž lákaly všechny dámy, které se v hotelu
objevily, a to muselo zůstat stejné i
v mém případě. Bylo pro mě docela
těžké se do téhle situace vžít, ale nakonec to šlo,“ vzpomíná na trošku
náročnější začátky s ochotnictvím
Daniela, která předtím s herectvím
neměla žádné zkušenosti. Nějaký
čas sice působila v mšenském loutkovém divadle, kde loutky vodila a
propůjčovala jim hlas, ale to je přece jen něco trochu jiného.
Vžít se rychle do role hoteliérky

Šéfem Maggie je spisovatel, jehož
hraje Jiří Fanta. Foto: J. Říha (2x)

Chcete měsíčník

mšensko
nacházet každý měsíc
ve své poštovní schránce
nebo jím chcete potěšit
své milé, které by
zajímaly zprávy
z rodného kraje?

V případě zájmu
o předplatné volejte na
737 671 196
nebo pište na e-mail:
msensko@email.cz

Dana Sobotková vyměnila roli ředitelky hotelu za asistentku.
a zastoupit svého předchůdce ulehčovala Daniele Sobotkové dobrá
znalost hry. Občas totiž pomáhala
manželovi Radkovi, který se v divadle stará o technické zajištění scény.
„Ač jsem se toho nejprve trochu
bála, tak to byla příjemná zkušenost,“ připomíná.
Roli Heinzové ovšem po řadě
úspěšných představení začíná
pozvolna nahrazovat ambiciózní sekretářka spisovatele Maggie,
kterou Daniela představuje v nové
detektivní povídce C. B. Gilforda s
názvem Nebe může počkat. „Tahle
role mi dává mnohem větší prostor
si ji upravit tak, aby mi co nejlépe
sedla. Dialogy si musím alespoň
trochu přizpůsobit, aby mi to šlo
líp do pusy a abych si to zapamatovala,“ vysvětluje Daniela a říká, že
nová hra je pořád dost vtipnou záležitostí, „nejsme dramatičtí herci,
jsme rádi, když se lidé zasmějí.“
Nová hra je pro učitelku mšenské
základní školy zajímavá i vzhledem
k několika novým hereckým tvářím, které se na pódiu objeví. „Ne-

mají sice takovou zkušenost jako
staří mšenští bardi, ale zase jsou
zajímaví tím svým novým projevem, který nám sem přinesou,“ poznamenává herečka a doplňuje, že
v by v nové hře neměla chybět ani
živá hudba. „Děsím se ovšem toho,
abych to kolegům moc nekazila ve
chvílích, kdy máme na scéně zpívat.
Není to zrovna moje parketa.“
Při přípravě na roli Maggie se
Dana Sobotková nespokojí jen
se čtením scénáře doma v křesle. Zrovna to ji právě příliš nevyhovuje. „U učení textů se musím
pohybovat v prostoru scény, s tím
pohybem mi to leze lépe do hlavy.
Neumím se učit nad scénářem...“
Dana Sobotková lehce naznačila
i náplň své nové role. Vzhledem k
tomu, že je Maggie dost ambiciózní
a chtěla by být slavnou, snaží se prý
svému zaměstnavateli vnutit vlastní
myšlenky. „Úplně nejlepší by bylo,
kdybych ho nahradila a stala se spisovatelkou,“ líčí ochotnice.
Podaří se Maggie její plány
zrealizovat?...
Jiří Říha

Inzerce

ROUBENKY STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů
■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby
■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností
■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice
E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz
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Obětem trestných činů poradí
na Mělníku i v Mladé Boleslavi

P

robační a mediační služba
pomáhá obětem trestných
činů jak na svých střediscích
v 74 okresních městech ČR, tak v
55 specializovaných poradnách pro
oběti. Tam fungují odborníci speciálně vyškolení v poradenství poškozeným. Obrátit se na ně může
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, nehledě na druh činu a
následek. Poradny fungují naprosto bezplatně, anonymně a nabízejí
maximálně šetrný a individuální
přístup.
Ze statistik vyplývá, že senioři
se nejčastěji stávají obětí násilné
a majetkové kriminality. Jedná se
zejména o případy mezigeneračního násilí a nejrůznějších podvodů.
Často platí, že tato trestná činnost
zůstává neohlášená. „Starší lidé
se často stydí ohlásit trestný kvůli
tomu, že jim ubližuje někdo blízký
nebo proto, že naletěli nějakému

podvodníkovi. V tomto ohledu
jsou naši pracovníci vyškoleni v
komunikaci, aby téma trestného
činu dokázali otvírat a vzniklou situaci řešit,“ doplňuje Bureš.

Lidé si často nejsou
jisti svými právy a nevědí,
jak mohou svou situaci
právně řešit. Proto se
jdou poradit.
Poradny pro oběti PMS v předchozích letech vyhledalo 1500 osob
starších 60 let.
Nejen senioři si do poraden chodí pro právní informace, obecně si
lidé často nejsou jisti svými právy a nevědí, jak svou situaci mohou právně řešit. Zároveň je pro
ně důležitá i psychická podpora
a pomoc. „Většinou stačí i prosté

Inzerce

Nabídka zaměstnání
s možností získání bytu

Zemědělská společnost Skalsko, působící v okrese Mladá
Boleslav - moderní a perspektivní zemědělský podnik, hospodařící na 2 400 hektarech, s vysokým zatížením živočišnou
výrobou a přidruženými technologiemi
nabízí pracovní pozice:

▶ PRACOVNÍK DÍLEN
▶ PRACOVNÍK ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
traktorista, krmič

▶ PRACOVNICE ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
ošetřovatelka skotu

(pro přísl. profese je vhodné mít kvalif. předpoklady)
Zaměstnavatel garantuje:
velmi dobré finanční ohodnocení, nadstandardní
sociální bonusy, práci v téměř rodinném prostředí, práci s
moderními technologiemi, pro pracující rodinu
možnost získání nového bytu
Kontakt:
Zemědělská společnost Skalsko, s. r. o.
Skalsko 141, 294 26
Tel.: 326 394 110 (personální oddělení)
777 777 432 - ředitel ing. Novotný
e-mail: v.novotný@zssk.cz

vyslechnutí, ukázání toho, že se
o ně někdo zajímá, má na ně čas
a chce jim pomoci, nicméně v závažnějších případech dokážeme
zprostředkovat služby psychologa“,
uzavírá Bureš.
Poradna funguje v Mladé Boleslavi v ulici Tř. Václava Klementa
ve druhém patře budovy čp. 467.
Poradna je bez nutnosti objednání
otevřena každé pondělí od 8:30
do 16:30 hodin a ve čtvrtek dle telefonické domluvy. Poradkyni lze
zkontaktovat také telefonicky na
telefonu 727 873 092 či přes mail
rohlova.pms@gmail.com. Poradny fungují v rámci projektu „Proč
zrovna já? II“. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Lidé, jimž je bližší Mělník, mohou
využít služeb poradkyní, které
sídlí ve Vodárenské ulici v budově
čp. 210/1.
(red)

