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Mšeno se stalo historickým
městem středních Čech
Mšeno, Praha - Španělský sál
Pražského hradu patřil v úterý 16.
dubna českým historickým sídlům. Úderem čtrnácté hodiny tam
bylo u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel zahájeno
slavnostní setkání, jehož součástí
bylo vyhlášení Historického města
roku 2018. Předávání cen celkovému vítězi, jímž se stala Brtnice na
Vysočině, a krajským vítězům se
zúčastnili premiér, ministr kultury
i významné osobnosti památkové
péče.
V rámci soutěže Historické město
roku 2018 byla oceňována nejlepší příprava a realizace Programu
regenerace městské památkové rezervace (MPR) a městské památkové zóny (MPZ) za loňský rok. Vedle

I předseda vlády Andrej Babiš si na
Pražském hradě prohlédl výstavní
panel města Mšena.

ČEKÁ NÁS
9. 5. Mšeno

Domov seniorů Mšeno
od 14.00 zve na hudební
program Petra Kupce
Ta naše písnička česká

13. 5. Mšeno

hudební odpoledne
od 14.00 v DS Mšeno
s Pepino Bandem

18. 5. Velký Újezd

májová taneční zábava od
20.00 v místním hostinci

19. 5. Mšeno

Ocenění převzal mšenský místostarosta (vpravo). Foto: Archiv soutěže
toho pak soustavná péče o kulturní
památky jednotlivých měst.
Město Mšeno se sice na pozici
celostátního vítěze nevyšplhalo, ale
zato se stalo vítězem ve Středočeském kraji, za což získalo 100 tisíc
korun. Cenu pro Mšeno na Pražském hradě převzal místostarosta
města Jiří Guttenberg, s nímž na
slavnostní předávání vyrazili radní
Hana Nečasová a zastupitel Tomáš
Uher. Získanou odměnu mšenská
radnice věnuje na péči o místní
památky.
Jiří Říha

Hl. město Praha - MČ Praha 1
Jihočeský kraj - České Budějovice
Jihomoravský kraj - Boskovice
Karlovarský kraj - Horní Slavkov
Královehrad. kraj - Hradec Králové
Liberecký kraj - Lomnice n. P.
Moravskosl. kraj - Frenštát p. R.
Olomoucký kraj - Lipník n. B.
Pardubický kraj - Ústí n. Orlicí
Plzeňský kraj - Klatovy
Středočeský kraj - Mšeno
Ústecký kraj - Žatec
Kraj Vysočina - Brtnice
Zlínský kraj - Uherské Hradiště

Blíží se poslední vlna kotlíkových dotací
Mšeno - Majitelé nemovitostí ve Mšeně, kteří se chystají
vyměnit starý kotel za nový,
by měli zbystřit. Blíží se totiž
poslední vlna takzvaných kotlíkových dotací. V kombinaci s
městským dotačním systémem
může jít o jedinečný způsob,
jak se zbavit zastaralých topidel
a výhodně pořídit ekologičtější
a pohodlnější způsob vytápění.
Těm, kteří budou i po roce
2020 využívat zastaralé a neefektivní kotle, budou hrozit citelné pokuty.
Město proto ve spolupráci se
společností Dekama Trade ve

květen

Staré kotle brzy nebude možné
používat. Foto: Archiv

středu 15. května od 17 hodin
v sále radnice pořádá seminář,
na němž se zájemci o kotlíkových dotacích dozvědí veškeré
další podrobnosti.
Na největší finanční podporu
120 tisíc korun mohou dosáhnout lidé, kteří se rozhodnou
pořídit si tepelné čerpadlo nebo
automatický kotel na biomasu.
O 20 tisíc nižší strop je u dotace
na kotel na biomasu s ručním
přikládáním.
Odborníci z pořádající splolečnosti navíc občanům nabízejí
kompletní vyřízení dotace.
Jiří Říha

Parostrojní pivovar v Lobči
zve na jedinečný hudební
projekt učitelů, absolventů a žáků ZUŠ Vrchlabí Projekt Oldfield, od 15.00

22. 5. Mšeno

v Domově seniorů Mšeno
od 14.00 vystoupí zpěvák
Bohuš Matuš

25. 5. Mšeno

dětský den v Debři Pohádkový les, od 13.00

1. 6. Mšeno

Běh Naděje a Mšenská
desítka od 13.00 na koupališti, více na str. 11

Připadá vám,
že v měsíčníku

mšensko
stále něco chybí?
Možná je to tím, že
jste ještě redakci
neposlali svůj
příspěvek na:
msensko@email.cz
Zapojte se mezi nás
a rozšiřte skupinu
dopisovatelů!

mšensko
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Nemocnice Mělník
upravila provoz
Mělník - V mělnické nemocnici došlo k úpravě provozu.
V budovách interny a chirurgie
dál fungují nepřetržité ambulance, ovšem za účelem akutního příjmu pacientů na lůžka.
Pro neakutní případy je v interně otevřena pohotovostní
služba pro dospělé. Ordinační
doba je ve všedních dnech od
16 do 20 hodin, o víkendech
a svátcích od 12 do 19 hodin.
V budově chirurgie je celý týden v provozu úrazová ambulance od 7 do 15.30. V poliklinice i nadále ORL provozuje
pohotovost pro děti a dospělé
v pracovních dnech od 16 do
20, o víkendech a svátcích od
8 do 20 hodin.
(jř)

Živnostníci,
podnikatelé!
Dejte o sobě vědět
potenciálním zákazníkům
na stránkách měsíčníku

Divadelníci ve své nové
hře v sokolovně vraždili
Mšeno - Do Ameriky dvacátých let,
kde na jedné straně hrdla pijáků
svírala a na druhé portmonky lihové mafie plnila prohibice, se dostali
lidé, kteří v sobotu 13. dubna zavítali do mšenské sokolovny. Herci z
místního divadelního sdružení tam
totiž od 19 hodin uvedli premiéru
své nové hry Potřetí bych umřít
nechtěl, kterou v uplynulých dvou
letech pilně zkoušeli.
Každému, kdo si nenechal ujít
některé z předchozích mšenských
představení, muselo být jasné, že
sokolovna bude praskat ve švech. A
to se také stalo. Na některé z diváků
dokonce nezbyly židle.
Po předchozí veleúspěšné Posteli
plné cizinců, která zvedla laťku poměrně vysoko, bylo zřejmé, že to
ochotníci v nové hře nebudou mít
vůbec snadné. Se svými hereckými

Spisovateli Alexi Linghtonovi jde doslova o krk. Foto: Josef Havel (3x)
rolemi se přitom popasovali bravurně. Staří mšenští bardi nezklamali a nové tváře mile překvapily.
Rozhodně se bylo téměř po celou
dobu představení čemu smát.

O další štace nebudou mít mšenští ochotníci jistě nouzi. Svědčí o
tom poptávka, která se po uvedení
hry začala šířit po sociální síti.
Jiří Říha

mšensko.
Má to smysl!

msensko@email.cz

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 724 846 381.

