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Mšensko jde hrdě proti
zákeřnému koronaviru

Jedni pro druhé šijí roušky, nakupují seniorům nebo rozvážejí obědy

Mšensko - Celý svět zažívá jedno z
nejhorších období od doby druhé
světové války. Tentokrát ale proti
národům nestojí vojáci ve zbrani,
ale neviditelný soupeř, který si
bez výstřelu bere tisíce životů.
Na Mšensku, stejně jako ve
zbytku republiky, panuje nouzový stav a celostátní karanténa.
Lidé ovšem ve většině případů
nepanikaří, dodržují vládní nařízení, a to například v podobě nošení roušek nebo omezení pohybu
ve městě a okolních obcích. Lidé
z jiných měst se ovšem mnohdy
naopak příliš svědomitě nechovají
a podnikají výjezdy na venkov, pohybují se v obcích často bez roušek
a dvoumetrové odstupy před obchody jim nic neříkají. „Mšeňáci a
lidé z okolních obcí nosí roušky a
dodržují nařízení a turisté se chovají neomaleně. To opravdu není
v pořádku,“ líčila jedna z obyvatelek Mšena ve facebookové skupině
Mšeno proti koronaviru.
Řadu lidí doslova rozčílily desítky turistů, kteří během karantény
vystávají dlouhé fronty u místní
zmrzlinárny a pohybují se v centru
Mšena bez zakrytých úst.
Negativní zkušenosti spojené s
koronavirovou pandemií na druhé
straně vyvažuje solidarita, která se
mezi lidmi objevila. „Šijeme dět-

Nabídka seniorům
Vážení senioři, pokud v době
vyhlášení nouzového stavu potřebujete obstarat nákup základních potravin, vyzvednutí
léků a nemáte nikoho, kdo by
vám pomohl a potřebné obstaral, obraťte se na Městský úřad
Mšeno na telefonech 315 693
121 a 315 693 123. Objednávky
budou přijímány na výše uvedených tel. číslech od 8.00 do 9.30.
Předání objednaného proběhne
do domácnosti (k vám domů) od
13.00.
kolektiv MěÚ Mšeno

ské roušky,
pokud má
někdo zájem, ozvěte se. Zdarma.“
Stálo ve výzvě, která je toho důkazem.
Mšeno před budovu radnice dokonce umístilo stojan, kam mohou
lidé pověsit roušky v sáčku, které
mají navíc, a obdarovat tak ty, kteří
ještě roušky nemají.
V každé obci jsou zručné ženy,
které tráví hodiny u šicího stroje, aby své blízké, přátele, seniory
nebo nemocné lidi uchránili před
zákeřnou nákazou. Například v
Chorušicích se do výroby roušek
pustily všechny ženy z místní mateřské školy. „Ušily roušky jak pro
naši obec, tak pro klienty mšenského domova seniorů,“ pochválil
chorušický starosta Martin Bauer
místní „švadleny“, které nejsou ovVážení občané, ve snaze zabránit šíření koronaviru a ochránit
pracovníky ve službách důrazně
žádáme všechny občany regionu, aby při návštěvách obchodů
a úřadů, ale také při přepravě v
hromadné dopravě používali libovolné zakrytí úst a nosu. Roušku či respirátor lze improvizovaně
nahradit šátkem či různými druhy
šál, lepší tato ochrana, než žádná.
Opatření platí do odvolání krizového stavu státem.
Kdo nebude v prostředcích
hromadné dopravy takto zabezpečen, riskuje vyloučení z přepravy. Totéž opatření platí v pražské

šem jediné.
To ale není všechno, v čem si lidé
pomáhají. Lobeč pro své občany
například zajistila dezinfekci, kterou jim rozdávala do vlastních
nádob, město Mšeno se pak
rozhodlo dezinfekci distribuovat do místních obchodů. „Dezinfikujeme i důležité prostory jako
například zdravotní středisko,
úřad, poštu, bankomat nebo
veřejnou toaletu,“ přiblížil starosta
Mšena Martin Mach a dodal, že například ulice, zastávky a další venkovní místa je do potvrzení nákazy
v lokalitě zbytečné dezinfikovat.
„Koronavirus je podle odborníků poměrně citlivý na zevní vlivy.
Nesnáší sluneční záření, mráz, horko nebo vyschnutí. Ve vnějším
prostředí tak vydrží jen několik
desítek minut,“ doplnil starosta.
Zároveň uvedl, že pokud v době
vyhlášení nouzového stavu senioři
potřebují obstarat nákup základních potravin, vyzvednout léky
a nemají nikoho, kdo by jim pomohl, mohou se bez obav obrátit se na
Městský úřad Mšeno na telefonech
315 693 121 a 315 693 123.
Místní podnikatelé se v krizi rozhodli zajišťovat rozvoz obědů, výuku angličtiny s padesátiprocentní
slevou nebo bezplatné videolekce s
cvičením.
Jiří Říha
městské hromadné dopravě.
Dále všechny občany žádáme,
aby při návštěvách provozoven
dodržovali odstup od ostatních
zákazníků nejméně 2 metry a nejlépe čekali před provozovnou, než
ji opustí příchozí před nimi. Týká
se to zejména malých provozoven
a lékárny. Návštěvy provozoven
omezte na nejnutnější případy.
Zároveň žádáme všechny občany, kteří pobývají v karanténě, aby
režimní opatření dodržovali a nepohybovali se po městě. Za nedodržování karantény hrozí značné
postihy. Děkuji za pochopení.
Martin Mach, starosta Mšena