Poplatky za svoz
odpadu se nemění
Mšeno - Finanční odbor MěÚ
Mšeno oznamuje, že platby za
popelnice zůstaly pro letošní rok na stejné úrovni jako v
loňském roce: malá nádoba
500 Kč na rok, stejná cena je
i za 13 ks pytlů, u 120 l nádoby je cena podle frekvence
svozu - 1000 Kč, 1300 Kč nebo
1600 Kč za rok, u 240 l nádoby jsou ceny 1800 Kč, 2340 Kč
nebo 2880 Kč na rok. Úhradu
můžete provést na městském
úřadu, a to buď v hotovosti,
platební kartou nebo převodem na číslo účtu: 2726171 /
0100, variabilní symbol 1337,
do zprávy pro příjemce je nutné uvést vaše příjmení nebo
část obce a čp. nemovitosti,
za kterou platíte, aby bylo
možné platbu správně identifikovat. Platbu nebo její část je
nutné uhradit do 28.
2. 2018, po
tomto datu
nebudou
popelnice
bez nálepky
v y v á ž e n y.
I. Krúpová

KINO MÁJ DOKSY
ÚNOR
3. 2. 15.00 - Čertoviny (pohádka,
ČR, 2018, režie Zdeněk Troška)
3. 2. 17.30 - Prezident Blaník (komedie, ČR, 2018, režie Marek Najbrt, hudba Midi Lidi)
3. 2. 20.00 - Velká hra (životopisné drama, USA, 2017, režie Aaron
Sorkin)
5. 2. 18.00 - Orel Eddie (životopisná komedie ze sportovního prostředí, Velká Británie/USA/Německo, 2016, režie Dexter Fletcher)
6. 2. 15.00 - Bajkeři (komedie, ČR,
2017, režie Martin Kopp, scénář
Petr Kolečko)
6. 2. 17.30 - Ztracen v džungli
(dobrodružný, Austrálie/Kolumbie,
2017, režie Greg McLean)
6. 2. 20.00 - Tři billboardy kousek
za Ebbingem (kriminální drama,
USA, 2017, režie Martin McDonagh)
7. 2. 9.30 - Mimi šéf (animovaná
komedie pro celou rodinu, USA,
2017, režie Tom McGrath)
10. 2. 15.00 - Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu (animovaný
film pro celou rodinu, Rusko, 2016,
režie Alexej Cicilin)
10. 2. 17.30 - Padesát odstínů svobody (erotický thriller, USA, 2018,
režie James Foley)
10. 2. 20.00 - Všechny prachy světa (kriminální drama, USA, 2017,
režie Ridley Scott)
13. 2. 17.30 - Padesát odstínů svobody (erotický thriller, USA, 2018)
13. 2. 20.00 - Happy End (drama, Francie/Německo/Rakousko,
2017, režie Michael Haneke)
14. 2. 11.30 - Odvážná Vaiana:
Legenda o konci světa (animovaný film, USA, 2016, režie Ron Clements, John Musker)
17. 2. 15.00 - Paddington 2 (komedie pro celou rodinu, Velká Británie/Francie, 2017, režie Paul King)
17. 2. 17.00 - Black Panther (akční,
USA, 2018, režie Ryan Coogler)
17. 2. 20.00 - Padesát odstínů svobody (erotický thriller, USA, 2018)
20. 2. 17.00 - Black Panther (akční,
USA, 2018)
20. 2. 20.00 - Hmyz (komedie, ČR/
Slovensko, 2018, režie a scénář Jan
Švankmajer)
24. 2. 15.30 - Pračlověk (animovaný film pro celou rodinu, Velká Británie, 2018, režie Nick Park)
24. 2. 17.30 - Věčně tvá nevěrná
(romantická komedie, ČR, 2018,
režie Milan Cieslar)
24. 2. 20.00 - S láskou Vincent (animované drama, VB/Polsko, 2017,
režie D. Kobiela, H. Welchman)
27. 2. 17.30 - Věčně tvá nevěrná
(romantická komedie, ČR, 2018)
27. 2. 20.00 - Padesát odstínů svobody (erotický thriller, USA, 2018)
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Očima „Pražandy“

Mšeno je hlavním městem mého srdce
Chatu? Nikdy! To bylo moje rozhodnutí už asi od patnácti let, kdy
jsem tam musela s rodiči trávit každý víkend. Všichni se těšili na pátek,
já jsem se nemohla dočkat neděle a
návratu do Prahy.
Když jsme se doma bavili o našich
předcích a kořenech, táta občas zmínil, že má na Mělnicku po babičce
nějaké pozemky. Měl takový starý,
kožený kufřík a v něm historické
dokumenty, které si občas prohlížel.
Jednou se mě zeptal, jestli bych se
těch pozemků neujala a nevyřešila
je. Věděla jsem, že by mu to udělalo
radost, tak jsem souhlasila a dala se
do pátrání.
Katastrální mapy jsou jedna věc,
ale já potřebovala pozemky vidět na
vlastní oči. Na jaře roku 2015 jsem
se vydala do Mšena, kde mi pan starosta vyšel vstříc a dělal mi průvodce
místy, kde jsem nikdy nebyla. Vzal
mě za Mšeno k lesu, kde mi ukázal
lavičku a řekl, že je odsud na městečko nejhezčí výhled. Slunce svítilo
a Mšeno v rámu z třešňových květů
vypadalo kouzelně a romanticky.
Sem bych ráda patřila!
Mezi pozemky byl také jeden, vedený jako zahrada. Ve skutečnosti
to byla neproniknutelná džungle
divoce rostoucích stromů, keřů a
ostružin, ale mně to místo učarovalo. Za pomoci místní zahradnické

První fotografie Evy Brožové, kterou ve Mšeně pořídila. Foto: E. Brožová
firmy pozemek prokoukl tak, že už
se dalo mluvit o zahradě. Nechali
jsme jen velkou jívu, aby měly včelky zjara potravu. A já zatoužila mít
na té zahradě nějaké zázemí, kam
se třeba schovat před deštěm, kam
si uložit zahradnické náčiní a kde si
vypít kávu pod bzučící jívou. Chata
by byla ideální, ale v chráněné krajinné oblasti nebylo možné postavit
ani chatu ani mobilní domek. Bylo
to velké zklamání. Vymýšleli jsme i
sci-fi řešení, že chatu zakopeme pod
zem nebo že uděláme hmyzí hotel,
kam se vejde čtyřčlenná rodina! To
už jsme do Mšena začali jezdit každý volný den. Ten krásný pocit, když
se před námi objevil známý kostelík
a pohostinné náměstí! Líbilo se mi,

