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Základní škola v Boleslavské
ulici slaví 90 let od otevření
Mšeno - „Město Mšeno má školní
budovu vyhovující a novou budovu, projektovaný to reprezentační
palác za několik milionů nepotřebuje,“ stálo ve stížnosti, kterou
na jaře roku 1920 podepsalo 330
mšenských občanů v návaznosti na
záměr plánované výstavby budoucí
Masarykovy školy ve Mšeně.
Přes nevoli řady mšenských občanů i obcí se nakonec myšlenka o vybudování moderní školní budovy,
kterou nejvíce prosazoval její první
ředitel Josef Bedřich Cinibulk,
jemuž významně pomáhal učitelský kolega Bedřich Cejp, podařila
zrealizovat. Stálo za tím ovšem obrovské úsilí celé školní rady, řada
odmítavých stanovisek a stížností...
Základní kámen nové školy byl za
zpěvu státní hymny položen v úterý 19. října 1926. A už za necelé dva
roky - 2. září 1928 se žáci, učitelé

v Domově seniorů od 14.00
vystoupí Šimon Pečenka
s písněmi Milana Chladila

16. 6. Stránka

dětský „prďácký“ den, více
na straně 3

17. 6. Mšeno

Rodinný koncert, více na str. 7
Mšenská škola se před lety dočkala rekonstrukce. Foto: Jiří Říha
i široká veřejnost dočkali slavnostního otevření nové a krásné školy,
na jejíž fasádě stojí dodnes nápis:
NAŠIM DĚTEM.
Za devadesát let školou prošly tisíce, možná desetitisíce dětí, které
v ní získaly důležitou přípravu do

dalšího života.
Mnozí z nich, dnes už často
v rolích rodičů a prarodičů, se do
své školy mohou vrátit a zavzpomínat na školní léta 9. června, na kdy
jsou plánovány oslavy devadesáti
let od otevření školy.

20. 6. Mšeno

Duo Ruggieri - operní zpěv
a balet v DSM od 14.00

23. 6. Mšeno

volejbalový turnaj smíšených
družstev Mšeno od 8.00 na
kurtech za sokolovnou

23. 6. Mšeno

Jízda Kokořínskem, prezence
8.00 - 9.30 na náměstí Míru

23. 6. Stránka

pouťová zábava od 20.00

23. 6. Mšeno

Plovárna 2018. Více na str. 4

24. 6. Mšeno

PROGRAM OSLAV

Mšenské Svatojánské třešňování, povídání o třešních,
třešňový piknik, procházka.
Začátek v 10.00 u křížku mezi
Mšenem a Sedlcem

Slavnostní sál školy
10.00 – 10.30

slavnostní zahájení - vystoupení
žáků MŠ, ZŠ

12.00 – 12.30

Masarykova škola byla ve své době opravdu monumentální stavbou.

program na sále

14.15 - 14.45

29. 6. Kanina

taneční zábava na hřišti
pod místní hospodou, hraje
skupina Retro Full

30. 6. Stránka

mšenský pěvecký sbor
Intermezzo

dětský den od 14.00 na hřišti,
ukázky hasičů, hry pro děti,
občerstvení

Park před školou
10.30 – 11.30

30. 6. Romanov

FIAKR - staropražská kapela

13.00 – 14.00

Prague Busk Men - skupina
pražských konzervatoristů

Pedopat – crazy-rocková kapela

XVII. Veteránské rojení
na zámku. Více na
www.veteranskerojeni.cz

11. 6. Mšeno

9. června 2018
•

15.00 – 16.00

9. a 10. 6. Lobeč

oslavy 90. výročí ZŠ od 10.00

zvou na oslavy 90 let od
otevření budovy ZŠ ve Mšeně
a 100. výročí vzniku republiky,
které se konají

14.00 – 14.15

ČEKÁ NÁS

9. 6. Mšeno

ZŠ Mšeno a město Mšeno

dětská kapela ZUŠ Sedmikrásky

červen

O stavbu nové školy se
zasloužil J. B. Cinibulk.

Slavnostní otevření školy se konalo 2. září
1928. Foto: archiv Jiřího Říhy (3x)

Bohoslužby ve skalách od
15.00 na Vyhlídkách, téma:
400. výročí počátku Třicetileté
války, po skončení setkání
účastníků s piknikem, koná
se za každého počasí
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SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Škola základ života. Název jedné
z nejlepších českých komedií je
tak pravdivý. Co
by z nás bylo bez
školy? I když Fričův film byl z prostředí gymnazijního, podle mě je základem života
škola základní. Alespoň já na ni
vzpomínám nejradši. Kolik starostí jsme tenkrát měli, tedy až na nějaké ty úkoly a schovávání žákajdy
s pár poznámkami před rodiči?
Zpětně to pro mě osobně byly fajn
roky, i když v tu dobu to byla přece děsná pruda... Nikdy například
nezapomenu na turisťák s panem
učitelem Fuxou, s nímž jsme už od
první třídy objevovali naši krásnou
krajinu. Štafetu pak převzal pan
učitel Bergl, s nímž jsme se doslova plazili po skalách za ukrytými
partyzánkami, poznávali skalní
útvary, stromy nebo stopy zvířat.
A sem tam jsme nenápadně nabíjeli naše praky. A pracovky v dílně ani přibližovat nemusím, ještě
dnes občas najdu nějaké výrobky.
Ale ani to samotné sezení v lavici
nebylo nejhorší, třeba pokusy při
fyzice a chemii byly bezva, no a
ani dějepis nebo čeština s dnešní
říďou nebyly k zahození. Prostě
škola byla fajn, a tak té naší mšenské k devadesátinám přeju ještě
hodně takových hodných žáčků,
jako jsme byli my! Nebo to bylo
jinak? Už si nevzpomínám...
Pěkný červen přeje Jiří Říha

Mistři terénních soutěží přijeli
do Mšena besedovat se školáky
Mšeno - Na sto šedesát žáků mšenské základní školy si ve středu 23.
května nenechalo ujít besedu Od
endura k Dakaru, která se konala
na sále místní sokolovny.
Na zajímavé akci, kterou k příležitosti výročí 35. mezinárodní
motocyklové soutěže ve Mšeně
uspořádal Enduro klub Mšeno ve
spolupráci s mšenským Sokolem,
se školáci setkali s hvězdami motocyklových soutěží. Starší závodníky představovali Květoslav Mašita,
Stanislav Zloch, Petr Čemus a Jiří
Pošík. Mladší borce pak zastupovali
Milan Engel, Radek Toman, Kryštof Kouble a nechyběl ani mšenský

Do Mšena dorazily legendy motocyklových soutěží. Foto: Enduro klub (2x)
závodník Adolf Živní mladší.
Děti se od závodníků dozvěděly
o jejich zážitcích nejen ze závodů v
terénních soutěžích, ale díky povídání Milana Engela zavítaly i na trať
Rallye Dakar.
Organizátoři nezapomněli zavzpomínat na slavné mšenské rodáky jakými byli například Jaroslav
Kauler, Josef Sirůček a další. Jejich
závodní kariéru připomněli nejen
slovem, ale i fotografiemi a trofejemi, které byly s motocykly součástí
výstavy.
Stejný program si užili i ostatní návštěvníci, kteří do sokolovny
Za závodníky do sokolovny přišlo na sto šedesát školáků.
zamířili v 17 hodin.
Jiří Říha

Děti ze Mšenska si užily Let´s go
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Kadlín, Kaninu, Kokořín, Lobeč, Nosálov, Stránku, Vrátno.