Peníze jsou v nové hře „až“ na prvním místě. V literárním klubu byla občas napjatá atmosféra...
Inzerce
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Kokořínský SOK s.r.o., autobusová doprava
přijme

řidiče na hlavní pracovní poměr
i na dohodu o provedení práce

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny D
(možnost doškolení). Tel.: 731 117 440

Novinky ve mšenské
městské knihovně
Beletrie
A. Weirová: Jane Seymourová laskavá královna
J. Jonasson: Stojednaletý stařík,
který se vrátil, aby zachránil svět
F. Backman: Medvědín
H. M. Körnerová: Hlas kukačky
N. Robertsová: Mág z Monterey
D. Steelová: Vyznamenání;
Nebezpečné hry
Detektivní romány
R. Brynza: Chladnokrevně;
Smrtící tajnosti
B. Minier: Sestry
P. Cornwellová: Výjimečný trest
J. Deaver: Tanečník
K. Reichsová: Svědectví kostí

mšensko
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Mšenský závodník Adolf Živný
referuje o endurových „žních“

J

ak se na internetu píše, v Portugalsku měli čeští závodníci medailové „žně“. Jednu z medailí
se mi také podařilo utržit.
V tomto článku se dozvíte, kde a v
jakých podmínkách jsem závodil
a jaká byla cesta k prvnímu medailovému výsledku na Mistrovství
Evropy.
V první polovině dubna jsme se
zúčastnili prvního závodu Mistrovství Evropy v enduru, které se konalo v potugalském městě Góis. Už od
čtvrtečního poledne panoval v kopcovité oblasti Góisu vytrvalý déšť, a
tak se na první pohled jednoduchý
závod proměnil ve velmi náročný a
blátivý.
Oba dny se závodilo na tři kola,
kde nás v každém čekal jeden krosový a dva endurové testy. Všechny
byly dlouhé okolo sedmi minut.
První den se mi závodilo skvěle.
Blátivé podmínky jsem si užíval a
zajížděl dobré časy. V každém kole
se mi podařilo vyhrát druhý enduro
test ve své třídě, což mi pomohlo k
dosažení druhého místa v úvodním
dni se ztrátou 1:26 setin minuty na
vedoucího Mauricia Micheluze. V

Technický problém Ádovi přinesl 17 trestných minut. Foto: Archiv A.Ž. (2x)
absolutním pořadí jsem bojoval s
Jiřím Hádkem a Robertem Friedrichem o 17. místo. Nakonec jsem
dojel 14 vteřin za Robertem a 10
vteřin za Jirkou na 19. místě.
Druhý den jsem startoval s cílem obhájit výsledky z předešlého
dne. To mi bohužel překazil drobný technický problém, který jsem
nebyl schopný vyřešit. Při marné
snaze o jeho vyřešení jsem nachytal
17 trestných minut. Technická zá-

Nakonec mšenský jezdec obsadil 2. místo v kategorii 250 2T.
Inzerce

vada mi neumožňovala využít plný
výkon motorky, a tak jsem musel v
blátivých podmínkách jet na vysoký rychlostní stupeň, abych závod
alespoň dokončil.
Zásluhou najížďáka a celého týmu
KBS UAMK Unhošť jsem se úspěšně dostal do cíle a utržil alespoň
velmi cenné body. Protože byly
podmínky závodu opravdu náročné, spousta závodníků byla nucena
odstoupit pro závadu na stroji nebo
zranění, a tak i přes nachytané minuty mi dojetí zajistilo druhé místo
v seriálu Mistrovství Evropy ve třídě 250 2T, za vedoucím Tomášem
Hostinským.
Za tento výsledek vděčím všem,
kteří za mnou stojí jak po čas závodního víkendu, tak u počítačů
nebo telefonů při sledování výsledků. Děkuji také partnerům, kteří
nám umožňují závodit tak daleko
od domova. V neposlední řadě musím poděkovat týmu KBS UAMK
Unhošť.
Adolf Živný

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
724 846 381
nebo pište na e-mail:
msensko@email.cz

SLOUPEK STAROSTY
Vážení občané,
na základě požadavků
některých z vás,
i
některých
zastupitelů,
ale i návštěvníků našeho města či podnětů
Policie ČR jsme připravili řadu
změn v dopravním značení ve
městě, které budeme realizovat
v následujících týdnech. Všechny tyto změny byly projednány s
příslušnými orgány, některé byly
zamítnuty, ale většina schválena.
Náměstí - dvě značky „stopky“
budou nahrazeny značkou „dej
přednost v jízdě“, tj. u autobusu
a na křižovatce u kostela, dále
bude umožněno odbočovat doleva u radnice na náměstí (dosud
povoleno jen pro bus). Aby nové
řešení fungovalo, bude doplněno
pár zákazových značek (zákaz
zastavení či stání). Změna by
neměla přinést nové sloupky do
prostoru náměstí, jen výměnu
značek. Koupaliště - zde bude
přesněji vyznačena možnost parkování v placené zóně a určena
místa se zákazem stání. Kdo nebude chtít platit, bude směrován
do Jezerní, v sezóně pak na louku.
Sezónní zjednosměrnění provozu
nebylo povoleno. Zóna s předností zprava - to je asi největší změna, na kterou si budeme chvíli
zvykat. Vznikne nalevo od silnic
II. třídy ve směru od Mělníka, od
ulice Mělnické a Karlovy. Zahrne
tedy Husovu, Tyršovu, Žižkovu,
Cinibulkovu, Pod Javorem, Palackého, Komenského, Novou a
Jezerní. Důvodem je fakt, že stávající značení předností odporuje
vyhlášce, a kdybychom to chtěli
napravit, tak máme v tomto prostoru les cedulí a sloupků. Což
je nejen drahé a neestetické, ale
také může být nepřehledné. Proto
rada města zvolila druhou a jednodušší variantu, což podpořila i
policie. Značky s předností budou
jen u výjezdu na silnice vyšších
tříd, tedy do Mělnické a Karlovy. Takto se již léta jezdí např.
Na Klůčku. Tuto změnu bychom
rádi provedli zároveň s otevřením
průtahu Mělnickou ulicí, aby
obnovení provozu již probíhalo
podle nových pravidel. Doufejme,
že tyto změny přinesou plynulejší
dopravu a méně neprůjezdných
míst v letní sezóně.
Ing. Martin Mach,
starosta města Mšena

mšensko
Inzerce

Sháníte brigádu?
Následující nabídka je
možná právě pro vás!
Brigáda na letošní sezonu
(květen - srpen)
v příjemném penzionu
v Konrádově.
Náplň práce:
■ práce v kuchyni (příprava
snídaně, oběda, večeře
pro ubytované skupiny)
■ úklid penzionu

Více informací na tel.:
732 678 699

Párty Servis
Mělník
svatby na klíč
•
pořádání společenských akcí
•
catering
•
výzdoba
•
půjčovna gastro vybavení
•
půjčovna párty vybavení
(nádobí, párty stany, nábytek,
svatební ubrusy...)

Ozvěte se nám na:
partyservismelnik@seznam.cz
 775 176 218
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Mladí evangelíci diskutovali
nad filmy a hráli fotbálek
Mšeno - V pátek 5. dubna 2019
se ve Mšeně setkala mládež poděbradského seniorátu. Setkání bylo
na celý víkend a začalo krátkými
seznamovacími hrami. Následně
proběhla společná večeře. Páteční
večer byl zakončen dokumentem s
názvem Hranice práce od novinářky Saši Uhlové. Další večerní program se odehrával ve formě volné
zábavy a někteří se vydali i na krátkou procházku.
Druhý den nemohl začít jinak, než
výbornou snídaní, na níž se podíleli
členové sboru, kteří nám připravili
mnoho buchet, vánoček a domácích chlebů. Dalším bodem programu byla dopolední přednáška
Lukáše Pešouta z Lysé nad Labem
na téma Genderové vyváženosti a
kauzy #metoo. Tuto problematiku
vysvětloval především na filmovém průmyslu, kde tento problém
ukazoval na jednotlivých scénách
z různých filmů. Celá přednáška
byla velmi interaktivní a přicházelo
nemálo věcných dotazů z publika.
Přednáška utekla velmi rychle a
všichni jsme si odnesli mnoho informací a získali jsme nový pohled
na tuto kauzu.
Po ní jsme se uchýlili k obědu,
který nám připravili již vysloužilí
mládežníci. Po obědě nastala menší
změna plánu. Místo hry se scénkami jsme se raději uchýlili ke sportovním aktivitám ve formě fotbálku
a také ke klidnému relaxování a popíjení kávy. Poté jsme si zahráli již
plánovanou aktivitu se scénkami.
Byli jsme rozděleni do čtyř skupin.
Dvě z nich dostaly krátké scénky ze
dvou různých filmů a zbylým dvěma byly tyto scénky pouze popsány.
Úkolem bylo tyto scénky co nejlépe
napodobit a zahrát je. Výsledkem
byla čtyři krátká a velmi vtipná vystoupení.
Po vystoupeních již byla večeře,
při které jsme stále čerpali z velké
pohostinnosti členů sboru ve Mšeně. Následoval velmi zajímavý bod
programu, a to samotné povídaní
autorky dokumentu Hranice práce
Saši Uhlové. V tomto povídání Saša
rozebírala svůj dokument a co ji k
jeho natočení vedlo. Nakonec proběhla velmi příjemná diskuse na
téma pracovní poměry. Oficiální
program jarních seniorátních dní
byl zakončen hraním různých her,
jak venkovních, tak i deskových. To,

Parta mladých evangelíků zakončila víkend hrami na zahradě fary.