že se tu stále něco děje, pokaždé
nějaká akce. Jednou přehlídka veteránů, jindy ukázka práce hasičů
a jejich techniky, kdy jsem se mohla
pokochat pohledem na Mšeno z výšky hasičského vozu, sportovní akce,
plesy a nezapomenutelné rozsvěcení
vánočního stromu.
Ještě zbyla jedna naděje, duplicitní pozemek s chatkou, který byl
předmětem několikaletých sporů.
Vypadalo to, že neřešitelných. Náš
pozemek, jejich chatka. Můj táta a
majitel chatky se nemohli dohodnout. Když majitel chaty zemřel,
jeho dcera nám nabídla, že nás ze
zahrady vyplatí. Táta souhlasil,
hlavně už to chtěl mít vyřešené. Netrvalo to dlouho a jednou, když jsme

šli náhodou na procházku kolem
hřbitova, tak na plotě u té chaty byla
cedule, že je chata na prodej. Hned
jsem zavolala na uvedené číslo a
chatu jsme zase koupili my od nich!
Tak už jsem přes rok chatařkou
ve Mšeně a to své: „Chatu? Nikdy!“
bych opravila na: „Prodat chatu?
Nikdy!“
Sice bydlím a pracuji v Praze, ale
hlavním městem mého srdce je Mšeno.
A o prvním roce chataření v chajdě
u hřbitova třeba zase příště.
Eva Brožová, Praha - Mšeno

Eva
Brožová

(Najmanová)
Narodila se 1. ledna 1965 v
Praze, ale rodinné kořeny ji
přivedly do Mšena. Povoláním je ekonom, statistik. Je
vdaná, má dvě dospělé děti.
Říká o sobě, že je milovnicí života a vůní, věčná romantička. Ráda cestuje, poznává lidi
a gastronomii, ráda vaří, pěstuje květiny, má ráda hudbu,
přírodu a houbaření.

Mladí pěvci zamíří do Mšena

Kristián přijel do Mšena

Mšeno - Již několikrát jsme
čtenáře Mšenska informovali o
úspěších, kterých pěvecká třída
Základní umělecké školy Mšeno dobývá, často i na soutěžích
s mezinárodní účastí. S naší
účastí to ani letos nebude jinak, neboť už od září sedm našich žáků intenzivně připravuje
nový soutěžní repertoár.
Něco jiného je umístění v
soutěži. Vždyť jen ZUŠek je v
ČR téměř 500, a když k tomu
připočítáme časté účastníky ze
Slovenska a Německa, konkurence je velká a žáci ve věku od
6 do 15 let jsou vesměs připraveni skvěle.
Již 9. února se ve Mšeně uskuteční okresní kolo soutěže v sólovém zpěvu, kterou vyhlašuje
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Na území mělnického okresu operují čtyři

Mšenským seniorům se začátkem letošního roku představil mladý
zpěvák Kristián Šebek, kterého mohli předtím vidět v Česko Slovensko má talent. Foto: Josef Havel

ZUŠky: v Kralupech, v Mělníku, v Neratovicích a ve Mšeně.
Do okresního kola se přihlásilo celkem 25 soutěžících: 10 z
Kralup, 2 z Mělníka, 3 z Neratovic a 7 ze Mšena. Vítězové jednotlivých věkových kategorií
postoupí do krajského kola, jež
se uskuteční v Benátkách nad
Jizerou.
Výkony okresního kola bude
ve Mšeně posuzovat pětičlenná porota, jejíž předsedkyní je
Mgr. Alena Tichá, učitelka sólového zpěvu v ZUŠ Praha 10.
Naši mšenskou ZUŠku budou
reprezentovat tito žáci: Eliška
Nováková, Ema Hartlová, Dora
Charvátová, Dominika Štolbová, Laura Mejsnarová, Karolína
Štolbová a Matěj Haken. Každý
soutěžící musí zazpívat jednu
píseň lidovou a jednu umělou.
Dr. Josef Šebesta
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Kadlínští vysadí ke stému
výročí republiky další lípu
Kadlín - V letošním roce 2018 si
budeme připomínat 100. výročí
vzniku samostatného státu Čechů
a Slováků. Toto významné výročí
bude doprovázeno řadou slavnostních zasedání, koncertů, divadel,
výstav i jiných projektů.
Jedním z nich bude také sázení
stromů svobody, které s řadou partnerů organizuje nadace Partnerství.
Stromy svobody symbolizují vznik
samostatné Československé republiky. V letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce. A sázely se také později při dalších významných výročích. V době německé okupace roku
1940 bylo okupační správou přikázáno likvidovat veškeré atributy
státnosti Československé republiky,
a tedy i stromy vysázené ke vzniku republiky. Jednalo se zejména o
lípy srdčité (Tilia cordata). Nařízení
naštěstí nebylo na mnoha místech
uskutečněno.
Nadace Partnerství má v dnešních
dnech zmapováno už přes 460 Stromů svobody. Očekává, že další místa v republice přihlásí do evidence
stovky, možná i tisíce dalších Stromů svobody. Součástí akce je nejen
evidence stromů a jejich odborné
ošetření, ale hlavně slavnostní výsadba nových stromů. Jedním z
partnerů akce je Arboeko Obříství,
které pro výsadbu věnuje 100 kusů
lípy srdčité zdarma a pro další zájemce má připraveno dva tisíce
stromků ve stáří 5 až 7 let za příjemnou cenu 1 500 korun.
Více se mohou zájemci o sázení
Stromů svobody dozvědět na www.
stromysvobody.cz
U nás v Kadlíně máme u vodojemu na návrší Hradišť vysázeny čtyři
lípy srdčité. Podle líčení pamětníků
byly vysázeny v roce 1919. Bohužel z

Inzerce

VÝUKA ANGLIČTINY
ve Mšeně a okolí
■ s rodilým mluvčím
■ soukromé i skupinové
hodiny pro začátečníky
i pokročilé
■ u vás doma i v kanceláři
Bližší informace:
777 599 814
gavinhuban@seznam.cz

•
•
•
•
•

Dva kadlínské Stromy svobody stojí na vrchu Hradišť. Foto: Z. Šesták
období 1. světové války v obci nebyla vedena kronika a z tohoto období
se nezachovaly ani žádné zápisy z
jednání zastupitelstva. Obec neměla
starostu, výkonem jeho funkce byl
pověřen radní Václav Řízek, který v
roce 1919 se této funkce pro dlouhodobou nemoc vzdal. Podle vyprávění nejstarší obyvatelky obce 98leté
paní Blaženy Hauptové, rozené Sojkové, organizátorem všech významných akcí v obci byl pan řídící učitel
Josef Pokorný. Z vyprávění svých
rodičů si pamatuje, že na Hradišti v
říjnu 1919 byla velká sláva s vlajkami a zpěvem školních dětí. Na štěstí
likvidaci stromů svobody v období
německé okupace naše lípy unikly.
Dnes jsou stromy součástí biocentra
Hradišť. Jsou zdravé, na našem kul-

tovním místě, které pamatuje Kelty
a staré hradiště z období vlády Karla
IV., se jim dobře daří. Ve výšce 130
cm mají obvod od 220 do 172 cm.
Obecní úřad se zapojil do akce
nadace Partnerství k mapování
Stromů svobody i výsadby nového
Stromu svobody k 100. výročí vzniku republiky.
Ještě malou poznámku k organizátorům akce - nadace Partnerství
se dlouhodobě zabývá péčí o životní
prostředí. Poskytuje k tomu granty,
odborné služby, podporuje zapojování veřejnosti do péče o životní
prostředí. Propaguje zklidňování
dopravy, šetrnou turistiku.
Nezapomínejme na své kořeny, zapojte se i vy do sázení Stromů svobody ve svých obcích. Zd. Šesták

vedení účetnictví
daňová optimalizace
hypotéky, úvěry
spoření, investice
pojištění majetku
a odpovědnosti