Koncert vokálního souboru Let´s go, který se uskutečnil v pátek 18. května v evangelickém kostele ve
Mšeně, navštívilo kolem 250 lidí – žáků a učitelů místní základní školy. Koncert připravil ve spolupráci
s vedením školy mšenský evangelický sbor. Konal se nadvakrát – odděleně pro 1. a 2. stupeň mšenské
školy. Text a foto: Michal Šimek
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Ochranáři připravili na prvního
máje komentovanou vycházku
Kokořínsko - O prvním májovém
dni v deset hodin dopoledne se
nás U Vrby v Dolním Olešně sešlo
asi padesát. Konalo se tam totiž
zahájení komentované vycházky
s názvem Za tradiční architekturou Kokořínska, na které všechny
účastníky uvítala Ing. Marcela Holubová ze Správy CHKO Kokořínsko. Odborným výkladem na ni
poté navázal Ing. Michal Smrž.
První zastávka byla na Dolním
Olešně, kde nám náš odborný
průvodce vysvětlil, jak vypadá z
historického pohledu charakteristická roubenka na Kokořínsku.
Po zdolání nejprudšího stoupání z
celé cesty jsme se ocitli v Horním
Olešně. Šli jsme tam rokličkou, nikoli po dlážděné cestě. Tam výklad
pokračoval o době osídlení Olešna
a jeho obyvatelích, o uspořádání
obytné a hospodářské části země-

Výletníky se zajímavostmi seznamoval Michal Smrž. Foto: J. Havel (2x)
dělské usedlosti. Bez opomenutí
nezůstaly ani stromy na návsi.
Velkému zájmu se těšila návštěva
u pana Picka, chovatele fríských
koní, koz a ovcí. Pan Picko přebudoval stodolu na obydlí a trvale

Výpravy se zúčastnili i mšenští evangelíci v čele s Michalem Šimkem.

tam s manželkou žije.
Pokračovali jsme ke Zbrázděnému vrchu a cestou jsme se od Ing.
Smrže dozvěděli o vzniku a typu
půd v tomto regionu, o původních lesních porostech, o drobných
sakrálních stavbách a důvodech
jejich vzniku a mnoho dalších informací.
U křížku na Tubožském Dvoře
udělal náš průvodce výlet do literatury. Vzpomněl díla K. H. Máchy a
jejich zasazení do dnešních hranic
chráněné krajinné oblasti. Na Tuboži pokračoval výklad k tamním
roubeným stavbám i významným
stromům, které z důvodu napadení
houbovými chorobami musely být
pokáceny.
Poznávací cesta končila u mlýna
v Tuboži. Ing. Smrže nezaskočila
žádná otázka a patří mu obdiv za
jeho znalosti ze širokého okruhu
oborů, jako je historie, architektura, literatura, botanika, pedologie
a zoologie.
Josef Havel

Děti budou ve Stránce rybařit i šermovat
Stránka - Nudí vás stále stejné dětské dny s trampolínou a nafukovacím hradem? V obci Stránka 16. 6.
od 15 hodin startuje druhý ročník
dětského prďáckého dne s netradičními disciplínami.
V zábavných i poučných hrách si
vaše děti vyzkoušejí lovení rybek z
necek, zajezdí si na kajaku po trávě, budou si moci zastřílet z luku,
či stanou proti rytíři, jehož budou
muset přešermovat. Poučí se také
o nutnosti recyklace odpadu a o
správném vhazování do příslušných kontejnerů. Čeká na ně i tradiční šipkovaná, kdy se proběhnou

po klidné části obce a po cestě se
setkají s dalšími hravými i naučnými stanovišti. Na ty, kdo projdou a
splní, i s pomocí rodičů, požadavky
každého stanoviště, čeká velký výběr z hodnotných cen. A kdo bude
dostatečně vytrvalý, může si celé
kolečko, měřící 1,5 km dát ještě
jednou. V závěru dne vzplane vatra a na soutěžích zúčastněné děti
si budou moci dát zdarma vuřtíky
či další občerstvení. Ty opravdu
nejodvážnější, samozřejmě i s rodiči, mohou přenocovat ve stanovém táboře na fotbalovém hřišti
ve Stránce. Stany si ovšem musí

přinést svoje. Před spaním jim ale
promítneme v našem kině pohádku na dobrou noc.
Akci pořádají přátelé obce Stránka. Velké díky bychom chtěli korespondovat paní Oupické ze Mšena,
jež nám výrazně pomohla s obstaráním dárků pro náš dětský den.
Všichni jste srdečně zváni, a pokud
by se snad mezi vámi našel někdo,
kdo by chtěl pomoci s přidáním
vlastního stanoviště či obsazením
některého z našich připravených,
pište nám prosím na ivo.hury@
gmail.com nebo telefonujte na 608
33 10 10.
Ivo Hury

SLOUPEK ŘEDITELKY
Začátek prázdnin se pomalu blíží a my
máme za sebou
téměř celý školní
rok 2017/2018.
Dovolte
mi
krátké ohlédnutí. Přestože školní
rok trvá pouhých deset měsíců,
je to doba prožitá velmi intenzivně. Posuďte ostatně sami. Kromě
každodenní náplně naší práce
– tedy klasické výuky - jsme letos uspořádali mnoho kulturních
a naučných akcí nejen pro žáky,
ale i pro širokou veřejnost, neboť
škola vždy byla a i v budoucnu
by měla být centrem kulturního
dění. Letošní školní rok se nesl
ve znamení příprav na důstojné oslavy devadesáti let otevření
školní budovy a sta let naší republiky, které vyvrcholí druhou červnovou sobotu velkou slavností ve
škole, jež bude spojena se dnem
otevřených dveří. Díky projektu,
který podalo město Mšeno, probíhá tolik potřebná rekonstrukce tělocvičny. Ani o prázdninách však
ve škole nebude smutno. Budou
realizovány drobné opravy, bude
se malovat a zařizovat vše potřebné, abychom v září byli připraveni na novou „sezónu“. Než do ní
vstoupíme, chtěla bych poděkovat
všem zaměstnancům, rodičům i
přátelům školy, bez jejichž práce a podpory bychom nemohli
zdárně fungovat. Velmi si ceníme
dobrých vztahů i inspirativních
nápadů, které nám poskytují
zpětnou vazbu. Práce s dětmi je
náročná a často stresující, avšak
jsou i okamžiky, kdy pociťujeme
čirou radost – např. když žáci devátého ročníku úspěšně složí přijímací zkoušky nebo když prvňáčci
po měsících tvrdé dřiny zvládnou
číst, psát a počítat. To je velká satisfakce. Krůček před prázdninami Vám přeji krásné léto a klidnou dovolenou.
Jiřina Trunková,
ředitelka ZŠ Mšeno

Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet
na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat
svou obec?
Své příspěvky posílejte na:
msensko@email.cz
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Představujeme vám členy Divadelního sdružení Mšeno

Arnie v baru zažije milostný románek
Mšeno - „Na jevišti jsem celkem
často, ale za nitky tam tahají jiní,“
říká David Bidlo ke své roli ve hře
Potřetí bych umřít nechtěl. Novou
hru připravuje společně s mšenskými divadelníky, mezi které už
rok patří. Režisér mšenského souboru Václav Novák si však Davida
vyzkoušel už před dvěma lety na
městských lázních. „K připomínce
sovětské okupace v osmašedesátém
jsem tam coby Vasil Biľak četl zvací
dopis,“ vzpomíná mšenský nováček na svůj první krok k divadlu.
Ačkoli před publikem vystupuje jako muzikant doslova každou
chvíli, jako herec se na jevišti objeví
poprvé. „Jsou to moje úplně první
zkušenosti s divadlem, tedy kromě
toho, že jsem se na herce díval dvacet let z orchestřiště,“ prozrazuje
multiinstrumentalista, který vedle
piána hraje například ještě na fagot
a saxofon. Za piáno přitom usedne
i v rámci své herecké role.
V jaké roli se tedy David Bidlo
divákům na letošní premiéře nové
hry představí? „Václav pro mě v téhle taškařici vybral roli nezkušené
a nesmělé gorily velkého gangstera

David Bidlo (vpravo) dělá bodyguarda „Kapounovi“. Foto: Jiří Říha
Kapouna, kterého představuje Dan
Petříkov. Na jedné straně mám
být drsný, ale na druhé mi to moc
nejde a jsem tam tak trochu za vošlapka,“ líčí David alias Arnie.
S rolí je spokojen, i když nepatří
mezi ty nejzásadnější. Svůj význam

Na mšenské koupaliště
láká oblíbená Plovárna
Mšeno - V areálu mšenského koupaliště v sobotu 23. června od 15
hodin odstartuje
14. ročník festivalu Plovárna
2018. Tato tradiční akce bude
hostit pět hudebních skupin,
které hrají folk,
country a spřízněné žánry.
Jako první se
představí mělnický Trativod
se svou starou
country, tzv. old time.
Další v pořadí budou Fechtýři,
bluegrassová skupina působící již
několik desetiletí.
A následovat budou trampské
Bílé Skály, které letos slaví neuvěřitelných šedesát let od svého založení.
Letos nebudou chybět ani Womacklee, kteří jsou se svou tvor-

bou na pomezí country a punku
tradičním hostem Plovárny. Mšenskou hudební
přehlídku pak
uzavře chomutovská
parta
Album, která
se svým bluegrassem objíždí
festivaly napříč
Evropou.
Večer
jako
vždy vypukne
hudební zábava
k tanci i poslechu, na které se
budou podílet muzikanti zúčastněných skupin.
Nebude chybět doprovodný program pro děti, pro které budou
připraveny soutěže, hry a skákací
hrad.
Přijďte strávit příjemné odpoledne a večer s dobrou muzikou
v krásném prostředí mšenské
plovárny.
Jiří Klement

ve hře ale jistě má. „Není to špatná role. Až to bude zajeté a bude
to mít nějaké tempo, bude to určitě vděčné. Mám tam možnost
opravdu komických scén, dokonce
se tam objeví i malý románek, takový klubající se milostný vztah.