Do Mšena zavítala novinářka Saša Uhlová. Foto: Archiv sboru (2x)
že oficiální program skončil, neznamenalo, že šli všichni spát. Zábava
pokračovala do ranních hodin.
V neděli ráno jsme se všichni opět
nasnídali a uklidili po sobě faru.
Následovaly bohoslužby vedené
farářem Michalem Šimkem, ke

kterým jsme se přidali společnou
přímluvnou modlitbou a čtením z
Bible.
Po celý víkend nám přálo krásné
jarní počasí. Z pohledu účastníků
se akce velmi povedla.
Štěpán Zajíček

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

mšensko
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Klavírní třída ze Mšena uspěla
na Středočeském pianoforte

S

tředočeské pianoforte 2019.
To je název prvního ročníku
klavírní soutěže žáků středočeských základních uměleckých škol, která se konala v pátek
12. a v sobotu 13. dubna v Říčanech. Záštitu nad soutěží převzal
Senát Parlamentu ČR, předsedou
odborné poroty byl profesor Ivan
Klánský.
Základní uměleckou školu
Mšeno v soutěži reprezentovali
tři žáci - Jakub Mejsnar a Vítek
Tošnar ve čtvrté věkové kategorii
(soutěžící narození v letech 2005
a 2006) a Šimon Kuchynka v šesté
věkové kategorii (soutěžící narození v letech 2001 a 2002). Vítek
Tošnar i Šimon Kuchynka podali solidní výkony a získali čestná
uznání, Jakub Mejsnar zvítězil a
získal první místo. Jedná se o výrazný úspěch, když si uvědomíme, že hudební obor ZUŠ Mšeno
staví svoji perspektivu na 82 žácích. V ZUŠ Mšeno máme jednu
klavírní třídu o 24 žácích a vede ji
Pavel Šebesta.
Jakub Mejsnar zahájil studium
v klavírní třídě ZUŠ Mšeno jako
mimořádně nadané dítě už ve
svých pěti letech. Jeho úspěch v
soutěži je souhrnem čtyř faktorů: na prvním místě stojí talent a
muzikálnost, s ní musí držet krok
pracovitost a zodpovědnost. Dalšími dvěma faktory jsou rodina a
učitel.
Před odbornou porotou přednesl Jakub Mejsnar tento náročný

Stolní tenisté ze
Mšena informují
Mšeno - Tak a je tu konec. Poslední tři zápasy jsou za námi,
tři úspěšné zápasy. Podařilo
se nám udržet druhé místo v
tabulce. Znamená to tedy, že
máme šanci postoupit do první
třídy okresního přeboru. Jak to
všechno dopadne, se dozvíte na
podzim, až začne podzimní kolo
nového ročníku.
Poslední výsledky:
Mšeno - D. Nelahozeves D 16:3
Start Mlékojedy - Mšeno 4:14
Mšeno -TJ Sokol Byšice A 15:3
Magdalena Hájková

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám cihly pálené, pěkné, asi
100 ks. Kadlín u Mšena. Tel.: 736
158 005.
Prodám 100m nového lesnického pletiva (2 role po 50m), výška
1,6m. Nejsilnější drát na trhu 2,8mm. Trvanlivost 15-20 let. PC:
2800 Kč, nyní 1800 Kč. Mšeno.
T.: 724 846 381

Inzerujte zdarma

Soukromý řádkový inzerát v měsíčníku Mšensko můžete podat
zdarma, a to elektronicky na
emailu: msensko@email.cz nebo
na telefonu: 724 846 381.
Středočeské pianoforte se odehrálo v Říčanech. Foto: Archiv J. Š.

klavírní repertoár - Zdeněk Fibich: Nálada B dur, Ludwig van
Beethoven: Menuet G dur a Dmitrij Šostakovič: Waltz No. 2. Jakub
za svůj soutěžní výkon získal bodové ocenění, jež jej vyneslo na
první místo.
V neděli 14. dubna 2019 se v
koncertním sále Senátu ČR Valdštejnského paláce uskutečnil od
17 hodin koncert vítězů, na kterém zahráli všichni držitelé 1.
cen. Jakub Mejsnar při této příležitosti přednesl Waltz No. 2 Dmitrije Šostakoviče.
Jakubovi a jeho učiteli Pavlu
Šebestovi děkuji za příkladnou
reprezentaci ZUŠ Mšeno a přeji
jim mnoho radosti v další hudební spolupráci.
Dr. Josef Šebesta, vedoucí
hudebního oboru ZUŠ Mšeno

VZPOMÍNKA
Dne 14. dubna 2019
uplynulo deset let od
chvíle, kdy nás nečekaně opustil náš tatínek Vladimír Guttenberg ze Mšena. Byl
nejen milujícím manželem, tatínkem, ale i obětavým dědečkem.
Stále na něj vzpomínáme. Dcera
Andrea s rodionou.
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete
jako SMS zprávu na 724 846 381
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

Noc kostelů ve Mšeně
pátek 24. května 2019

Jakub Mejsnar ovládl IV. věkovou
kategorii. Foto: Archiv J. Š.

Inzerce

středisko Mšeno
rozšiřuje své služby v regionu
Nabízíme Vám:
→ výspravu komunikací
→ dopravu materiálů - sklápěč, kontejner
(Avia D90, MAN, Tatra 815, Mercedes Arocs)
→ sečení příkopovou sekačkou, úklid vozovky
→ montáže svislého dopravního značení
Více informací na telefonu 724 729 617
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz

evangelický kostel ve Mšeně

Program:

■ program pro děti i dospělé 15.00 - 17.00 (RC Mšeno)
■ kostel bude otevřen od 15.00
do 22.00
■ vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě 16.50
- 17.00
■ výstup na věž kostela s výhledem do kraje 17.00 - 21.00
■ kaleidoskop fotografií z Itálie
– promítání s komentářem cestovatele Zdeňka Bergla ze Mšena – modlitebna vedle kostela
17.30 - 18.30
■ koncert pěveckého sboru Intermezzo 19 - 19.45
■ posezení na farní zahradě,
opékání špekáčků - průběžně
■ čtení a meditace - ztišení,
modlitba za Mšeno a okolí 21.45

mšensko
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Novinky ze mšenské základky: školáci
sledovali dráčky a uklízeli přírodu
Prvňáci a třeťáci v Cinestar
Ve čtvrtek 4. dubna si prvňáci
spolu se třeťáky užili báječný den.
Navštívili jsme multikino v Mladé
Boleslavi, kde jsme měli objednané představení Jak vycvičit draka
3. Před začátkem jsme ještě stihli
nakoupit nepostradatelný popcorn
a Coca Colu a film mohl začít. Děj
nás zavedl na ostrov Blp, kde žijí
Vikingové s draky, a vypadalo to,
že jim žádné nebezpečí nehrozí.
Setkali jsme se s jejich náčelníkem
Škyťákem a jeho drakem Bezzubkou. Ten potkal Bílou Běsku a
okamžitě se do ní zamiloval. Škyťák
se nemohl vyrovnat s tím, že byl u
Bezzubky na druhé koleji. Vážnější problém nastal ve chvíli, kdy se
na ostrově objevil obávaný lovec
draků Kruťas a hrozil Škyťákovi, že
celý ostrov zničí, pokud mu nevydá
Bezzubku. Celý kmen tedy odletěl
z ostrova pryč hledat bájný dračí
ráj, kde Vikingové budou s draky
společně žít v klidu a schovaní před
světem. Příběh dopadl, jak jinak,
než šťastným koncem. Bezzubka
založil s Bílou Běskou rodinu a žili

spolu v dračím ráji. Celým filmem
nás provázela úžasná animace, kdy
se nám například při scéně průletu dračím rájem až tajil dech. Celé
představení jsme si náramně užívali, neboť jsme měli celý sál kina
jenom pro sebe.
Mgr. Lenka Tylová