I n g . M i c h a l Ve j v o d a
Daňová a finanční kancelář
Kosmonautů 2850/14, Mělník
michal.vejvoda@bezdani.cz
tel.: 773 904 731

www.bezdani.cz

Evangelíci uctili památku mšenských židů
Mšeno - Zástupci
mšenského
evangelického sboru položili v
neděli 14. ledna kytici k památníku obětem holocaustu před místní
základní školou. Uctili tak památku
mšenských židů, kteří byli 13. ledna
1943, tedy před 75 lety, soustředěni
na hradě v Mladé Boleslavi a následně transportováni do židovského ghetta v Terezíně. Mnozí z nich
byli dále transportováni do různých koncentračních táborů. Devět
ze mšenských židů se konce druhé
světové války nedožilo. Čest jejich
památce!
Michal Šimek

Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet
na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat svou obec?
Své příspěvky
posílejte na:

Památník připomíná osudy devíti mšenských židů. Foto: archiv M. Šimka

msensko@email.cz
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Matouš Měšťan, juniorský reprezentant v silniční cyklistice, v rozhovoru Mšenska říká:

Kolo je mou celoživotní láskou
Mšeno – Nejrůznější cyklistické
disciplíny absolvoval Matouš Měšťan za svůj poměrně krátký, ale zato
bohatý sportovní život. Od bikrosu
přes dráhu, cyklokros až k silnici
vedla jeho sportovní cesta, která v
loňském roce vyvrcholila pozvánkou do juniorské reprezentace.

kolo nemá brzdy, což se nám tedy
vůbec nelíbilo. Ne že bychom tuto
činnost sabotovali, ale raději jsme
měli jiné disciplíny. Já osobně mám
nejraději silniční cyklistiku. V ní
jsem se v loňském roce dostal do
juniorské reprezentace, kde jsem
si podle mínění jiných snad nevedl
špatně.

Kdy jsi začal se sportováním?
Táta mě i sestru vedl ke sportu
odmalička. Zpočátku to byly nejrůznější sporty – plavání, florbal,
oba jsme chodili do Sokola. Společným jmenovatelem našich aktivit se však vždycky stalo kolo.
Kdy jsi propadl jeho kouzlu?
Jezdit na něm jsem se naučil už
při svých narozeninách ve dvou letech, dokonce jsem už nepotřeboval obvyklá podpůrná kolečka. Od
té doby – obrazně řečeno – jsem
vlastně z kola neslezl. Když mi bylo
pět, jeli jsme autem kolem bikrosové dráhy v pražských Bohnicích.
Přinutil jsem taťku, aby zastavil,
protože jsem si tuhle disciplínu
chtěl vyzkoušet. Moc mě to chytlo,
zkrátka láska na první pohled.
Pokud vím, nebyl jsi v pražském
klubu sám...
Máte pravdu, mou velkou soupeřkou, ale i partnerkou v tréninku
byla moje sestra Matylda. S ní jsme
dvakrát týdně jezdili s tátou na
pražskou přípravu. Byli jsme rodičům vděční, že nám umožnili tento
sport dělat, ať už z hlediska času či
financí.
Přišly i úspěchy?
Především to byla výhra – tuším v

Matěj Měšťan se cyklistice věnuje od útlého mládí. Foto: archiv M. M.
9 či v 10 letech – v seriálu několika
závodů v Českomoravském poháru. Na mistrovství Evropy, které se
konalo v Dánsku, se mi podařilo
probojovat do semifinále. Ještě lépe
na tom byla Matylda, která se ve
Francii stala vicemistryní Evropy.

Matouš Měšťan
by letos rád uspěl na
mistrovství Evropy,
které se pojede
v České republice.
Ještě v žákovské kategorii jsem se
stal mistrem ČR v cyklokrosu v
dresu klubu z Mladé Boleslavi.
Přesto se vaše úspěšná sourozenecká dvojice nakonec musela
nechtěně rozdělit, že?
Matylda začala mít zdravotní

problémy se srdcem, takže byla nucena opustit své milované kolo. V
současné době nesportuje a chystá
se na maturitu na střední škole v
Praze.
Ve druhé kapitole své cyklokariéry jsi přesedlal na jiné disciplíny...
Táta chtěl, abych se kolu věnoval
komplexně. Takže po přesunu do
pražské Dukly jsem se začal věnovat silniční a dráhové cyklistice,
horským kolům a přes zimu cyklokrosu. Z těchto disciplín mě nejvíc
oslovila silniční cyklistika. Jednak
se jí říká královna a o úspěchu rozhoduje celá řada faktorů – správná
taktika, jak má jezdec natrénováno,
ale i větší konkurence soupeřů.
Ostatní disciplíny ti tak „nevoněly“?
V Dukle po nás chtěli, abychom
závodili i na dráze. Víte, dráhařské

Podíval jsi se dokonce na mistrovství světa, že?
To se konalo v norském Bergenu.
Závod se bohužel nevydařil celému
našemu týmu, propadli jsme především po taktické stránce. Podle
mého názoru jsme měli na jedno
umístění v první desítce. Vždyť v
týmu jsme měli kromě jezdců od
nás i české kluky, kteří žijí a trénují
v cizině (USA, Itálie).
Nyní jezdíš za klub v Prostějově.
Jak se stane, že Mšeňák hájí barvy
moravského klubu?
Když jsem přemýšlel, kde budu
letos jezdit, dostal jsem od reprezentačního trenéra nabídku do
Prostějova, kde mi vedle tréninkových podmínek zařídili školu
(sportovní management) a bydlení.
Jaké sportovní cíle si kladeš pro
letošní rok?
Chtěl bych uspět na mistrovství
republiky a na ME, které se pojede u nás doma (Olomouc?). Mistrovství světa bude hostit rakouský
Innsbruck, byť tamější profil trati
mi asi příliš vyhovovat nebude,
protože nejsem typický vrchař.
Karel Horňák

Inzerce

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...
Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

Mladého sportovce podporuje celá rodina. Foto: archiv M. M.

www.zemar.cz
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Seriál pro knihomoly