Jde o epizodku, která dokresluje
zázemí baru, kde mají všichni plné
ruce práce s pašováním alkoholu,“
prozrazuje druhá ruka velkého Kapouna.
Přestože je pro Davida Bidla herectví něčím novým, prý mu přicházejí vhod právě zkušenosti s
vystupováním s kapelami, v nichž
působí. A nejen to. „Vedle muziky
jsem v podstatě den co den před
celkem velkým publikem jako
učitel hudby. Jsou to věci, které
člověku mohou pomoci, ale bez té
elementární herecké průpravy je
to samozřejmě obtížné. Zase je ale
dobré, že mám roli, která není příliš textově náročná, v níž se člověk
trochu otrká a přitom to může být i
zábavné,“ tvrdí David Bidlo.
Trochu obtížné je podle jednoho
z profesně nejmladších mšenských
ochotníků vžít se do role s někým,
koho zná a potkává se s ním denně
v běžném životě. Řeč je právě o již
zmíněném milostném románku.
Kterou z hereckých kolegyň má ale
vlastně Arnie svádět? Na odpověď
si musíme ještě chvíli počkat...
Jiří Říha

Kanina realizuje unikátní projekt
Kanina - Kanina začala s výstavbou očekávaného projektu nové
klidové zóny, odpočinkového území a parku, který bude otevřen
všem v jejím okolí.
Mnozí znáte velké prostranství
pod obecní restaurací o výměře
jednoho hektaru, kde je travnaté hřiště, svah, sportovní hřiště
a nedávno nově opravené dětské hřiště. K tomu teď přibude
unikátní parková klidová zóna o
velikosti dalšího více než jednoho
hektaru. Zde si bude moci každý
již brzy posedět, projít se, nadý-

chat čerstvého vzduchu, odpočinout od každodenních starostí a
načerpat novou energii spolu s
mnoha dalšími návštěvníky.
Občané, chataři a chalupáři
obce si tento projekt velmi přejí
a na možnost aktivního odpočinku se už těší. Návštěvníci obce z
okolí a turisté však musí odbočit
z hlavní silnice procházející obcí
a dojet až k poli na konec vsi naproti střední odborné škole, kde
park nyní buduje těžká stavební
technika.
Michal V. Hanzelín

Inzerce
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Mšenští evangelíci navštívili
bohoslužby v Drážďanech
Mšeno – Jako skupina osmi členů evangelického sboru ze Mšena
jsme navštívili na základě předchozího pozvání luterské bohoslužby v Německu.
Návštěva se uskutečnila v neděli
13. května v luterském evangelickém sboru Gruna - Seidnitz v
Drážďanech. Bohoslužby se konaly
v zaplněném kostele Thomaskirche
na Bodenbacher strasse. Cesta trvala asi dvě hodiny i s přestávkami.
Jelo se dvěma auty, větší část trasy
po dálnici přes České středohoří.
Bohoslužby se konaly v čase 70.
výročí vzniku sboru pozounérů,
kteří v tomto kostele doprovázejí

Kostel Thomaskirche.

Evangelíky do Drážďan pozval farář Michael Führer. Foto: J. Havel (2x)
zpěv při bohoslužbách. Tentokrát
byli kolegiálně posílení pozounérským sborem z luterského sboru z
Braunschweigu. Po skončení bohoslužeb pozounéři zahráli ještě
před kostelem.
Po obědě nás naši hostitelé doprovodili do centra Drážďan, kde
jsme si prošli nábřeží Labe a dostali se před Frauenkirche – kostel – který se po ničivém náletu
na Drážďany 13. února 1945 zřítil
a byl obnoven během posledních
desetiletí po sjednocení Německa.
Jak poznamenal náš hostitel – farář
Michael Führer – berou to místní

lidé jako symbol smíření. Například peníze na obnovu kříže na
věži kostela věnoval potomek letce,
který se podílel na bombardování
Drážďan.
Po prohlídce centra jsme nasedli do aut a vrátili se domů. Spolupráce a kontakty se sborem v
Gruna – Seidnitz v Drážďanech
budou pokračovat. Někteří jeho
členové se chystají na bohoslužby
ve skalách, které se uskuteční v sobotu 30. června na Vyhlídkách u
Romanova. Kázat bude podobně
jako v loňském roce farář Michael
Führer.
Michal Šimek

Výfuky vymetlo přes sto motocyklů

Vymetání výfuků se stalo oblíbenou akcí, na kterou jezdí veteránisté ze širokého okolí. Foto: H. Friedl (2x)
Mšeno - Přestože letošní čtvrtý slibovalo pohodovou projížďku k mlýnu Kroužek, dále přes Nebuměsíc, kdy panovalo téměř letní okolní krajinou.
žely, kde vedoucímu druhé skupiny
Slabší stroje vedeny Bohumilem „odešlo“ těsnění pod hlavou motopočasí, nastartoval motocyklovou
sezonu už ve svém začátku, mšen- Koubkem vyrazily na kratší cestu cyklu. Ostatní účastníci pokračoský veteran klub ji oficiálně zahájil a ostatní motocykly bylo pro jejich vali přes Řepín, Hostín a Byšice do
až v sobotu 28. dubna.
velký počet nutné rozdělit ještě na Mělnického Vtelna, dále pak přes
Na náměstí Míru ve Mšeně se na dvě skupiny. První skupinu vedl Trnovou, Lobeč a Nosálov do cíle,
tradiční akci Vymetání výfuků sje- Zdeněk Šimáně a po dohodnutém kterým byla hospůdka na Romanolo přes 100 motocyklů, které čekala časovém intervalu za Hanušem vě. Po dobrém občerstvení a přátelosmdesátikilometrová trať. K tomu Friedlem vyjížděla druhá skupina.
ské diskuzi byla akce ukončena.
Cesta vedla přes Kaninu po údolí
Hanuš Friedl
všemu přálo pěkné počasí, které

KINO MÁJ DOKSY
ČERVEN
5. 6. 17.00 - Zoufalé ženy dělají
zoufalé věci (komedie, ČR, 2018,
režie Filip Renč)
5. 6. 20.00 - Přebytečný člověk
(komedie, Itálie, 2001, režie Paolo
Sorrentino)
9. 6. 15.30 - Pat a Mat znovu
v akci (ČR, 2018, režie Marek
Beneš)
9. 6. 17.30 - Planeta Česko (dokumentární film pro celou rodinu,
ČR, 2017, režie Marián Polák)
9. 6. 20.00 - Deadpool 2 (akční
komedie, USA, 2018, režie David
Leitch)
12. 6. 10.00 - Coco (animovaný
film pro celou rodinu, USA, 2017,
režie Lee Unkrich a Adrian Molina)
12. 6. 17.30 - Švéd v žigulíku (dokumentární, ČR, 2017, režie Petr
Horký)
12. 6. 20.00 - Gauguin (životopisné drama, Francie, 2017, režie
Edouard Deluc)
13. 6. 9.30 - Čertoviny (pohádka,
ČR, 2018, režie Zdeněk Troška)
16. 6. 15.00 - Příšerky z vesmíru
(animovaná komedie pro celou
rodinu, Německo/Lucembursko/
Dánsko, 2018, režie Christoph a
Wolfgang Lauenstein)
16. 6. 17.30 - Teambuilding (komedie, ČR, 2018, režie Ján Novák)
16. 6. 20.00 - Escobar (životopisné kriminální drama, Španělsko/
Bulharsko, 2017, režie Fernando
León de Aranoa)
19. 6. 17.30 - Teambuilding (komedie, ČR, 2018, režie Ján Novák)
19. 6. 20.00 - Měsíc Jupitera (thriller, Maďarsko/Německo, 2017,
režie Kornél Mundruczó)
23. 6. 15.00 - Já, padouch 3 (animovaný rodinný film, USA, 2017,
režie Kyle Balda, Pierre Coffin)
23. 6. 17.00 - Jurský svět: Zánik
říše (dobrodružný, USA/Španělsko, 2018, režie J. A. Bayona)
23. 6. 20.00 - Hastrman (romantický thriller, ČR, 2018, režie Ondřej Havelka)
26. 6. 17.00 - Jurský svět: Zánik
říše (dobrodružný, 2018)
26. 6. 20.00 - Labyrint: Vražedná
léčba (akční, USA, 2018, režie Wes
Ball)
30. 6. 15.00 - Jim Knoflík, Lukáš
a lokomotiva Ema (dobrodružný
film, Německo, 2018, režie Dennis
Gansel)
30. 6. 17.30 - Archa světel a stínů
(historický životopisný dokument,
ČR, 2018, režie Jan Svatoš)
30. 6. 20.00 - Sicario 2: Soldado
(kriminální drama, USA/Itálie,
2018, režie Stefano Sollima)