Druháci na pochoďáku
V jednom už skoro klasickém filmu se říká, že největší dobrodružství číhá za plotem našeho domu.
Druháci si z toho vzali příklad a
vydali se na malý „pochoďák“ do
Skramouše. Zahráli si prima hry,
pokochali se pohledem na viadukt
s vláčkem, stopovali kamarády a
hledali dopisy. Jako třešničku na
dortu si užili několikaminutovou
jízdu vlakem zpět do Mšena. I když
máme vlak takzvaně u nosu, našlo
se několik dětí, které jely vlakem
poprvé. No, není to inspirace i pro
vás?
Mgr. Eva Malá
Cestopisná přednáška
Jako každý rok k nám zavítal fo-

Stránečtí si užili taneční zábavu

Druháci se vypravili na „pochoďák“ do Skramouše. Foto: Archiv ZŠ
tograf a cestovatel Tomáš Kubeš, špatné. Ale jinak jsem si to užila.
který si pro naše žáky připravil Pomáhat přírodě a přitom se pěkpřednášky doplněné fotografiemi ně projít za to stojí. A nemuselo by
ze svých cest. Čtvrťáci až sedmáci si to být jen na Den Země, brala bych
mohli prohlédnout fotky z Ekvádo- to klidně častěji. Těším se na příští
ru a Galapág, které jsou rájem pro rok! žákyně sedmé třídy
zvířata. Pro osmáky a deváťáky byla
připravena přednáška Tam vedle,
A co dalšího se dělo u nás ve škokterá je zavedla nejen na Ukrajinu le? Žáci pátých ročníků se zúčastnili
a do Čenobylu.
turnaje ve vybíjené na Mělníku, kde
po velmi vyrovnaném boji získali
Den Země
pěkné 2. místo. V pondělí 8. dubna
Poslední dubnový pátek byl ve jsme navštívili katolický kostel, kde
znamení Dne Země a jako každý nás čekalo předvelikonoční povídárok se žáci rozprchli do okolí, aby ní. Šesťáci navštívili mělnický kulpomohli přírodě a sesbírali odpad, turní dům, kde viděli představení
který do ní nepatří. Je to hrozné, Malý princ, a na hřiště za školou byl
jaká jsou lidi prasata. Cigarety jsem instalován venkovní stůl na stolní
nacházela metr od koše, což je dost tenis. připravila Radka Nečasová
Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTRO
Václav K uneš
Kulturní komise OÚ ve Stránce uspořádala v pátek 29. března
v místní hospodě taneční zábavu. K tanci hrál pan Bureš a o půlnoci
proběhla bohatá tombola. Foto: Štefan Dvorščík
Inzerce

JÍDELNA MŠENO
(naproti Domovu seniorů)
od úterý do pátku od 8.00 do 14.00 nabízí:
▶ teplá i studená jídla
▶ zákusky, chlebíčky
▶ nápoje
Možnost objednávek na telefonu:

604 485 151

Prodáváme:
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁ L
KOVÁ NÍ – ZÁ MKY – V LOŽKY
ELEKTRO MATERIÁ L
LEPIDLA – TMELY – MA ZA DLA
S POJ OVACÍ MATERIÁ L
Zajišťujeme:
V ÝROBU KLÍČŮ
OPRAV Y ELEKTRICKÉHO NÁ ŘA D Í
BROUŠ ENÍ NOŽŮ, KOTOUČŮ A ŘE TĚZ Ů
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

w w w. ze l ezarstv i - ku n e s . c z
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Křičkova soutěž přilákala
mladé pěvce i z Olomouce
Mšeno - V sobotu 23. března se v
Základní umělecké škole Mšeno
uskutečnil čtvrtý ročník Dětské pěvecké soutěže Josefa Křičky, letos v
jubilejním padesátém roce od Křičkova úmrtí.
Soutěž je vypsána pro děti ve věku
9-12 let, jež musí přednést tři písně:
jednu z 19., druhou ze 20. století
a další lidovou píseň v umělecké
úpravě. Předsedou odborné poroty
byl František Zahradníček, sólista
Opery Národního divadla v Praze.
Do letošního ročníku se přihlásilo 37 žáků základních uměleckých

škol z celé ČR: Mšeno, Mělník, Praha, Říčany, Chlumec nad Cidlinou,
Hořice, Kladno, Telč, Brušperk,
Zbiroh, Olomouc, Úpice, Doksy,
Beroun a Roztoky.
Před samotnou soutěží se na hřbitově ve Mšeně uskutečnilo setkání
u hrobu Josefa Křičky, kde položil
květiny a promluvil starosta města ing. Martin Mach a vnuk Josefa
Křičky Ondřej Vaněček.
Soutěž byla zahájena v 11:30
a s jednou přestávkou trvala až
do 16:30. Porotci poté sčítali své
známky za pěveckou techniku, za

Josef Křička se narodil 4. 11. 1888 a do českých kulturních dějin vstoupil
jako spoluautor publikace Dítě a hudba (Praha 1917, 1920) a jako jeden
z prvních čs. skladatelů, jež se zaměřovali na komponování skladeb pro
děti. Josef Křička je současně spoluautorem prvních osnov předmětu hudební výchova čs. základního školství po roce 1918, v Československém
rozhlase vedl vysílání pořadů pro děti, v nichž vyprávěl o hudbě, hrál na
klavír a doprovázel dětské pěvce. Po německé okupaci v roce 1939 se aktivně zapojil do partyzánského odboje v okolí Mšena a Mělníka. Za tuto
činnost mu v květnu 1965 prezident republiky udělil Pamětní medaili k
20. výročí osvobození. Josef Křička zemřel 25. března 1969, pochován je
na hřbitově ve Mšeně.

intonaci, za výslovnost, za příběh
a za umělecký dojem. Soutěžící tak
mohl získat maximálně 50 bodů. To
se podařilo pouze Lucii Kudrnové ze ZUŠ Campanella Olomouc,
která zvítězila. Na druhém místě
se umístil Josef Zeman z GMHŠ
Praha, na třetím místě skončili dva
soutěžící se shodným počtem bodů,
Elizabeth Catherine Hort ze ZUŠ
Jižní Město Praha 4 a Jan Ježek ze
ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Čestné
uznání za čtvrté místo získala Laura Mejsnarová, stejně jako Viktorie
Niklová, obě ze ZUŠ Mšeno. Cenu
za nejlepší interpretaci české lidové písně získala Natálie Mácová ze
ZUŠ Telč a Aneta Rakušanová ze
ZUŠ Mělník.
Vzhledem k tomu, že Dětská
pěvecká soutěž Josef Křičky má
výkonnostně, umělecky i počtem
účastníků vzestupný trend, můžeme ji hodnotit jako kulturně a společensky významnou akci, jež otevírá bránu do světa dětského zpěvu.
Dr. Josef Šebesta