Moriarty umí vytvořit napětí

K

současným bestsellerům
se řadí knihy australské
autorky Liane Moriarty
(1966). Avšak musíme rozlišovat,
označení
bestseller
zdaleka
neznamená, že jde o skutečně
kvalitní knihu, spíš jde o vyjádření
čtenářského zájmu. A čtenáři jsou,
pravda, nevyzpytatelná cháska.
Někdy výbornou knihu odsoudí k
zapomenutí, jindy průměrné dílo
pozvednou na vlně obliby do výšin
přímo nevídaných. K těm druhým
patří knihy zmíněné spisovatelky.
Čtenářským zájmem se dala
strhnout i mšenská knihovna,
která nabízí několik titulů (např.
Manželovo tajemství, Sedmilhářky)
z pera v Americe i v Evropě tolik
oblíbené Australanky. Pojďme se na
některé aspekty jejích knih podívat.
Moriarty nelze upřít, že řemeslně
odvádí velice dobrou práci.
Knihy jsou čtivé, mají zajímavý
děj, zavádějí nás na předměstí
velkých měst. Jejich hrdinkami
jsou současné ženy, které řeší
problémy, jež se týkají především
lásky a jejích nejrůznějších podob.
(Zde je možná onen důvod vzniku
bestselleru – je známo, že knihy
si kupují především ženy). Přesto
však jejím knihám chybí hloubka. A

Moriartiny knihy jsou
dobrou volbou, pokud
hledáte knihu na
dovolenou nebo si jen
potřebujete odpočinout
a takzvaně „vypnout“.
to i v případě, že autorka nastiňuje
vážná témata, jako je vražda,
nevěra, týrání. Žánrově díla oscilují
mezi romány pro ženy a thrillery,
avšak v prvním případě přesahují
obvyklou úroveň této produkce,
v druhém případě lze naopak
vytknout jistou nevěrohodnost,
ačkoli napětí nechybí. Budování
napětí je obecně Moriartinou
silnou stránkou, společně s dobře
dávkovaným humorem a ironií. Už
jen proto nelze Moriartiny knihy
přehlížet, jsou dobrou volbou,
pokud hledáte knihu na dovolenou
či si jen potřebujete odpočinout a
takzvaně „vypnout“.
Když stanice HBO sáhla po
jedničce z prestižního žebříčku
bestsellerů New York Times - knize
Big little lies (česky nepříliš vhodně
přeloženo jako Sedmilhářky) - jako
po předloze k filmové minisérii,

měla zaručeny divačky z řad
Moriartiných věrných čtenářek.
Avšak tady se podařilo něco,
co se stane málokdy – totiž že
filmová adaptace je zdařilejší než
předloha, z níž vychází. A tak
lze filmové Sedmilhářky (2017)
doporučit i náročnějším divákům.
Zásluhu na tom mají především
herecké výkony, neboť kanadský
režisér Jean – Marc Vallée obsadil
známé hvězdy – trojici ústředních
postav zahrály Nicole Kidmann,
Reese Whiterspoon, Shailene
Woodley. Avšak i herečky takových
jmen musejí mít co hrát. A to v
Sedmilhářkách mají. Scénáristovi
Davidu E. Kelleyovi se z knižní
předlohy podařilo vytáhnout
to nejlepší – napínavý příběh,
zajímavé (a pro většinu z nás
nedosažitelné) prostředí, silné
hrdinky, jimž zdánlivě nic nechybí,
a každá z nich skrývá nějaké
ošklivé tajemství. To vše, správně
zahrané, nasnímané, nastříhané
a
doplněné
dokreslujícím
hudebním doprovodem, dělá ze
Sedmilhářek víc než obyčejnou
červenou knihovnu. Malé velké
lži (ve filmové podobě) vás musí
nadchnout. Koneckonců, kdo z nás
někdy nezalhal?
(vkv)

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
na útěku
N. Horáková: Jeptiška pro markraběte; Brněnské Židovky
J. Bauer: Císař táhne do války

BELETRIE
A. Diamantová: Bostoňanka
J. Černá: Santini
M. Mlynářová: Život jako
hobby
F. Niedl: Skleněný vrch; Slunce

DETEKTIVKY
J. Bauer: Jihlavský zlý duch
Z. Koubková: Ztracený templářský poklad; Znesvěcený hrob
S. Češka: Případ nitravské
mince; Případ kněze z Bojné;

Inzerce

Případ podivného gombíku
V. Fojtová: Zrádná Frankovka
J. Deaver: Panoptikum

LITERATURA PRO DĚTI
H.R.Haggard: Doly krále Šalamouna
W. Shakespeare: Romeo a Julie
- světová četba pro školáky
101 věcí, které bychom měli
vědět o zvířatech

RC Mšeno děkuje!

Dovolte, abych jménem Rodinného
centra Mšeno poděkovala dvěma
sponzorům, kteří nás obdarovali.
Finanční dar jsme obdrželi od paní
Štráchalové a věcný dar od pana
Kulhánka. Finanční dar jsme proměnily na overlock a věcný dar, konkrétně elektricky šicí stroj, už pomáhá
při našem šití a vyrábění. Nesmírně si obou darů vážíme. Je to pro
nás závazek v naši činnosti vytrvat.
Eva Kratochvílová, RC Mšeno

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Josef Pfeifer (* 9. 2. 1798 Mšeno
† 21. 1. 1862 Litoměřice), kněz.
Vystudoval gymnázium v Litoměřicích, filozofii a bohoslovectví v
Praze, začínal na farnosti v Kosmonosích, poté byl kanovníkem a
posléze děkanem biskupství a od
roku 1839 vícerektorem děkanské
kapituly v Litoměřicích. Spoluzakladatel Matice české, evangelium
kázal v češtině. Svými vlasteneckými postoji vzbudil pozornost Josefa
Jungmanna (1773 – 1847). V roce
1860 při postavení pomníku K. H.
Máchy v Litoměřicích vlastenecky
kázal nad jeho hrobem a modlil
se česky Otče náš, což bylo považováno za velké provinění. Za své
názory zakusil poté mnohá příkoří.
U českého duchovenstva se však
těšil všeobecné lásce.
Jan Křtitel Píšek (* 4. 10. 1814
Mšeno † 16. 2. 1873 Sigmaringen),
operní pěvec. Absolvent gymnázia
v České Lípě, kde byl vokalistou v
tamním chrámu. Zpěvem a hudbou se intenzívně zabýval v Praze
při studiu filozofie a práva, které
nedokončil. V roce 1835 působil
v opeře Stavovského divadla, po
Praze a Brně nastoupil v roce 1848
vítěznou uměleckou cestu evropského barytonisty přes Vídeň do
Frankfurtu nad Mohanem, kde
nastudoval 40 úloh tehdy oblíbených oper, hostoval na různých
místech v Německu, Švýcarsku,
Holandsku, Belgii, Rakousku a Anglii, kde zpíval před královnou. Byl
nadšeným propagátorem českých
písní, zejména písně Kde domov
můj, dnešní naší národní hymny.
Pochvalně se o něm vyjadřovali
skladatelé Hector Berlioz a Bedřich Smetana. Byl přítelem K. H.
Máchy, jeho úspěchům věnoval
pozornost i spisovatel K. V. Rais ve
svém románu Zapadlí vlastenci. Na
své rodné město nezapomínal a
často je navštěvoval.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