mšensko
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Mrak FOOD

OBČERSTVENÍ V NOSÁLOVĚ
Otevírací doba:
po - pá: 10.30 - 21.00
so - ne: 10.00 - 21.00
ve středu je zavřeno
Nabízíme:
burgery, pizzy, hranolky...
párky v rohlíku...
pivo, víno, limonády...
Telefon: 604 338 803

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
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Očima „Pražandy“		
		
5.
První noc v chatě aneb mšenské safari
Když jsme před rokem a půl stáli
před rozhodnutím, zda koupit chatu
ve Mšeně, upozornila jsem manžela
na to, že si z toho nechci udělat povinnost a každý pátek ve fofru balit
a ujíždět na chatu a v neděli zpátky.
Zkrátka když se nám bude chtít, tak
pojedeme, ale když budeme chtít jet
třeba jinam na výlet nebo zůstat o
víkendu v Praze, tak to uděláme.
Také jsem neslíbila, že tam budu
přespávat!
U hřbitova, bez elektřiny a s kadibudkou na druhém konci zahrady
se mi snad nikdo nemůže divit!
Tak to probíhalo až do minulého
víkendu. Mě samotnou často mrzelo, že jsme odjížděli od rozdělané
práce, taky bych si ráda večer udělala ohýnek, opekla buřta, dala pivo!
Jenže čas běží ve Mšeně mnohem
rychleji než v Praze, než se člověk
naděje, začne se stmívat a to mě
opouští odvaha na přenocování.
Když už si ze mě začali dělat
přátelé legraci a pořád se mě ptali,
jestli už jsem tam spala, tak jsem si
řekla, že to zkusím. Všechno jsem
předem promyslela, vybrala si strategicky lepší stranu postele – tam na
mě vrah nedosáhne, koupila svíčky,
připravila slzný plyn a prášky na
spaní. Už během dne mi náhoda

Je libo buřtík? Foto: E. Brožová
moc nenahrávala – na cestě jsem
málem zakopla o dva slepýše velikosti ropovodu, lekla se bažanta a k
radosti mého manžela zjistila, že už
začali létat netopýři! Celý den také
bylo slyšet divné chroupání, a když
jsem šla po zvuku, zjistila jsem, že
nám obří sršni ukusují dřevo z chaty, takže hrozila noc pod širákem.
Vrcholem všeho bylo, když jsme se
večer už chtěli přesunout od ohně
do chaty, tak nám přes zahradu přeběhla liška! Jsem z Prahy zvyklá, že
nám po zahrádce chodí ušlechtilé
rasy koček našich sousedů, tak mě ta
liška nejdřív ani nepřekvapila. Až za
chvíli mi došlo, kde jsem a že liška
mimo jiné roznáší vzteklinu! „Ne-

mám ráda divočinu a chci domů!“
nešťastně jsem naléhala na manžela, jenže jsme oba už vypili to pivo!
Nezbývalo, než se zamknout na
dva západy, zavřít okna, sfouknout
svíčku a přečkat noc. Zachránila
mě oslava narozenin, která probíhala na vedlejší zahradě až do brzkých
ranních hodin. Když se začalo venku
rozednívat, konečně jsem usnula.
Tu neděli jsem se už moc těšila
do Prahy, do bezpečí. Když jsme se
vrátili domů, dcera nám oznámila,
že už nikdy nepůjde na zahrádku (kterou máme u bytu), protože
se tam plazila užovka a zmizela
v jezírku!

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.

Oběť partyzánů si připomněli i žáci ze Řepína

MŠ Chorušice

oznamuje, že má

POSLEDNÍ TŘI
VOLNÁ MÍSTA

v nově rozšířené
školce pro děti
od 2 let.
V případě zájmu
volejte 737 065 447
(p. Jelínková)

Stejně jako před 73 lety bylo na
sv. Jiří i letos úterý. Vzpomínky
na události sklonku války a tři
padlé partyzány se letos zúčastnilo asi 90 lidí především z okolí
a Řepína. Krásná a pro zachování paměti budoucím generacím
důležitá je pravidelná účast ZŠ
Řepín, kdy žáčci k pomníku padlých partyzánů přicházejí cestou
okolo úkrytu partyzánů i místa
střetnutí s okupanty. Společně jsme mohli vzpomenout na
chvíle hrůzy pro místní obyvatele, kteří po spěšném přesunu
partyzánů jediným neobsazeným dolem k Chorušicím strávili celý den na poli rozděleni
na muže a ženy. Všichni si byli
pomoci partyzánů vědomi, znali
osud Lidic, Ležáků…
Po úvodu plk. Josefa Kubiase
a starosty obce v programu vystoupili žáci ZUŠ Mělník pod
vedením PhDr. Jany Chobotské,
starosta města Mělník MVDr.
Ctirad Mikeš, rada velvyslanectví Ruské federace Petr Bobkov,

senátor Jiří Vosecký a jednatel
SPVH Sever Jaroslav Balatka. Ten
zejména mladším generacím přiblížil stejnokroje a výbroj vojáků
II. světové války a v Zahájí přítomnou vojenskou techniku včetně
raritního obrněného vozu z konce
I. světové války k připomínce 100.
výročí vzniku naší republiky.
Za pomoc při přípravě vzpomínkového aktu děkuje obec Chorušice

místní organizaci ČSBS v Mělníku, ČSoL v Mělníku a zástupci
těchto organizací Bohuslavu
Bubníkovi, městu Mělník a
všem partnerům včetně Sdružení přátel vojenské historie v
Jablonci nad Nisou, díky kterým
se můžeme v příštím roce těšit
na další vzácně dochovanou vojenskou techniku. Text: Martin
Bauer, foto: Josef Havel
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Včelařský kroužek informuje
Mšeno - Už od prosince 2009 se pravidelně scházejí členové včelařského
kroužku na svých schůzkách, aby
se naučili něco nového o včelařství.
Snažíme se propagovat znalosti o
včelách i mezi širokou veřejností. V
tomto článku si připomeneme některé události z poslední doby.
O pohár ministra zemědělství
Po několik let se pravidelně účastníme soutěže „O pohár ministra zemědělství“. Odborná komise hodnotí
práci včelařských kroužků vždy za jeden školní rok. V loňském roce jsme
byli potěšení, že náš mšenský včelařský kroužek dostal ocenění za druhé
místo. V říjnu loňského roku pak
ceny převzal vedoucí kroužku během školení vedoucích včelařských
kroužků mládeže v Praze.