Děti přivítaly jaro u studánky

Kluci a holky za Mšena i blízkých obcí přivítali v neděli 7.
dubna jaro. Od kostela svatého Martina společně vyšli na
průvod k Hlovecké studánce. V
čele přitom nesli Moranu, kterou za zpěvu písniček spálili na
připravené hranici. Na tradiční
akci mšenského okrašlovacího
spolku nesmělo chybět občerstvení v podobě oblíbených
špekáčků, kávy, čaje i zákusků.
Foto: Josef Havel (2x)

MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
6. a 20. 5. 16.30 – MKD
Trénování paměti (lekce s A. Rohde Kabele, vstupné 50 Kč)
6. 5. 18.00 – MKD
Labyrinty umění – Světlo a temnota světa (cyklus přednášek z
dějin výtvarného umění, přednáší Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel
ZUŠ Mšeno, vstupné 80 Kč)
9. 5. 19.00 – MKD
Láska mezi regály (křehká, civilní a realistická romance z místa,
kde není vidět na sebe, režie:
Thomas Stuber, film Mekuc,
vstupné 60 Kč)
11. 5. 10.00 – park Na Aušperku
Férová snídaně (piknik na podporu faitrade a lokálních pěstitelů, vstup volný)
13. 5. 19.30 – MKD
Hana Zagorová a Petr Rezek
(koncert legend české populární hudby za doprovodu skupiny
Boom!Band, vstupné 690 Kč)
14. 5. 19.00 – MKD
Můžem i s mužem (co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí, divadelní představení VIP Art
Company, vstupné 390 Kč)
15. 5. 15.30 – MKD
Přívoranka (hudebně zábavný
pořad, vstupné 80 Kč)
16. 5. 18.00 – galerie Ve Věži
Kamila Havlíková: Horám, větru, vodě, zemi (vernisáž výstavy
akvarelů, výstava potrvá do 14.
července 2019, vstup volný)
19. 5. 15.00 – MKD
Maková panenka a motýl Emanuel (nedělní pohádka, účinkuje
Liduščino divadlo, vstupné 80 Kč)
20. 5. 18.00 – MKD
Postřehy Milana Bureše z Vietnamu (cestopisná přednáška,
vstupné 80 Kč)
21. 5. 18.30 – MKD
Bojové umění ve filmu a divadle
(komentované ukázky bojových
umění a nácviku kaskadérských
akcí, vstupné 150 Kč, děti do 15
let 100 Kč)
26. 5. 19.00 – MKD
Neumím jinak než láskou (vícežánrová koláž o životě Boženy
Němcové s Josefem Němcem,
plná dramat, vzpoury, souznění i
poezie, představení Divadla Viola, vstupné 390 Kč)
29. 5. 15.30 – MKD
Hezky česky od podlahy (hudebně zábavný pořad, vstupné 50 Kč)
30. 5. 10.00 – MKD
Výchovný koncert ZUŠ Mšeno
pro školy (představení pro žáky
ZŠ, vstup volný)
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

3. díl

Matriky prolistujeme lehce na internetu

V

předchozím článku, který
byl zaměřen na bádání v
matričních úřadech, bylo
vysvětleno, jak složitá cesta za hledáním předků může být. Pokud
však již všechny základní údaje
máme a na pomyslné časové ose se
přehoupneme na počátek 20. století, můžeme zkusit pátrat v matrikách uložených v archivech.
Díky moderním technologiím a
internetu si některé z těchto materiálů můžete prohlížet pohodlně
doma na svém počítači, protože archivy umožňují přístup do digitální badatelny. Bezplatné využívání
je jistě příjemným bonusem.
Nejdříve si povíme, jaké archivy,
obsahující matriky, v České republice máme. Je jich celkem devět a
dělí se na oblastní a zemské. Mezi
zemské archivy patří Moravský
zemský archiv se sídlem v Brně
(MZA) a Zemský archiv v Opavě.
Tyto dva archivy pokrývají Moravu
a Slezsko.
V kategorii oblastních archivů
nalezneme Státní oblastní archiv
(SOA) v Litoměřicích, Třeboni,
Plzni, Zámrsku a Praze. Hlavní
město Praha má matriky uloženy ve svém samostatném Archivu
hlavního města Prahy (AHMP).
Ve všech těchto archivem jsou k
dispozici katolické a evangelické
matriky, židovské jsou umístěny v
Národním archivu.
Pod jednotkou oblastních a zemských archivů jsou archivy krajské.
V našem případě se jedná o Státní
okresní archiv Mělník, kde můžete
nalézt různé archiválie vztahující
se k obcím na Mělnicku. Jsou to
například archivy obecních úřadů,
továren, škol nebo institucí. Jsou
zde k dispozici také sčítací operáty (seznamy obyvatel), o kterých si

Po zadání hesla Mšeno databáze načte veškeré dostupné matriční knihy. Foto: ebadatelna (3x)
povíme v některém z dalších dílů
našeho seriálu.
Pro Mšeno a okolí je nejdůležitější SOA Praha, protože právě zde
nalezneme matriky pro Mšeno a
okolní obce. Veškeré informace
o činnosti SOA Praha, objevíte
na http://www.soapraha.cz. Pod
http://ebadatelna.soapraha.cz/ se
skrývá přímý vstup do virtuální
badatelny.
Po zadání adresy do internetového prohlížeče vás čeká jednoduché
a lehce pochopitelné uživatelské
rozhraní. V menu si můžete vybrat z několika položek, nás nejvíce zajímá záložka matriky. Obě
skrývají vyhledávací formulář s
možností zadání lokality, případně

dalších vyhledávacích parametrů.
Po zadání hesla Mšeno databáze
načte veškeré dostupné matriční
knihy a předloží je uživateli v přehledné tabulce. Nyní stačí vybrat
knihu, jež vás zajímá (například
Mšeno 24, obsahující zemřelé
z let 1847–1903) a odkliknout
hypertextový odkaz (název knihy). Během několika vteřin se na
monitoru zobrazí vybraná matrika,
ve které můžete listovat jako v knize stránku po stránce, přeskakovat
na libovolné strany nebo skeny
zvětšit.
Nyní jsme již opravdu na startu
pravého bádání. Příště si podrobně
rozebereme matriku narozených a
najdeme mšenské porodní báby.

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 36 let, bydlí
v malé dědině
Okarec nedaleko Brna, je
místopředsedkyní táborské
pobočky České genealogické a heraldické společnosti,
organizuje genealogická setkání a přednášky, snaží se
o popularizaci genealogie a
podporu jejího mezigeneračního významu, mezi její
zájmy patří historie, architektura, divadlo a knihy

Inzerce

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK

Ukázka úvodní strany jedné ze mšenských matrik.

z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.
Náš chov. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 26. května a 23. června 2019
od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
(po - pá 9.00 - 16.00)
www.drubezcervenyhradek.cz
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Seriál pro knihomoly

Medvědín žije hlavně hokejem

Š

védský spisovatel Fredrik
Backman (1981) se do povědomí českých čtenářů dostal
díky knihám Muž jménem Ove
(čes. 2014) a Babička pozdravuje a
omlouvá se (čes. 2015).
V roce 2017 mu v brněnském
nakladatelství Host vyšel další titul – Medvědín, který se však od
humorného ladění předchozích
děl liší. Medvědín je název malého švédského městečka a bylo by
to docela obyčejné město, nebýt
mládežnického hokeje, který jeho
obyvatele spojuje, ale v jednom zásadním okamžiku i nečekaně rozdělí. Hokej je v Medvědíně sport s
velkým S, pro město, jež se potýká
s celou řadou problémů, znamená
juniorský hokejový tým obrovskou
naději. Pokud by se mu totiž podařilo vyhrát blížící se juniorské mistrovství v ledním hokeji, znamenalo
by to pro Medvědín mnohé – ať
už vznik sportovního gymnázia,
přísun státních dotací, snížení nezaměstnanosti či ukončení odlivu
obyvatel, kteří stále častěji dávají
přednost životu v některém z větších měst v okolním kraji. Je však
možné naložit veškeré naděje na
bedra dospívajících chlapců, nedávno ještě dětí?
Backman nás zavádí mezi mladé
hokejisty, seznamuje nás s jejich
osudy a rodinami. Tu poukazuje
na píli, tu na rozdílné výchozí podmínky budoucích talentů, přičemž
neustále zdůrazňuje dřinu, kterou
hokej představuje. Hokej je syrový
sport, syrový je i vcelku nehostinný Medvědín a jeho obyvatelé. Tu a

Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré
knihy, písemnosti,
poznámky a fotografie,
které se vztahují
ke mšenskému regionu.