VZPOMÍNKA
S hlubokým zármutkem oznamuji smutnou zprávu, že nás navždy
opustil náš spolužák a výborný kamarád, pan Josef Žemla. Jeho srdce
přestalo bít 17. ledna 2018 ve věku
nedožitých 75 let. Naposledy jsme
se s ním rozloučili ve smuteční síni
v Kosmonosích. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte! Za všechny spolužáky
Zdeňka Kaulerová.
•••
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete
jako SMS zprávu na 737 671 196
nebo na e-mail: msensko@email.cz.
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Listina z kostela připomíná ničivé požáry
Na sklonku loňského léta zedníci
při obnově fasády kostela svatého
Martina ve Mšeně objevili ve zdi
uloženou plechovou schránku s pamětním listem a dalšími dobovými
dokumenty z let 1876 a 1877. Jak
jsme slíbili v listopadovém vydání
Mšenska, přinášíme doslovný přepis
pamětní listitiny.

Památní listina
Dne 16. dubna 1670 vyhořel na
tomto místě stávají kostel a věž, která
o samotě v gruntu ode dřeva vystavena byla a ve kteréž se 4 veliké zvony
nacházely. V týž den a rok zároveň
vyhořely ještě: fara, radnice s hodinami, cimbálem a zvonkem ve věži
umístěnými, dále škola, spital a přes
40 domů se vším příslušenstvím.
Kdy stavba nového kostela započata
a ukončena byla, nemohlo se vypátrati a lze jen tvrditi, že dne 13. září
1696 základní kámen k stavbě věže,
která o samotě blíže kostela stála, položen byl a že stavba téže věže dne 16.
dubna 1698 ukončena byla. Stavitelé
kostela a věže byli: Kristian Ditrich,
mistr zednický, soused a měšťan z
městyse Doksy jinak Hiršberku, pak
Jan Krajsinger, mistr tesařský, měšťan
nového města Pražského.
Obilí téhož času platilo: 1 korec
pšenice 2 zl. 45 kr., žita 1 zl. 5 kr.,
ječmene 1 zl. 24 kr., ovsa 1 zl. 6 kr.,
hrachu 2 zl. - Hodnostáři téhož času
byli následující: Michal František, rytíř Věžník z Věžníků, pán na Lobči,
Mšeně, Velkovšelisích a Humburku
co vrchnost a patron kostela. Matyáš
Augustin Tobolář (Tobolarius), farář,
panský rychtář Jiří Sklenář, primator
Jiří Mareček, pak Jiří Konětopský, Jiří
Šmid, Samuel Chobota, Jiří Najman
a Vít Živný, úředník spitalní Václav
Černohorský; rychtáři městští: Jan
Fliegl a Jan Pokorný - listina stará, ve
kteréž vše toto popsáno jest, uložena
je v městském archivu a končí takto:
„A tak v těchto těžkých letech, jsouce
velikými kontribucemi, verbunky za
16 let trvajícími, země obtěžována,
s velikou těžkostí tato práce mezi jinými obtížnostmi ku konci přivedena
jest. Z čehož ze všeho budiž tobě Bože
čest a chvála věčně věkův vzdávána,
a kdokoliv to čísti budeš, pomní na to,
že co jsme my nyní, i ty budeš, nadějí k tobě máme, že na nás motlitbou
Páně vzpomeneš. Ámen staň se tak.“
Hroznější a zhoubnější požár než
zde výše popsaný, vypukl opět dne
22. června 1867 po 11. hodině dopolední, kterýž podporován strašným
větrem zničil věž s třemi velkými a
třemi malými zvony, hodinami s dvě-

ma cimbály, dále radnici a 53 domy
se vším příslušenstvím, k tomu ke
všemu uhořelo 11 lidských životů.
Škoda tímto požárem učiněná obnášela 200.000 zlatých. Uváží-li se, že v
tomto desítiletí ještě jiných pět požárů
město naše stihlo, a mimoto čtyřikráte strašným krupobitím občanstvo
velikých škod utrpělo, uváží-li se, že
přitom při všem velikými poplatky
stíženi jsme, tož zajisté každý čtoucí
list tento, uzná, s jakými obtížnostmi
bylo nám zápasiti, než-li mohli jsme
stavbu chrámu zaplatiti. Dnes ku
konci zapsaného datum, po devítiletém požáru, po mnohém protahování
a protestech se strany patrona kostela
vedených a po vícero od městské podaných proseb a stížnosti až u samého Veličenstva císaře a krále Českého
Františka Josefa I., který nás také
milostivě vyslyšel, dnes konečně přikládáme k dílu ruce, kladouce tento
základní kámen co počátek stavby
k jednoduchému chrámu Páně, ve
kterémž nechť se jen po všechny časy
v řeči mateřské hlásá pravda Boží,
která vede lidstvo k pravé víře, mravnosti a k spasení. Chrám Páně tento
budiž domem smíru, útěchy a pokoje.
Stavbu nového kostela pronajali
stavitelové, Pražští pánové: Václav
Kaura a Alois Doubrava za cenu
44630 zl. nepočítaje v to hmotu, která ze starých zdí zbyla. Co stavby vedoucí se zúčastnili Václav Kocourek z
Borotic a Josef Čapek ze Zdic.
V témž roku byla cena obilí tato:
1 hektolitr pšenice 9 zl. 20 kr., žita 7
zl. 40 kr., ječmene 5 zl. 60 kr., ovsa 4
zl. 50 kr., řepky 12 zl. 25 kr. Chmel
utrpěl velké zkázy, veškerá úroda obnášela 4000 kilogramů následkem čehož se dnes platí za 50 kilogramů 230
zl. Ovoce veškeré pomrzlo. - V témže
roku byla vypovězena válka od knížete Srbského Milana a knížete Černohorského Mikuláše tureckému císaři a sice na osvobození slovanských
našich bratrů křesťanů Hercegovců,
Bosňanů a Bulharů z jařma a ukru-