Cenu převzal vedoucí kroužku.
Pravidelné akce ve škole
V letošním školním roce také nezahálíme, připravili jsme například
několik programů pro žáky mšenské
základní školy, z nichž vybíráme dva:
• „Medová snídaně“ pro 4. třídu.
Žáci čtvrtého ročníku se během
„snídaně“ v podobě rohlíku s medem
dozvěděli zajímavé informace o včelařských produktech.
• „Historie včelaření“ v rámci projektového dne k oslavám 90. výročí
mšenské školy a 100. výročí založení
Československé republiky.
Vybraná skupina žáků se zabývala

RC Mšeno a ČCE ve Mšeně
zvou na

RODINNÝ KONCERT,
který se koná 17. června 2018
na zahradě evangelického
kostela ve Mšeně.
Vystoupí žáci hudebního oboru
ZUŠ Mšeno pod vedením
B. Bidlové a P. Šebesty, jejich
rodiče a sourozenci.
Vstupné dobrovolné.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám keyboard Yamaha portable grand dgx-200, cena 3000 Kč,
o ceně se dá jednat. Telefon: 721
999 281 (Vl. Čech)
Prodám počítač s LCD monitorem 19“, klávesnicí a myší. Je v
dobrém stavu, WXP, dvě vypalovací mechaniky DVD-RAM, dvoujádro 2.3 GHz, 3 GB RAM, HDD
500 GB, NVIDIA GeForce 8600 GT.
Cena 2000 Kč. Dále prodám LCD
monitor HP Compaq LA1905wg
19“, funkční, cena 850 Kč. Tel.:
724 846 381

Na Zlatou včelu vyrazili čtyři mladí včelaři. Foto: archiv kroužku (2x)
historií včelaření z různých úhlů pohledu. Dozvěděli se o známých osobnostech, které měly vliv na včelaření i
na Mšensku. Vyzkoušeli si pokusy se
včelařským vybavením, které se vyvíjelo zejména v minulém století. Také
ochutnali včelí med ze včelařského
kroužku.
Oslava 100. výročí založení ZO
ČSV Skalsko
Na podzim roku 1918 založili včelaři ve Skalsku svůj včelařský spolek
právě pro Skalsko a okolí. Při této příležitosti uspořádala ZO ČSV Skalsko
ve spolupráci s včelařským kroužkem Mšeno, majiteli zámku Stránov,
firmou Xantia a dalšími dobrovolníky (například včelařská prodejna v
Mělníku, SOU Horky nad Jizerou) v
sobotu 5. května 2018 „Medové slavnosti“ na zámku Stránov.
Včelařský kroužek se na akci podílel uspořádáním výtvarné soutěže,
kde pro děti připravil ceny v podobě
medu a voskových svíček.
Vedoucí kroužku se dále podílel na
přípravě soutěžní „Včelařské stezky“,
kde zájemci plnili úkoly z různých
oblastí (práce se včelstvem, včelí pastva, včelařské nástroje, výroba svíček
z voskových mezistěn). Po vyplnění
soutěžního pracovního listu dostaly
děti drobné ceny (medové perníčky,

pexesa, omalovánky, balónky).
Zlatá včela 2018
V sobotu 12. května 2018 se členové kroužku opět účastnili oblastního kola soutěže Zlatá včela 2018
pro Prahu a Středočeský kraj. Letos
se oblastní klání konalo v naučném
středisku ekologické výchovy Kladno – Čabárna.
Náš kroužek reprezentovali Štěpán Lichtenberg, Jan Dvořák, Adam
Dvorščík a Lukáš Kauler. Měli možnost ukázat své znalosti a dovednosti
v různých disciplínách jako včelařský
test, včelařské nástroje, botanika,
práce se včelstvem a mikroskopování.
Vedle soutěže byl pro děti i jejich
vedoucí připraven bohatý doprovodný program (návštěva muzea včelařství na zámku v Kolči, prohlídky
místní naučné stezky Čabárna a záchranné stanice AVES pro zraněné
živočichy z volné přírody).
Vzhledem k tomu, že naši členové se včelařením teprve začínají, jeli
jsme si především užít krásný den.
Ve výsledkové listině jsme neskončili
na předních místech, ale také nebyli
poslední. Proto můžeme letošní Zlatou včelu hodnotit z našeho hlediska
jako velmi zdařilou.
Jan Podpěra, vedoucí kroužku

Výstava na radnici přiblíží dějiny
reformace v českých zemích
Mšeno - Ve vstupní hale radnice
ve Mšeně bude v první polovině
června 2018 (termín bude upřesněn) instalována česko-německá
putovní výstava o dějinách reformace v českých zemích. Zájemci si
ji budou moci prohlédnout v době
otevření budovy radnice ve všední
dny i o víkendu. Potrvá do 6. čer-

vence 2018.
Výstavu vytvořilo Německé kulturní fórum pro východní Evropu
(Deutsches Kulturforum östliches
Europa) ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou.
Konání výstavy zajišťuje mšenský
evangelický sbor.
Michal Šimek

Prodám jehňátka, stáří 3-4 měsíce, osobní odběr Kadlín. Cena
1500 Kč/ks. Telefon: 608 201 186
(ideálně sms, zavolám)
•

•

•

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.

Ceník plošné inzerce
1 cm jednosloupce
1 cm dvojsloupce
1 cm trojsloupce
1 cm čtyřsloupce

20 Kč
40 Kč
60 Kč
80 Kč

(Ceny jsou bez DPH 21 %.)

Inzerci v novinách Mšensko lze sjednat na emailu: msensko@email.cz
nebo na telefonu 737 671 196.
Inzerce

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

mšensko
Inzerce

NOČNÍ PROHLÍDKY
ZÁMKU STRÁNOV
Přijďte se trochu bát
a zároveň si užít netradiční
prohlídku, která za svitu
svíček a doprovodu
historických postav
poodhalí některá další
tajemství zámku.
Termíny:
23. 6., 28. 7., 24. 8. a 22. 9.
od 20, 21 a 22 hodin.
Rezervace nutná v pokladně
- cukrárně zámku nebo na

www.zamekstranov.cz
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Novinky ze čtyřiašedesáti polí
Mšeno - Zimní období je pro šachy
jako stvořené a odpovídala tomu i
aktivita nejmladšího sokolského
oddílu, oddílu šachu. Medaile jsme
si přivezli z lednového turnaje z
České Lípy (Jakub Burda – 1. místo) a z květnového turnaje v Kanině
(Matěj Hanzelín – 3. místo). Mistrovských (postupových) turnajů
jednotlivců jsme se zúčastnili v
Brandýse nad Labem, Bakově, Neratovicích a v Mladé Boleslavi.
S družstvem mladších žáků jsme
zavítali na krajský přebor do Říčan.
Bohužel žádného postupového
úspěchu jsme se tentokrát nedočkali.
Na nemistrovské turnaje jsme
často zajížděli do sousedních krajů
a obsadili jsme turnaje v Turnově,
ve Varnsdorfu a v Ústí nad Labem.
Šachově-lyžařského soustředění
se v Harrachově v dubnu zúčastnil
Adam Ščasný a Natálka Wolfová,

V České Lípě se dařilo Jakubovi
(druhý zprava nahoře). Foto: R.B.
která je zatím jedinou dívkou našeho oddílu.
Početně jsme se rozrostli hned v
úvodu roku a zaregistrovali jsme
čtyři nové žáky ze Řepína a Mladé
Boleslavi, kde nám velkou šachovou propagaci hlavně ve své vlastní
rodině dělá starosta řepínského Sokola Ivan Horák.

Do konce školního roku nás ještě
čeká přátelský turnaj družstev pořádaný na Den dětí v plaveckém
bazénu v Mladé Boleslavi a přebor ZŠ Mšeno. Pak už se budeme
jen těšit na letní šachový tábor v
Rokytnici-Studenově, kterého se
zúčastní opět velký počet dětí ze
ZŠ Mšeno. Z celkového počtu 90
dětí bude jedenáctičlenná mšenská
výprava opět nejpočetněji zastoupenou školou.
V sezóně 2018/2019 bychom rádi
přihlásili družstvo do nejnižší mistrovské soutěže dospělých. V této
soutěži hrají pětičlenná družstva a
celkem sehrají 11 nedělních zápasů
v období říjen 2018 – duben 2019.
Tímto chceme přilákat k šachům
i dospěláky. Zájemci o šach se mohou přihlásit u Romana Burdy, tel.
608 965 932, email: roman.burda@
centrum.cz
Roman Burda

Ke vrátenskému mlýnu běželo 85 světlušek

Není lepší komentář z proběhlé akce než autentické fotografie. Tady
tedy jsou a jen dodávám, že světlo naděje posílá 85 běžících světlušek
z Vrátna o síle 15 933 korun. Děkuji všem, kteří byli s námi. Zvláštní
poděkování za trvající podporu a vstřícnost patří paní starostce Vrátna
Magdě Formánkové. Alena Vašíčková
Inzerce

ROUBENKY STŘIHAVKA

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK

■ 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

Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...