„Zachraňme minulost
pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:
724 846 381

tam někdo neunese
tíhu života v drsných severských podmínkách a zvolí odchod
do jiného města, případně odchod
navěky. Není mnoho těch, kteří se
do Medvědína dobrovolně vracejí.
Mezi ně patří Peter, sportovní ředitel HC Medvědín, jehož slibnou kariéru v NHL ukončila osobní tragédie. Mezi hlavní protagonisty, kteří
rozdělí obyvatele Medvědína do
dvou nesmiřitelných táborů, patří
jeho patnáctiletá dcera Maya a nejnadějnější hráč juniorského týmu,
sedmnáctiletý Kevin, který pochází
z dobře situované rodiny, v níž však
panuje tvrdý řád a disciplína, jež
vyžaduje citově odtažitý otec.
Po oslavách semifinálového vítězství se mezi Kevinem a Mayou
odehraje něco, co navždy poznamená nejen je, ale i valnou většinu medvědínských obyvatel. Aniž

bychom prozradili celou dějovou
linku, můžeme říci, že policie později bude Kevina prezentovat
jako chlapce, kdežto Mayu jako
mladou ženu. Různá optika vidění oné události vyostří skryté
konflikty a do popředí celého
„sportovního“ příběhu se dostane
otázka morálních hodnot. Vnesl snad tvrdý a bezohledný sport
bezohlednost i do srdcí Medvědínských? Autor klade otázky o vině a
trestu, o ceně, jakou je kdo ochoten
zaplatit za případné vítězství.
Medvědín není jen román o hokejovém sportu, i když jeho zákulisí se všemi tajuplnostmi, pravidly,
zvyky a hierarchií je v něm skvěle
popsáno, ale je to především kniha
o nadějích a ztrátách, o starostech a
trápeních, o lidském údělu, o světě
dospívání, ale i o světě rodičovství
a jejich vzájemném protínání se.
Backman si vyhrál i s kompozicí
příběhu. Události jsou nahlíženy
očima více účastníků či svědků,
celkový obraz se skládá jako střípky v mozaice kaleidoskopu. I po
stylistické stránce jde o dílo velmi
zajímavé, specifický úsporný styl
nás vtahuje do děje více než sáhodlouhé věty. Vždyť kolik významů
se jen skrývá ve slově „prásk“, je-li
vršeno jedno za druhým? To vše
zaručuje knize nesmírnou čtivost,
jež je umocněna vložením témat
xenofobie, rasismu, homofonie, feminismu, která nesouvisí ani tak se
sportem, jako s lidmi samotnými a
jejich strachy a úzkostmi. Medvědín, to je neobyčejný román o obyčejném městě. (vkv)

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

www.zemar.cz

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Josef Vraný, pseudonymy J. V. Stránecký, Jan Srp, Martin Vrána, Vavřinec Řehoř, Hynek Penčík, Kateřina
Romanovská (* 9. 5. 1874 Stránka u
Mšena † 27. 3. 1937 Monaco), agrární novinář, politik a statkář. Činný
v agrárním hnutí, redaktor Selských
novin a Venkova, založil časopis Cep
a revui Rozkvět, v roce 1914 dal
podnět k založení Lidového deníku
pro malorolníky, po první světové
válce byl poslancem a senátorem,
od roku 1922 šfr. deníku Venkov. Byl
čelným představitelem protihradního pravicového proudu v agrární
straně. V roce 1919 vydal publikaci
Čs. pozemková reforma v prvním
roce republiky a psal romány (Návrat, Na zámku vojetínském, Okovy,
Válečné tajnosti pražské, Nejdříve
něco z domova, Dvojí život).
František Dědina (* 14. 12. 1834
Ctiměřice † 9. 5. 1914 Strenice u
Mladé Boleslavi), lidový písmák,
rolník, mlynář. V roce 1878 koupil
mlýn ve Strenicích, u něhož zřídil
též pekárnu. V roce 1891 odešel
na výměnek do Mšena u Mělníka,
kde vznikaly jeho paměti (Robota a
první dnové svobody, Z ovzduší Prodané nevěsty a Když si náš tatínek
maminku bral). Jeho syn Václav byl
českým geografem.
František Bayer, PhDr. (* 15. 5.
1854 Mšeno † 5. 4. 1936 Praha),
vědec, skladatel. Po vysokoškolských studiích 1876- 92 profesor na
gymnáziích v Domažlicích, Táboře,
Písku a v Praze. V mládí byl houslistou v Novoměstském divadle v
Praze a skládal taneční hudbu – byl
přijat za člena Umělecké besedy.
Byl přítelem B. Smetany a A. Dvořáka. Profesně se zabýval zoologií
a paleontologií. Autor více než 50
vědeckých prací a několika odborných knih.
Václav Konětopský, JUDr. (* 31. 7.
1850 Mšeno † 18. 5. 1934 Poděbrady), advokát, literát. Studoval gymnázium v České Lípě a Litoměřicích,
práva v Praze. Advokátní praxi provozoval na více místech v Čechách.
Všude se zapojoval do vlasteneckého hnutí a byl zvolen čestným
předsedou Literání obrozenecké
jednoty. Na Světové výstavě v Paříži
v roce 1889 přednesl hold Čechů
francouzskému národu.
Josef Böhm (* 21. 2. 1831 Mšeno †
19. 5. 1889 Jeseník), veřejný činitel.
Navštěvoval farní školu ve Mšeně,
absolvoval gymnázium v Litoměřicích a studia práv na UK. Byl praktikantem u c. k. místodržitelství
v Budapešti a dalších městech v
Maďarsku, odkud se v roce 1860
vrátil do Čech. Byl místopředsedou
České besedy, tajemníkem okresního zastupitelstva v Roudnici n.
L.. Zároveň byl předsedou Jednoty
samosprávných úředníků obecních
a okresních v království Českém.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Stránecký běh ovládl Vlasta Flégl
Stránka - První dubnovou sobotu byla Stránka pořadatelem už 9.
ročníku Stráneckého běhu. Přípravy na tuto sportovní akci proběhly
v pohodě. Prezence byla zahájena u
odbočky na Tajnou ve čtvrt na jednu. Krátce před půl druhou svým
projevem zahájil 9. ročník starosta obce Stránka Štefan Dvorščík.
Poté hlavní pořadatel poděkoval
předáním upomínkového dárku
sponzorům. Byly to OÚ Stránka,
1. zemědělská Chorušice, OMA,
Jaroslava Kloudová, Ála Oupická,
Lukáš Paluska, Hanka a Miroslav.
V půl druhé byl odstartován pochod. Chodci při prezenci obdrželi
medaili, která jim udělala radost.
Poté následoval běh cvrčků na 100
a 400 metrů. Na start této kategorie
se postavilo 28 dětí. Tyto běhy jsou