tenství tureckého - válka dosud trvá a
naši pobratimové udatně bojují.
Město Mšeno bylo té doby přiděleno k hejtmanství a soudnímu okresu
na Mělníku, zemskému soudu však
v Praze. Patron kostela jmenuje se
JUDr. Frant. Vaňka, šlechtic z Rodlova, majitel velkostatku Lobeč. Duchovní správu vedli: farář P. Frant.
Kondelík a dva kaplani. Obecní představenstvo a zastupitelstvo pozůstávalo z následujících osob: purkmistr
Antonín Černohorský, kupec, radové:
Frt. St. Hulicius, kupec; Frt. Jos. Janatka, kupec; Frt. L. Matoušek, lékárník; Frt. Kartr, knihař; výborové:
Andlt Frant., Červenka Karel, Dlouhý Frt. starší, Dlouhý Frt. mladší,
Janatka Čeněk, Hulicius Jan, Kolátor Václav, Kozlík Josef, Konětopský
Jindřich, Kus Matěj, Kabrna Frant.,
Medonos Jan, Najman Josef, Polívka
Václav, Pfeifer Eduard, Pokorný Jan,
Souček Karel, Štoček Čeněk, Štolz
Jan Vojtěch, Slavík František, Tyzner
Antonín, Živný Frt. Augustin, Živný
Antonín, Živný Václav, Živný Jan.
Městský tajemník Josef Zeman.
Statek měšťanský spravovali: předseda František Hrdlička, výborové:
Jan Mareček, Frt. Tyzner, Antonín
Rokos, představený přifařených obcí
jmenují se: Frant. Špringl z Vrátna,
Jan Šimonek ze Stránka, Josef Vojna
ze Skramouše, Václ. Fouček z Lobče,
Jiří Goldbach z Doubravice, Josef Mattauch z Libovis, Frt. Richter z Oleš-

na, Jos. Itze (?) z Konrádového dolu.
Na škole mšenské vyučují: řiditel
Karel Souček, Ignác Nejedlý, t. č. též
řiditel choru, Frt. Drbohlav, Jos. Kalita, Pavel Režný, Leonard Matěcha,
ženské práce vyučuje Rosalie Säubrlichova. Školu navštěvuje 500 žáků.
Mšeno čítá 350 domů a 2500 obyvatelů. Živnostenských spolků jest šest,
dále spolek divadelních ochotníků,
zpěváků, občanské záložny, akcionářů pivovaru a sladovny, vysloužilců.
Na stavbu kostela obdrželi občané
mšenští od Jeho Veličenstva Císaře
a krále Františka Josefa I. a jiných
ještě dobrodinců 3861 zl. 18 kr. milodarů, kteréž však rozhodnutím ck.
ministra kultu libovolně patronu kostela přisouzené byly. Proti takovému
nespravedlivému rozhodnutí vedla
sobě městská rada u Jeho Veličenstva
stížnost, následkem kteréž musel opět
tentýž ministr toto své rozhodnutí
změniti a milodary opět jen občanům
mšenským po právu přiřknouti.
Městská rada chtěla položení základního kamene velmi důstojně
oslaviti, než nestává se tak dle přání
za tou příčinou, poněvadž farář P.
Frt. Kondelík takové podmínky kladl,
na které se přistoupiti nemohlo, proto
jen kvůli pokoji klademe dnes tento
kámen bez kněze a církevních obřadů
tiše v místo toto. Sláva na výsostech
Bohu a pokoj lidem dobré vůle! Sláva králi Českému Františku Josefu I.
Sláva svobodě.
(přepsal J. Říha)

Inzerce

Dopravní společnost přijme na rozvoz náhradních dílů
pro Škoda Auto

ŘIDIČE NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Požadujeme:
■ řidičský průkaz skupiny C
■ profesní průkaz (za určitých podmínek jsme schopni
pomoci s jeho získáním).
Nabízíme:
■ zaměstnání na HPP
■ pracovní doba Po – Pá, víkendy volné
■ možnost získání dalšího profesního vzdělání
např. ADR, periodická školení, atd.
■ služební telefon i pro soukromé účely
■ možnost parkování v místě bydliště

Kontakt: 602 602 300, petr.vasicek@salena.org
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Na dobré jídlo návštěvníky
Kokořínska láká Můzaikus
Kokořín - Hnědáka, vraníka, bělouše nebo ryzáka si můžeme
prohlédnout na pastvinách, i když
už ne tak často. Ovšem pestrobarevného koně Můzaikuse můžeme
spatřit pouze na Kokoříně. Uprostřed vsi už šestým rokem láká k
návštěvě rodinné restaurace a cukrárny U Koně.
Příjemný podnik ve starém kokořínském domě před lety otevřeli
manželé Pavla a Martin Jarošovi. Rozhodli se tehdy žít jinak, na
venkově, v lepším prostředí. Prostě
jinak. „Letos už to bude sedm let,
kdy nás okolnosti přinutily hledat
dům se stodolou, v níž by měl Martin vlastní dílnu na výrobu altánů a
pergol do zahrad. A já jsem chtěla
mít prostor, kde bych mohla provozovat alespoň nějakou kavárnu, a
to nejlépe doma. Měla jsem totiž už
dost nepřátelských vtahů v bývalé
práci,“ vzpomíná Pavla Jarošová
na momenty, které rodinu nakonec
přivedly na Kokořín.
Ačkoli oba pocházejí z hlavního
města, několik let bydleli v nevelkých Horoušánkách na Praze - východ, kde zrekonstruovali starší
dům. Ten prodali, koupili starou
chalupu a mohli začít nanovo. Ale
to byl jejich cíl, navíc už s opravami měli zkušenosti. „Původně jsme
si mysleli, že otevřeme literární
kavárnu, to ale nebyl úplně ideální nápad. Během prvního roku se
ukázalo, že lidé chtějí něco dobrého
k jídlu, o to rychleji jsme proto zaInzerce

U KONĚ
Rodinná RESTAURACE
& CUKRÁRNA
Kokořín 21,
nahoře v obci na návsi
rezervace: 724 318 672
www.kokorin-ukone.cz
•

OBĚDY, VEČEŘE,
RODINNÉ OSLAVY
ORIGINÁLNÍ DORTY
•
Provozní doba
(leden - květen)

čt, pá: 16.00 - 22.00
so, svátky: 11.00 - 22.00
ne: 11.00 - 20.00

Inzerce

Rodičům v jejich podniku občas pomáhají i dcerky. Foto: Jiří Říha
čali vařit,“ popisuje inženýrka polygrafie, která svou profesi pověsila
na hřebík a jako mávnutím kouzelného proutku se stala cukrářkou.
A Martin? Ani ten už ve výrobě
zahradních staveb nepokračoval,
intenzivně pracoval na opravách
domu a začal se zdokonalovat ve
vaření. A podle spokojených hostů
to oběma jde opravdu dobře.