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

www.roubenky-strihavka.cz

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz
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Seriál pro knihomoly

Hana přežila útrapy koncentráků
Spisovatelku Alenu Mornštajnovou (*1963) jsme si už
v našem seriálu představovali
souvislosti s její románovou
prvotinou Slepá mapa (2013). V
minulém roce jí v nakladatelství
Host vyšel již třetí román s
jednoduchým názvem Hana.
Podobně jako v minulých dílech
i v tomto zobrazuje Mornštajnová
člověka v soukolí velkých
dějinných událostí.
Dílo je rozděleno na tři části.
Děj románu začíná roku 1954,
v němž propukne ve Valašském
Meziříčí epidemie tyfu. Za oběť
jí mimo jiné padne téměř celá
rodina Miry, vypravěčky první
části. Devítiletá Mira zůstává
najednou sama a do péče si ji bere
její nejbližší příbuzná, zamlklá a
předčasně zestárlá Hana, která je
pro Miru velkou záhadou.
Druhá část románu je pojatá
retrospektivně. Děj je zasazen do
let 1933 – 1945 a my se dozvídáme
příčinu Hanina psychického i
fyzického strádání. Hana je totiž
židovského původu a na rozdíl od

Devítiletá Mira zůstává
sama. Do péče si ji bere
její nejbližší příbuzná,
zamlklá a předčasně
zestárlá Hana.
své sestry Rosy – matky Miry – se
jí nepodařilo vyhnout se pobytu
v koncentračních táborech. Když
se – naprosto psychicky i fyzicky
vyčerpaná - vrátí, nedokáže se s
minulostí vyrovnat, pronásledují
ji pocity viny, že ona jako jediná
z celé rodiny přežila. Hanu
totiž tíží, že – byť nepřímo a
nevědomky – přispěla k smrti
svých blízkých. Proto se bojí
navázat jakýkoli citový vztah, aby
neztratila další milovanou osobu.
Ve třetí části je vypravěčkou sama
Hana. To ona velice sugestivně
líčí peklo koncentračních táborů,
své následující rozpoložení a
myšlenky.
V závěru knihy však i Hana

nachází jakési smíření se, Mira
se vdá, a když se jí narodí syn,
pochopí Hana, že i jejich rod bude
mít pokračování.
Mornštajnová se i ve své
třetí knize drží osvědčených
vypravěčských postupů. Přestože
by hlavní hrdinkou měla být
Hana, děj románu se odvíjí kolem
osudů celé jedné rodiny, je možno
jej pojímat jako románovou
kroniku. Nepochybně zajímavé
je zařazení motivu epidemie
tyfu, která ve Valašském Meziříčí
skutečně propukla. Tato situace,
která se pro mnoho rodin stala
katastrofou, otevírá další velké
téma – druhou světovou válku.
Osoby, které v díle vystupují,
jsou
stíhány
krutým
osudem. Mohlo by se zdát –
a také na to někteří recenzenti
poukazují – že je těch osudových
ran příliš, avšak obávám se, že
takový je skutečně život. A i když
by se Mornštajnové daly vytknout
nějaké stylistické neobratnosti,
její kniha jako celek je strhujícím
vyprávěním.
(vkv)

Děti se těší na týden zajímavých aktivit
Kanina - Všem rodičům a jejich
dětem školou povinným oznamujeme, že se tři týdny před koncem
letních prázdnin koná příměstský
tábor, kterému říkáme díky skladbě
a zájmu okolních obcí i tábor přívesnický.
Tábor se inspiruje také osmičkovými výročími tohoto roku, ale jen
těmi nejstaršími, a tak trochu jinak,
než jsou děti zvyklé z televizní obrazovky a škol.
Děti budou dva dny ve Mšeně,

jeden den na Kanině a dva dny po
výletech.
Přihlásit se mohou žáci základních škol, a to nejen mšenské. Další
děti pak po dohodě. Cena za celý
týden včetně stravy a dopravy je,
i díky podpoře České církve evangelické ve Mšeně a dalších příznivců, 980 korun. A to, když se přihlásíte do konce června.
S aktivitami začínáme každý den
úderem osmé hodiny a skončíme
podle programu daného dne od 15

do 17 hodin.
Individuálně je možné se domluvit i na účasti jen v některé dny tohoto týdne za cenu úměrnou.
Konkrétní termín konání tábora
je tedy od pondělí 13. do pátku 17.
srpna 2018.
V případě zájmu nebo dotazů
kontaktujte organizátory na telefonu 608 260 420, nebo elektronické
adrese o-p-s@post.cz. A pozor, kapacita tábora je omezená.
Michal V. Hanzelín

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Jaroslav Haslbach, doc. Ing., CSc,
(* 3. 6. 1928 Nebužely † 16. 1.
1982 Brno), půdoznalec, mikrobiolog, odborný publicista. Po
celý život byl vědeckým pracovníkem Vysoké školy zemědělské v
Brně. Vydal vědecko-naučné dílo
Půdoznalství.
Karel Domin, prof. PhDr. (* 4. 5.
1882 Kutná Hora † 10. 6. 1953
Praha), přírodovědec. Věnoval se
systematické botanice, byl profesorem Univerzity Karlovy, ředitelem Botanického ústavu a zahrady, členem Čs. akademie věd. V
roce 1934 jako rektor UK v Praze
sehrál významnou roli v boji o
univerzitní insignie (rektorsky řetěz, pečetidlo, žezla fakult, zlaté
rektorské žezlo a medaile), které
byly do té doby v držení německé
části UK (od roku 1882 byla UK,
od roku 1654 Karlo – Ferdinandova pražská univerzita, rozdělena na českou a německou). Po
únoru 1948 byl politicky perzekuován, mj. vyškrtnut rozhodnutím
akčního výboru Národní fronty
z Čs. akademie věd. Zabýval se
hojně květenou na Mšensku, kde
spolupracoval s J. B. Cinibulkem
a sepsal obsáhlou stať o vegetačních poměrech Mšenska až k
Polabí a od Mělnické Vrutice až k
západnímu okraji Mělnicka.
Josef Ladislav Kendík (* 20. 6.
1818 Všeň u Semil † . 1. 1884
Dříteň u Sušice), kněz, básník,
spisovatel, hudební skladatel,
textař a překladatel. V roce 1848
byl spoluzakladatelem národní
gardy, pro niž napsal Píseň gardistů. V letech 1841 – 1856 byl
kaplanem v Mlazovech u Klatov,
Pavlovicích u Dubé, Lysé nad
Labem a ve Mšeně. Organizoval
české besedy, překládal církevní
texty, povídky a pohádky z latiny,
publikoval vlastenecké písně, humorné nápěvy, jazykové glosy a
úvahy zejména v časopisu Květy
české. Na odpočinku žil v Dřítni.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně

Beletrie
J. Prokšová: Čtvrtá úroveň
C. R. Zafón: Zářijová světla
R. S. Sharma: Tajné dopisy
mnicha, který prodal své ferrari; Vůdce, který nepotřeboval
žádný titul

M. Moran: Věčná sláva-příběh
madame Tussaud
S. Dray: Znamení bohyně Isis
E. Laurová: Běsnící světlo
D. Goodwinová: Lovkyně
štěstěny
P. Taylor: Doktore, poplach, jde
o všecko!
Detektivní romány
J. L. Horst: Na zimu zavřeno
D. Lehane: Černá nenávist

J. C. Wagner: Světlo v temném
domě
A. Pyper: Démonolog
J. Kuťák: Magnólie z Masters
P. Rozkovec: Vysoká hra
Naučná literatura
J. Žák: Co ještě Paříž neřekla
J. Hrkal: Zlatý fond her I, II, III
K. Nejezchlebová: Dekorování
papíru
S. Motl: Oběti a jejich vrazi

SK Mšeno oznamuje, že

RESTAURACE
NA STADIONU

zahajuje provoz 1. června.
Otevřeno: červen o víkendech
od 17.00, červenec a srpen
každý den od 10.00.
Nabízíme výběr domácích
limonád a nealko nápojů, pivo
Budvar 10°, Bernard 11°
a Žatec Sedmý schod.
Minutková kuchyně.