VÝSLEDKY
Jméno		
Vlastimil Flegl
Michal Michálek
Pavel Mráček ml.
Martin Kauler
Jiří Šmíd		
Jan Babický
Karel Štorkán
Vladimír Veselý
Vojtěch Matuška
Miroslav Gajdošík
Jan Verner
Petr Matějíček
Vratislav Kožla
Vladimír Melichar
Vladimír Kosek
Vladimír Dlouhý
Gabriela Kačerová
Lukáš Paluska
Pavel Mráček st.
Dagmar Valínová
Petr Jüptner
Lukáš Marcol
Michaela Langerová
Natálie Petržílková
Jan Paluska
Hana Marcolová
Jiří Schelinger
Tamara Jiráňová
Mirek Brzobohatý
Radek Šporcl
Luboš Švácha
Petr Valda
Jana Křemenková
Martin Stanislav
Pavla Veselá
Jiří Stránský
Jiří Hofman
Radka Janatková
Miroslava Landová
Kristián Horský

Čas
19:19
19:39
20:37
21:26
21:44
22:39
22:57
23:06
23:35
23:39
24:21
24:37
24:58
25:21
25:34
25:50
25:56
26:07
26:46
26:48
27:07
27:10
27:12
27:19
27:34
27:47
27:57
28:00
28:15
28:15
28:19
28:25
28:45
28:49
28:53
28:58
29:02
29:03
29:39
29:46

Oblíbený přespolní běh na silnici mezi Stránkou a Tajnou startoval už podeváté. Foto: Jiří Říha
divácky zajímavé a je pěkné sledovat zápolení dětí, které povzbuzují
rodiče a přihlížející diváci.
Ve čtrnáct hodin byl odstartován
hlavní závod na 5 400 metrů, kterého se zúčastnilo 79 běžců. Trať byla
značena a závodníci si mohli měřit
mezičasy na vyznačených kilometrech.
Po doběhnutí všech závodníků do
cíle se sportovci přemístili na sportovní hřiště. O občerstvení se opět
postaral pan Schmid. Tímto mu
děkuji. Vyhlášení na sportovním
hřišti zahájili dva desetiletí chlapci
z Mladé Boleslavi tancem capoeira.
Velký potlesk jim byl odměnou za
předvedený sportovní výkon. Lukáš a Radim slíbili hlavnímu pořadateli, že příští rok opět předvedou
divákům nové cviky z capoeiry,
které se v průběhu roku naučí.
Po tomto vystoupení následovalo předání cen v kategorii NEJ.
Nejstarší běžec, nejstarší žena, nejmladší dívka a nejmladší chlapec.
Pro oslavence, Markétku, Štefana
a Ivana, paní Jaroslava upekla dorty. Osobně je předala a popřála vše
nejlepší.
Poté pokračovalo vyhlášení v následujících kategoriích. Cvrčkové
obdrželi medaile a upomínkové
předměty. Ženy byly zařazeny do
tří kategorií a muži do čtyř. První
tři z každé kategorie obdrželi poháry a závodníci od čtvrtého do sedmého místa obdrželi upomínkové
ceny.
Na závěr vyhlášení hlavní pořadatel poděkoval pořadatelům
Stráneckého běhu a předal jim
upomínkový dárek. Pan starosta
závěrečným proslovem ukončil 9.

ročník Stráneckého běhu a zároveň
pozval přítomné závodníky na jubilejní 10. ročník. Děkuji sponzorům a všem pořadatelům Stráneckého běhu.
Pořadateli byli Jaroslava Kloudová, Hanka Zámečníková, Jana Čabaiová, Jituš Kalivodová, Markétka
Bártová, Vlastinka Mráčková, Re-

nata Takaczová, Blanka Hencová,
Janička Plašilová, Linda Bartošová,
Pavel Mráček st., Štefan Dvorščík
st., Lukáš Paluska, Pavel Mráček
ml.
Přálo nám naštěstí i pěkné jarní
počasí s teplotou kolem osmnácti
stupňů, foukal mírný vítr.
Pavel Mráček st.

Inzerce
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Nejvíce odpadu bylo ve Vojtěchově
Mšeno - V loňském roce jsme Den
Země oslavili sázením stromků
v Debři a v letošním roce jsme se
opět vrátili k uklízení odpadků.
I když nám dopolední počasí moc
nepřálo (déšť a sníh), tak se nás
odpoledne sešlo skoro dvacet dobrovolníků, včetně dětí. Rozděleni
do několika skupinek jsme prošli
turistické cesty – Debř, Františkovu alej, na Vyhlídky, Bludiště i
okolí silnice na Romanov, do Ráje
a Sedlce. Nejvzdálenější trasa vedla
od tábořiště v Kokořínském dole až
do Vojtěchova, kde bylo nalezeno
nejvíce nepořádku. Velmi nás překvapila „skládka“ u vojtěchovské
studánky, kde jsme do tří pytlů posbírali lepenku ze střešní krytiny.
Děkujeme všem, kteří se na této
akci podíleli.
A nyní pozvánka... Letos se již
posedmnácté sejdeme na mšenském koupališti u humanitárně

Dobrovolníci uklidili okolí turistických cest. Foto: Radka Nečasová
sportovní akce Běh naděje, který se
bude konat 1. června. Jeho hlavním
posláním je shromažďování prostředků na výzkum rakoviny a propagace pravidelného sportování.
Registrace účastníků je od 13.00 a
start ve 14.15. Kdo by start nestihl,

může vyběhnout i individuálně. V
podvečer bude připraven i hudební
program. V rámci Běhu naděje je
vložen i závod v přespolním běhu
Mšenská desítka. Více informací
o akcích na www.sokolmseno.cz.
Radka Nečasová

Hasiči přivítali děti ze školky

Ve čtvrtek 11. dubna hasiči ze Mšena připravili pro
děti z místní školky velké překvapení. Děti si mohly
prohlédnout hasičskou techniku, hasičárnu a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí o hasičích a jejich
práci. Velké poděkování paří Petru Vaňkovi, Petru
Škopanovi a hlavně Václavovi Házemu, který vše zorganizoval. Na závěr prohlídky zbrojnice děti čekalo
velikonoční překvapení... Velké a sladké. Děkujeme
moc! Děti ze školky Mšeno. Foto: L. Mazancová (3x)

Okénko PP: Méně pohybu se rovná více kil

N

ení tajemstvím, že děti
jsou v dnešní době daleko
méně aktivní, než tomu
bylo dříve. Z velké části za to může
rozvoj elektroniky, kdy děti preferují dobrodružství na počítačích
před hrami venku. Dále pak rychlejší způsob života, rodiče pracují
více hodin, což vede k menšímu
množství společných aktivit. Jídla
se připravují narychlo, aby zasta-

Petr Prieložný působí jako trenér
i výživový poradce. Foto: P.P.

vila hlad, ale výživová hodnota se
ignoruje.
Méně pohybu se ale rovná více kil
nahoře, a to rozhodně není dobrá
volba pro dětský organizmus. Buďme tedy aktivnější pro naše děti.
I obyčejná procházka pomůže.
Doporučuji začít s lehčí aktivitou
a postupně zařazovat namáhavější
činnosti. Cílem je se hýbat.
Petr Prieložný