Jarošovi prodali dům u
Prahy po rekonstukci,
aby mohli koupit starou
chalupu na Kokoříně.
„Snažíme se dělat česká jídla, ale
po svém. Všechny recepty vymýšlíme sami. Není to o tom, že bychom
někde vzali recept a uvařili to podle něj, to by nás nebavilo. Baví nás
experimentovat,“ vysvětluje Martin Jaroš, na jehož slova navazuje
manželka Pavla: „Specializujeme
se na lehká jídla a nepoužíváme
žádné umělé ingredience. Děláme
to vlastně nenormálně, normální je
totiž vzít vývar nebo omáčku z kbelíku, a to tedy opravdu neděláme.“
Jarošovi mají za svým rodinným
snem i zahrádku, která je přes léto
zásobuje čerstvou zeleninou, ovocem a bylinkami. „Pokud máme
dost okurek, cuket a další zeleniny,
tak tomu samozřejmě přizpůsobujeme i denní nabídku. V létě míváme hodně maso na grilu a k tomu
různé saláty. Polévky připravujeme
většinou zeleninové a téměř všechny bez lepku. Knedlíky u nás hosté
tedy často nenajdou,“ usmívá se
Pavla a otáčí se na čtrnáctiletou
dceru Míšu, která maminku na
chvilku zaskakuje v obsluhování
hostů. Zatímco o rok starší Katka

má trochu jiné plány, Míša chce být
cukrářkou. Zdá se tedy, že o rodinný podnik bude dobře postaráno.
Zatímco v řadě českých restaurací
mají vegetariáni problém objednat
si něco k jídlu, U Koně u samotných hranolek nezůstanou. „Před
lety jsme na výletě u Mšena potkali partu chlapů na koloběžkách.
Byli to vegetariáni a říkali nám, že
týden byli o smažáku a langoších,
protože se nemohli nikde pořádně
najíst. Když jsem je slyšela, tak jsem
je pozvala k nám. Opravdu přijeli a
byli úplně nadšení, že se konečně
najedli,“ líčí svou příhodu Pavla Jarošová a ujišťuje, že na „koňském“
menu jsou k výběru vždy dva až tři
pokrmy pro vegetariány.
Pohodu a lákavou nabídku restaurace a cukrárny U Koně si mohou návštěvníci užít nejen v sobotu
od 11 do 22 hodin a v neděli do 20
hodin, ale i ve čtvrtek a v pátek od
16 do 22 hodin. A od června do
konce srpna bude otevřeno kromě
pondělí každý den od 11 do 22 hodin. Dobrou chuť!
Jiří Říha

Pavla Jarošová na mozaice pracovala přes dva měsíce. Foto: archiv

Mateřská škola Mšeno hledá
asistenta pedagoga
s pedagogickým vzděláním
nebo s kurzem Asistent
pedagoga na úvazek 0,5.
Životopis včetně kontaktu
posílejte na e-mail:
ms@mestomseno.cz

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Inzerujte zdarma

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

SPOLKY MOHOU
ŽÁDAT O GRANTY
Spolky a sdružení, působící ve
městě Mšeně, mohou do poloviny března žádat o finanční příspěvek na svou činnost. Granty
budou udělovány na pořádání
akcí místního, regionálního či
mezinárodního charakteru, na
údržbu a rekonstrukci zařízení
sloužících k provozování spolkové činnosti a na dopravné
na akce pořádané spolky. Město zároveň přispívá i na členy
spolků do osmnácti let. Vyplněné formuláře, které jsou ke
stažení na internetových stránkách www.mestomseno.cz, je
nutné přinést do podatelny
městského úřadu nebo je zaslat poštou do 9. 3. 2018. (jř)
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

10.

V Picardii je hřbitov odvážných Čechoslováků
Picardie je nejsevernější část Francie, ležící při hranicích s Belgií. Jde o
území bohaté na přírodní krásy, nádherné gotické stavby, ale také o oblast
postiženou v historii řadou válek.
Památníky na místa bojů míjíme každou chvíli, není to zrovna příjemný
pocit, raději je zde pominu. Zmíním
se jen o dvou místech, spojených s
našimi dějinami.
Projíždíme město Amiens, míříme
směrem na severozápad a po padesáti kilometrech zastavujeme u prvního, pro naše středověké dějiny významného památníku. Blízko vesnice
Crécy en Ponthieu, česky Kresčak, vidíme mezi poli na malém osázeném
prostranství s keři a květinami velký
bílý kříž. 26. srpna roku 1346 zde
padl český král Jan Lucemburský.
V devátém roce Stoleté války mezi
Anglií a Francií bojoval na straně
francouzského panovníka Filipa VI.
proti anglickému králi Eduardovi
III. Angličané byli lépe vyzbrojeni a
proti přesile neměli Francouzi šanci,
padlo jich přes dvacet tisíc. Tehdy se
už slepý český král vrhnul v čele svého vojska vstříc jisté smrti. Na místě
boje stojí na velkém bílém kameni
nahrubo opracovaný kříž. Nápis pod
ním uvádí se, že v anglickém vojsku
bojoval tehdy i šestnáctiletý syn Krále
Eduarda III. Eduard z Woodstocku,

Na místě, kde navěky odpočívají českoslovenští vojáci, stojí památník od českého sochaře. Foto: Z. Bergl (2x)
nazývaný Černý princ. K našemu panovníkovi choval velký obdiv, dostal
se k jeho padlému tělu, vzdal mu čest
a z jeho helmy si vzal tři pštrosí pera.
Jako projev úcty si je dal na svou helmu a připojil je ke svému erbu vévody z Walesu, pera zdobí erb dodnes.
Vzdali jsme velkému králi poctu a
toto našimi turisty téměř opomíjené
místo opouštíme. Kousek na sever
jedeme kolem památníku, který stojí na místě bývalého mlýna, odkud
Eduard řídil bitvu. Pokračujeme za
poznáním dalších míst a po návštěvě
La Manche a města Arras nabíráme
směr domů. Zastavíme u vesnice
Neuville Saint Vast u dalšího památného místa na boje našich krajanů.
Jsme na hřbitově československých

vojáků, kteří položili život v bojích v
této oblasti za obou světových válek.
Většina z nich byla příslušníky roty
Nazdar, která vznikla na začátku 1.
sv. války z československých občanů
žijících ve Francii. 12. 10. 1914 složilo
250 našich dobrovolníků v Bayone
přísahu a byli zařazeni do cizinecké
legie. Později jejich počet vzrostl a
právě v boji o blízký Arras pomohli
Francouzům završit vítěznou bitvu.
Rota ovšem utrpěla značné ztráty a
všichni padlí byli pohřbeni na tomto
pro ně zřízeném hřbitově. Ti, co přežili, byli převeleni k jiným jednotkám
a v roce 1918 se stali vojáky Československé brigády ve Francii. Stojíme
u kamenných křížů se jmény a daty
padlých, před nimiž odhalili v roce

1925 kamenný pomník. Před velkým
štítem sedí voják a v náručí drží mrtvého kamaráda. Z druhé strany si pak
každý může přečíst jména padlých.
V roce 1938 sem od nás přivezli
sazenice 24 lip, dnes už z nich jsou
vzrostlé stromy. Na hřbitově v roce
1945 pochovali i některé naše vojáky
padlé ve Francii za 2. sv. války, celkový počet hrobů je 223. V roce 1968
postavili památník s deskami, na
kterých jsou vyznačena všechna bojiště našich krajanů, všechny hřbitovy,
text přísahy roty Nazdar a verše P. J.
Šafaříka. Všude v okolí vidíme už jen
za jízdy nespočetné množství dalších
vojenských hřbitovů, zastavovat už
nebudeme. Tak příště raději něco veselejšího.
Zdeněk Bergl