mšensko
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Na zahájení festivalu nechyběli Mšeňáci
Mšeno - Na vyšehradském hřbitově v Praze se v sobotu 12. května za
účasti mnoha významných osobností konalo slavnostní zahájení
Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2018.
Slavnostní průvod, jehož se účastnili i zástupci ZUŠ Mšeno, vedl ministr kultury Ilja Šmíd, následoval
ředitel Pražského jara Roman Bělor, ředitelka Muzea Bedřicha Smetany Sandra Bergmannová, houslový virtuos Jaroslav Svěcený a další.
Schody na Slavíně obsadili trubači Hudby Hradní stráže a Policie
ČR, kteří hráli smuteční hudbu při
pokládání věnců na hrob Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha,
Josefa Suka a Bedřicha Smetany.
Slavnostní akt ukončili fanfárami
pro Pražské jaro od Otakara Jeremiáše a Vysokoškolský umělecký
soubor, jenž pod vedením sbormistra Jakuby Zichy zazpíval sbor
Bedřicha Smetany Buď sláva tobě,
od Josefa Bohuslava Foerstera
skladbu Trikolora a od Antonína
Tučapského Prosbu. U hrobu Bed-

Schody na Slavíně obsadili trubači Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Foto: Josef Šebesta (2x)
řicha Smetany promluvil ministr
kultury Ilja Šmíd o smyslu historicity ve vnímání vlastní existence
současným člověkem, a herečka
Šárka Vaculíková zarecitovala
báseň Jaroslava Seiferta Jarní apostrofa.
Večer, za účasti televizních kamer,

zazněl ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze cyklus symfonických
básní Bedřicha Smetany Má vlast,
do kterého vložil Smetana lásku k
vlasti, k jejím historickým a kulturním hodnotám.
Bedřich Smetana zemřel 12. května (1884), a proto se v tento den,

nepřetržitě již od roku 1946, scházejí na Vyšehradě představitelé českého kulturního života, jednak aby
uctili památku největších osobností české hudby, a jednak aby zde zahájili Mezinárodní hudební festival
Pražské jaro.
Dr. Josef Šebesta

Nablýskaná auta pokryla vrstva žluté barvy
Mšeno - Zemský ráj to na pohled.
Každý zná těchto několik slov jako
část naší hymny. Rád bych se nad
nimi trochu zamyslel. Dnešní jaro
dává k tomu příležitost. Příroda se
probudila na můj vkus poněkud
brzy, zima skončila vpádem téměř
letních teplot. Zazelenaly se trávníky, sekačky bzučí naplno, stromy
rozkvetly krásnými květy, hrneme se
do lesů, ke stráním a vodám. Dokonce i k nám se vydává tolik návštěvníků, že jich je mšenské náměstí plné.
Opravdu krásné prostředí Kokořínska každým rokem láká. Kdo
jednou poznal jeho krásy, většinou
neodolá, využije hezkého počasí a
přijede o sobotách a nedělích. Tolik
k úvodu. A nyní trochu reality.
Podívám se na nablýskané typy
nových aut, které návštěvníci Mšena parkují i v naší ulici, a co vidím?
Po nedlouhé době jsou vozy pokryty
žlutým prachem - ten je letos doslova
všude. Jednou je to písek za „Sahary“,
jindy pyl z kvetoucích jehličnanů,
jindy prý zase pyl z řepky - čert věř,
čemu dát přednost. Z těch možností mě štve nejvíc ten pyl z kvetoucí
řepky. Kamarád se nedávno vrátil z
poznávání ciziny a zeptal se mě: Jak
se pozná, když letadlo přeletí hranice? Prý snadno - nikde není země
tak žlutá jako u nás. Tomu, kdo si
představoval Českou republiku jako

kvetoucí zelený „zemský ráj to na
pohled“ to musí být přinejmenším
podivné - komu asi stojí za ty prachy
pomalovat každým rokem větší a
větší kus země „žlutou“? Asi někomu, komu to přináší zisk, asi někomu, kdo „má pod palcem“ chemičky, kde se tato olejnina zpracovává.
Posuďte každý sám.
Kašleme, astmatici se dusí, čistíme
okna od žlutého nadělení, nadáváme na všechno, jak je u nás zvykem.
Sázíme a sejeme, podle možností
zaléváme, kropíme. A čekáme, skoro
jako na spásu, na déšť.
Následky zimy, která vlastně ani
zimou nebyla, vidíme, pokud jsme
alespoň minimálně všímaví, všude
kolem - aleje, které byly vysázeny na
mnoha místech kolem silnic, jistě s
patřičnou dotací, žalují - všimněte
si, kolik stromů bylo vysázeno, ale to
je asi tak vše. A přitom by mělo být
jasné, že o každý vysazený stromek
by se měl člověk postarat - zalít ho,
přivázat ke kůlu, seříznout a tvarovat
korunku. Vysázet strom a nestarat se
o něj - to je skoro stejný zločin, jako
zplodit dítě a ponechat ho svému
osudu! Pojedete-li ze Mšena kterýmkoliv směrem, můžete vidět, s jakou
„péčí“ se o tyto nově vysázené aleje
zodpovědní starají - hanba mluvit!
Nedá mi to, a musím pronést také
trochu sebekritiky, to aby si potre-

fení nemohli říct: „Tvoje starosti na
naši hlavu“! Letošní snesitelná zima
se podepsala i na záhonu v naší ulici. Pokud byli návštěvníci zvyklí na
kvetoucí záhon tulipánů, ladoněk a
dalších poslů jara, letos zírali. Mezi
tulipány byly čtyři mezery, kde najednou nebylo nic. Podezření, že je
kdosi vytrhal a přesadil jinam, padlo - zem byla netknutá. Skoro jsme
si s kamarádem mysleli, že je zničil
někdo, komu vadí krása. Dumali
jsme, dumali a na nic jsme nepřišli.
A přitom to bylo docela vysvětlitelné
- za tajuplným zmizením bylo docela obyčejné lidské opomenutí. Pisatel
tohoto článku si tu pohromu zavinil

sám - snad proto, že chtěl květinám
zajistit dostatek vláhy, naházel na
záhon sníh, který byl odhrnut při
čištění ulice a přilehlého chodníku.
A právě tento dobrý úmysl byl příčinou té pohromy. Pominul jsem, že
v tom sněhu, který jsem považoval
za životodárný, je SŮL, a tak dobře
míněné se ukázalo jako zhoubné. A
proto si dovoluji milé čtenáře upozornit na jedno pořekadlo: „Dvakrát
měř, jednou řež“.
Nezbývá než doufat, že afrikány,
které byly na pusté místo vysázeny,
snad ulici „ U Školy“ zkrášlí alespoň
v létě a na podzim...
Bohumil Fuxa

Inzerce
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Újezdští hasiči oslaví 140. výročí sboru
Velký Újezd - Újezdský sbor dobrovolných hasičů, který letos oslaví
140. výročí založení, je jedním z
nejstarších v našem regionu. Založen byl 3. března 1878 pod názvem
Spolek dobrovolných hasičů ve Velkém Oujezdě. V době založení měl
40 členů, starostou byl pan Václav
Měšťák, rolník.
Roku 1882 byla založena Mšenská
župa, ve které bylo sloučeno 9 hasičských sborů ze Mšenska – Mšeno,
Stránka, Velký Újezd, Doubravice,
Lobeč, Nosálov, Sudoměř, Trnová a
Vrátno.
První uniformy si nechali újezdští
hasiči ušít v roce 1882, k dispozici
měli již vlastní stříkačku taženou
koňmi, novou stříkačku obdržel
sbor od banky Slavie v roce 1888, k
této byl pořízen i naviják.
Členové sboru se účastnili Národopisné výstavy v roce 1895 i
pochodu hasičů z Vinohrad do
Holešovického výstaviště, spolu se
zástupci Mšenské župy se Josef Kasa
účastnil v roce 1912 celostátního
sjezdu hasičů v Lublani.
Byl to sbor dobrovolných hasičů,
který inicioval v roce 1923 výstavbu
pomníku padlých v I. světové válce,
pomník slavnostně odhalen v roce
1929. Dlouhodobý problém s nevyhovující hasičskou zbrojnicí byl vy-