KINO MÁJ DOKSY
KVĚTEN
7. 5. 17.00 - Bohemian Rhapsody (hudební drama, Velká Británie/USA, 2018, 134 minut, režie
Bryan Singer)
7. 5. 20.00 - Roma (drama, Mexiko/USA, 2018, 135 minut, režie
Alfonso Cuarón)
11. 5. 15.00 - Pokémon: Detektiv
Pikachu (animovaný film pro celou rodinu, USA/Japonsko, 2019,
104 minut, režie Rob Letterman)
11. 5. 17.30 - LOVEní (komedie,
ČR, 2019, 106 minut, režie Karel
Janák)
11. 5. 20.00 - Zelená kniha (komedie, USA, 2018, 130 minut,
režie Peter Farrelly)
14. 5. 16.00 - Velké dobrodružství Čtyřlístku (animovaný film
pro celou rodinu, ČR, 2019, 72
minut, režie Michal Žabka)
14. 5. 19.00 - Severní vítr (dokument, ČR, 2019, 75 minut, režie
a scénář Rudolf Živec a Luděk
Svoboda)
15. 5. 9.45 - Krtek a žvýkačka
(výběr nejkrásnějších a nejúspěšnějších českých pohádek)
18. 5. 15.00 - Mrňouskové 2: Daleko od domova (animovaný film
pro celou rodinu, Francie, 2018,
92 minut, režie Hélène Giraud,
Thomas Szabo)
18. 5. 17.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, 93 minut, režie
Martin Horský)
18. 5. 20.00 - John Wick 3 (akční,
USA, 2019, 131 minut, režie Chad
Stahelski)
21. 5. 17.30 - Trabantem tam a
zase zpátky (dokumentární road
movie, ČR, 2019, 120 minut, režie Dan Přibáň)
21. 5. 20.00 - Stumped (dokument, USA, 2017, 25 minut, režie
Cedar Wright, Taylor Keating)
21. 5. 20.30 - Odysea (dobrodružný životopisný film, Francie,
2016, 122 minut, režie Jérôme
Salle)
25. 5. 15.00 - Aladin (dobrodružný film pro celou rodinu, USA,
2019, 120 minut, režie G. Ritchie)
25. 5. 17.30 - Teroristka (komedie ČR, 2019, 95 minut, režie Radek Bajgar)
25. 5. 20.00 - Syn temnoty (mysteriózní horor, USA, 2019, 90 minut, režie David Yarovesky)
28. 5. 17.30 - LOVEní (komedie,
ČR, 2019, 106 minut, režie Karel
Janák)
28. 5. 20.00 - Monetovy lekníny
- magie vody a světla (dokumentární, Itálie, 2018, 90 minut, režie
Giovanni Troilo)
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

20.

Krajinou, jíž probíhal pes baskervillský...

P

řed čtyřmi lety jsem se rozhodl navštívit oblast Cornwall v jižní Anglii.
Je začátek srpna, vyrážíme. Podle
dlouhodobé předpovědi by mělo
být jasné počasí. Po překonání trasy přes Německo, Francii, Belgii
a kanálu La Manche se konečně
dostáváme do staré dobré Anglie.
Silnice nás vede do historického
města Cantenburry, kde si uděláme
podrobnou prohlídku. Pokračujeme dál po jižním obchvatu Londýna, kolem Andover, Salisbury a
stihneme ještě krátkou prohlídku
staré svatyně Stonehenge. Dále pak
přes Exeter stále západním směrem. Tady se začíná ráz krajiny měnit, rovina přechází v pahorkatinu,
polí ubývá a místo nich vidíme
většinou rozlehlé louky. Na nich se
pasou velká i menší stáda skotu a
ovcí. Nejsou tu skoro žádné vesnice, jen jednotlivé farmy. Celá oblast
se jmenuje Dartmoor.
Za menším městem Lanceston
začínají být pastviny podmáčené, bez života, objevuje se několik
menších jezer. Jsme v kraji vřesovišť, nejznámější z nich je na mírných kopcích se širokými rovinami
oblast Bodmin Moor. Zastavujeme na jednom atraktivním místě
s rozlehlou hospodou a okolním
parkem. V kraji žila spisovatelka
dvacátého století Daphne du Maurier a právě sem umístila děj svého románu Jamaica Inn. Jdeme se
podívat dovnitř, všechno vybavení
odpovídá staré době, sály jsou skoro plné. Proč taky ne, v celé oblasti
plné bažin stojí jen ojedinělá stavení, a protože se to tu turisty na značených stezkách jen hemží, mají
možnost potěšit hladová a žíznivá

těla jenom tady. Ze zdvořilosti si
dáme jedno anglické, ale jako všude v zemi nic moc.
Pokračujeme pustou krajinou
dál, jezer a mraků přibývá, ale neprší, občas se na nás mezi mraky
usmívá anglické sluníčko. To je v
této oblasti prý docela vzácné. Ještě
se musím zmínit, že právě někde
tady se pohyboval románový pes
baskervillský. Přijíždíme v silném
dešti do přístavního města Plymouth a jako mávnutím kouzelného proutku přestává pršet. Alespoň
si můžeme starou čtvrť města projít, to je taky jediná zajímavá část.
Všude kolem vidíme jen přístavy
s jeřáby, námořní lodě, obrovská
skladiště a továrny. S městem je
spojena i řada významných osobností, jako je Francis Drake, který
jako první mořeplavec obeplul v
době panování královny Alžběty I.
svět. Dále Walter Raleigh, ten jako
první přivezl z Karibiku do Evropy
tabák, James Cook a Charles Darwin.
Jedeme se ubytovat do soukromí ve městě St. Austel, bydlím v
rodině starších lidí sám, je to tu
parádní, a to včetně stravy. Budeme tu tři dny a každý den někam
po okolí vyrazíme. Další den hned
ráno vyrážíme na Lands´End, to
je nejzápadnější bod Anglie. Ještě
před ním si prohlédneme nádherné místo Minack Theatre. V roce
1932 zde postavili přírodní divadlo
na skalnatém břehu nad mořským
zálivem. K němu se dostaneme divokou stezkou od blízkého zálivu s
krásnou pláží. Koupe se tady dost
lidí, sluníčko svítí, že bychom se
taky svlažili? Stačí jedno ponoření
ruky do vody a je po odvaze. Po

Přírodní divadlo Minack Theatre. Foto: Z. Bergl (2x)

chvíli se dostáváme do divadla a
stojíme asi uprostřed svahu. Připadám si tu jako v botanické zahradě,
všude spousta nádherných květin,
vše dokonale udržované, paráda.
Sedačky mají rozmístěné nepravidelně na všech místech, kde je
na svahu kousek roviny. Nemají
je očíslované. Návštěvník si může
vybrat a vychutnávat pohled na
nádherné panorama celého prostoru s mořem v pozadí, šploucháním vln a křikem mořských racků.
Tak si taky na chvíli sednu, zavřu
oči a představuji si nějakou scénu
ze Shakespearových her. Třeba jak
Othello škrtí Desdemonu. Hraje se
jenom přes léto, většinou klasika a
vstupenky se musí zajistit dlouho
dopředu.
Opouštíme toto překrásné místo a jedeme dál, na konec světa.
Po deseti minutách nás vítá nízká
rozlehlá budova s velkým nápisem
Lads´End. Procházíme branou,
míjíme řadu prodejen se vším
možným, mají tu i restaurace, herny, hotely a také policejní stanici.
Řekl bych, že se to sem do tak krásného přírodního prostředí ani ne-

hodí, ale to je asi věc vkusu každého návštěvníka. Naštěstí tu nejsou
komedianti a kolotoče. Za chvíli
stojíme na vysokém skalnatém
výběžku přímo nad mořem. Pod
ním se vlny tříští o mohutné skály, rachot slyšíme až tady nahoře.
Počasí máme nádherné, nebe jako
vymetené. Kolem poletuje spousta
ptáků, příšerně řvou a žebrají.
Obejdu několik útesů, jdu po cestičkách mezi nízkým trávníkem,
porostlým drobnými žlutými kytičkami a fialovým vřesem.
U jednoho útesu postavili sloup,
na něm několik cedulí ukazuje
směr a vzdálenost významných
světových měst. Po hodině se s
tímto krásným prostředím loučíme a obracíme se zpět východním
směrem. Máme ještě čtyři dny na
prohlídku dalších významných
center zde a taky v jižní části Wallesu, tam budeme zase na dvě noci
ubytováni v soukromí. Na poslední
den máme naplánovanou celodenní prohlídku Londýna. O tom ale
snad někdy příště. A co na závěr?
Celá Anglie je nádherná, máme na
co vzpomínat.
Zdeněk Bergl

Inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů
✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,
schodů a j. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu
Za deset liber si můžete nechat vytisknout libovolné město, umístit na
stojan a pod dohledem úředníka vyfotit. Na počítači je to ale levnější...

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