Újezdští hasiči mají jeden z nejstarších sborů v okolí. Foto: SDH V. Újezd
řešen v roce 1941 výstavbou nové a ky je sbor vybaven stříkačkou PPS
zděné hasičské zbrojnice pod čp.37, 12 s motorem Škoda 1200 ccm, od
ve stejný rok získal sbor i novou roku 1995 dále vozidlem Robur a
motorovou stříkačku zn. Stratílek, před dvěma lety tento vůz nahradijejíž cena byla 30 000 K, 4 000 při- la AVIA DA 12, zakoupená obcí od
spěl Hasičský zemský fond, zbytek SDH Dolní Měcholupy.
půjčila Kampelička, ručitelem byla
Členové sboru jsou od počátku
obec. Tragický byl rok 1945, kdy byl velmi aktivní v pořádání společenněmci při pomoci a zásobování par- ských a kulturních akcí. V posledtyzánské skupiny Národní mstitel ních letech se družstvo SDH velký
29. 4. zastřelen velitel sboru Jaroslav Újezd účastní soutěží v požárním
Havlíček.
sportu, sám sbor je pořadatelem kaV roce 1951 přestal sbor fungovat, ždoroční Újezdecké Cross country
obnovení tehdy již Sboru požár- soutěže, kde jak již název napovídá
ní ochrany bylo započato na konci se soutěž nekoná na přísně vyhole50tých let. Od roku 1969 praktic- ném pažitu, ale spíše realitě přiblí-

Tradice májů pokračuje

Újezdská děvčata měla připravena něco ostřejšího... Foto: M. Bauer
Velký Újezd - Máje mají v Újezdě
velkou tradici. Na fotografiích
máme možnost sledovat tuto slavnost doplněnou různými scénkami,
například v hospodářském dvoře
Josefa Šimonka. V meziválečném
období se průvod zastavoval u pomníku padlých, v roce 1959 pořádala Osvětová beseda staročeské
máje s průvodem v krojích, scénkou před čp.3 a 4 a večerní taneční
zábavou.
Máje byly pořádány tedy různými
subjekty, stavění májky bylo vždy
tradiční na počátku května, druhou

nebo třetí sobotu se konala taneční
zábava, od roku 1979 jsou dodnes
pořádány Sborem dobrovolných
hasičů. Stavění máje tradičním
ručním způsobem zůstalo, tradicí
je i výška májky viditelná z vrchní
části Újezda a od letošního roku
jsou máje pořádány s odpoledním
průvodem po vsi a kapelou, kterou
na plošině veze traktor. Prvním řidičem v řadě této tradici byl Vlastimil Kolumpek st. se Zetorem Major
5611, v krojích se za bezmála 40 let
tradice vystřídalo mnoho újezdských dívek.
Martin Bauer

ženým podmínkám.
Letošní soutěž v požárním sportu bude v rámci oslav probíhat na
návsi, opět očekáváme velmi napínavý souboj zúčastněných družstev.
Výstava na sále hostince zavede návštěvníky do minulosti nejen sboru
a jeho zápisů z jednání, ale i do historie a záběrů z obce, které nebyly
ještě publikovány, k prodeji budou
kromě upomínkových předmětů a
„balíčku“ ke 140 letům sboru i brožury obce a sousedního SDH Chorušice, velkou událostí bude bezesporu otevření muzea historických
kočárků a panenek manželů Jitky a
Miroslava Hrdličkových v bývalém
statku čp.95 na „Dolením dole“.
Srdečně všechny zveme!
Robert Hanuš, starosta sboru

PROGRAM OSLAV

7. července 2018
10.00 zahájení na návsi, položení kytic u pomníku padlých
10.30 otevření výstavy „Střípky
z historie“
11.00 ukázky historické a současné techniky HZS a SDH
10.00 - 14.30 program pro děti
15.00 soutěž v požárním sportu
19.00 venkovní taneční zábava
s kapelou Bonus Pavla Pilaře

Stránečtí vysázeli pamětní lípy

V předvečer prvního máje uspořádalo zastupitelstvo obce Stránka
vysázení pěti pamětních lip u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Výsadba lip proběhla
za hojné účasti občanů Stránky
všech věkových kategorií a pod
dohledem odborné firmy. Po vysazení lip se účastníci přesunuli na
místní hřiště, kde kulturní komise
OÚ pořádala tradiční pálení čarodějnic s občerstvením pro děti.
Na „suchu a o hladu“ nezůstal ale
ani dospělý doprovod, který mohl
využít pohostinských služeb přímo na hřišti. Nejmenší účastníci
si krátili chvíle na herních prvcích
dětského hřiště. Štefan Dvorščík

mšensko
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

13.

Toskánské lomy navštěvoval i Michelangelo
V severozápadní části italského
Toskánska už dvě tisíciletí těží v několika lomech mramor. Před sedmi
lety jsme se tam při putování Ligurií a Toskánskem zajeli podívat. Od
kempu u moře v Marina di Massa
to máme necelou hodinu jízdy. Bílé
masivy pohoří Aquanské Alpy jsou
už zdálky viditelné. Po zdolání silnice plné serpentin zastavujeme na
velkém parkovišti u nejznámějšího
lomu Fantiscritti.
Právě tady se těží ten nejbělejší mramor. Už Michelangelo oblast navštěvoval a sám si vybíral ty
nejkvalitnější mramorové bloky.
Z nich pak pracně tvořil své nejkrásnější sochy. Jeho David, Mojžíš, Pieta
a mnoho dalších patří dodnes mezi
největší sochařské skvosty.

Jednotlivé lomy máme přímo před
sebou. Těžba stále probíhá a hotové bloky odvážejí velké náklaďáky.
Žádný odstřel tu neprobíhá, mramor jako metamorfovaná hornina
z vápence má špatnou kvádrovou
odlučnost a lámal by se nepravidelně. Protože v něm mohou být i trhliny, dělníci musejí jednotlivé bloky
odřezávat. K tomu používají stroje
podobné dřevorubeckým pilám, ovšem mnohem větší a ovládají je velké
stroje pohybující se na pásech.
Nejkvalitnější mramor se ovšem
těží uvnitř hory. Tam jedeme v mikrobusech 600 metrů dlouhým tunelem a dostáváme se do obrovského a
vysokého prostoru. Zde se už netěží,
podpírá ho několik asi pět metrů
širokých sloupů, které brání zřícení

Z mramoru je vytesaný i vůz s volským spřežením.

Lom Fantiscritti patří k nejznámějším. Foto: Zdeněk Bergl (2x)
stropu. Další chodby vedou do míst,
kde práce ještě probíhají, to poznáváme podle velkého rámusu. Odřezávají hranoly 1 x 1 x 2 metry a hned je
odtud odvážejí. Kdo by si chtěl něco
nechat vytvořit z mramoru, musel by
pořádně zalovit v peněžence. Jeden
krychlový metr se prodává za cenu
od dvou do osmi tisíc Euro.
Někteří mají z tohoto prostoru
divný pocit, nad námi je ještě více
než kilometr kamene. Jedeme raději zpátky. Máme možnost si ještě
prohlédnout venkovní muzeum s
ukázkami nářadí a strojů z minulých
století. Pravidelně se zde setkávají
sochaři a zhotovená díla tu zůstávají
jako trvalá expozice. V obchodě se

dá koupit i řada suvenýrů zhotovených z různě barevného mramoru.
Ten se těží v jiných lomech Toskánska.
Italové se nemusejí bát, že zásoby
vytěží, celá severní polovina země
je plná mramorových dolů. Projeli
jsme ještě kolem dalších těžišť, všude se pracuje. Mramor je pro Italy
důležitým stavebním materiálem a
taky výrazným exportním artiklem.
Někteří z nás si ještě dali dvouhodinovou hřebenovku nad lomy a naplněni krásnými dojmy se vracíme
zpět do kempu. Těšíme se na koupání v moři a hlavně na večeři a místní
červené.
Zdeněk Bergl

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

K OV O Š R OT K LY
■ výkup železa, barevných kovů,
papíru a kartonu
■ ekologická likvidace vozidel na počkání
■ ZDARMA nabízíme v Mělníce, Mšeně a okolí
přistavení přívěsných vozíků na váš železný
šrot, včetně odvozu a zaslání peněz na váš
účet či složenkou na adresu
■ přistavení velkoobjemových
kontejnerů na železo
■ autodoprava - odvoz sutí a odpadů

KONTAKT:

Dolní Vinice 407, Kly - Mělník
tel.: 728 186 478, 602 328 730
otevřeno 7 dní v týdnu:
pondělí - pátek 7.30-17.00
sobota a neděle 7.30-13.00

w w w. kovo sro tkl y.cz