duben
Uzavření ordinace
Mšeno - Od 30. 3. 2020 je po
dobu nouzového stavu uzavřena ordinace praktického lékaře
MUDr. Tomáše Krejčího v DSM,
a to pro všechny pacienty mimo
klienty DSM. Pacienti mohou
kontaktovat lékaře telefonicky.
Lékař zašle pacientovi e-recept,
eventuálně bude recept vydán
na recepci DSM. Pacienti mohou po domluvě navštívit lékaře v ordinaci na Řepíně nebo v
Mělnickém Vtelně. V akutním
případě lékař po domluvě navštíví pacienta v místě jeho bydliště. Kontakt na lékaře: 608
423 710.
Ordinace Řepín: 315 694 126
(ÚT a ČT 9.00 - 12.00)
Ordinace Mělnické Vtelno: 326
337 101 (PO 9.00-12.00, ST
14.00-18.00, PÁ 8.00 - 12.00)

Skládka se uzavřela
fyzickým osobám
Mšeno - Skládka komunálního
odpadu ve Mšeně i sběrný dvůr
jsou od konce března uzavřeny
pro příjem odpadů od fyzických
osob. Pokud potřebujete nutně
zlikvidovat větší množství odpadu, musíte si službu objednat u
nějaké firmy, případně u města
(kontejner). Níže vyjádření společnosti AVE: Společnosti skupiny
AVE respektují aktuálně platná
opatření k ochraně obyvatelstva
a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19.
Upozorňujeme, že pohyb obyvatel odvážejících odpady na skládky, výkupy odpadů nebo sběrné
dvory je v rozporu s nařízením
pobývat v místě bydliště a omezit
kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Tato činnost
současně ohrožuje zdraví našich
pracovníků. Z uvedených důvodů
zastavujeme s okamžitou účinností příjem odpadů od fyzických
osob na všech zařízeních. Budeme nadále přijímat odpady pouze od podnikatelů, kteří prokáží,
že tyto odpady vyprodukovali
v souvislosti s podnikatelskou
činností nepodléhající omezením
vlády. Společnosti skupiny AVE
nadále provádějí individuální
svoz odpadů.
(red)

mšensko

2

Koronavir: co dělat,
na koho se obrátit
1. Volejte svého obvodního lékaře, a to ještě před návštěvou
ordinace.
2. Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje - infolinka 771 137 070 je v provozu v
pracovní dny od 9.00 do 19.00,
o víkendech od 7.00 do 19.00.
V provozu je také linka 736 521
357, a to v pracovní dny od 7.00
do 9.00. Na tyto linky, prosíme,
neposílejte SMS.
V pracovní době se obracejte na
pracovnice protiepidemických
oddělení pro okres Mělník:
MUDr. Simona Tichá,
zástupce vedoucího oddělení
Telefon: + 420 315 617 062
Fax:+ 420 315 617 089
simona.ticha@khsstc.cz
Monika Hajšlová, referent
Telefon: + 420 315 617 063
Fax:+ 420 315 617 089
monika.hajslova@khsstc.cz

Chorušičtí mají roušek dost,
ušily je zdarma místní ženy
Chorušice - Od prvního březnového dne se celé naší země přímo dotýká pandemie koronaviru
Covid-19. V souvilosti s tím je
nezbytné, aby obec a terénní pečovatelská služba pomáhaly zejména
starším lidem a reagovaly na celé
spektrum nutných opatření.
Za zvládnutí mnohdy obtížných
životních momentů starších spoluobčanů, nejen klientů pečovatelské služby obce, a za vzornou distribuci ochranných roušek právě
zejména seniorům patří velký dík
pečovatelce Aleně Huňkové.
Jen těžko, spíš by to bylo nemožné, bychom zajištění distribuce ochranných prostředků a
roušek pro potřebné profese a
především starší spoluobčany v
obci zajistili bez místních šikov-

Místní seniorky roušky od šikovných žen uvítaly. Foto: archiv obce (3x)
ných rukou. Velmi děkujeme za vozu vyrobily většinu potřebných
pohotovou reakci a výrobu ba- roušek nejen pro naši obec, ale i
vlněných roušek Evě Eflerové Domov seniorů ve Mšeně. Velký
a Olze Lerchové z Chorušic dík patří i všem dárcům látek, nití
a všem pracovnicím Mateřské školy a všeho potřebného.
Chorušice, které po uzavření proMartin Bauer, starosta Chorušic

Karolína Mánková, referent
Telefon: + 420 315 617 064
Fax:+ 420 315 617 089
karolina.mankova@khsstc.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.

Do šití ochranných roušek se zapojily nejen učitelky místní školky (vpravo), ale i Eva Eflerová (vlevo).
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Před radnicí je nově
stojan na roušky
Mšeno - Prosíme občany, kteří
šijí doma roušky a jsou ochotni se o ně podělit s ostatními
občany, aby je zavěsili v igelitovém pytlíku na stojan, který je
umístěný každý den od 7.00 do
14.30 před radnicí. Občané, kteří nemají možnost si doma ušít
roušky ani jinak si je obstarat, si
budou moci takto roušku vzít.
Prosíme, aby si každý vzal pouze nezbytně nutné množství pro
sebe, případně rodinné příslušníky. Odebrané roušky vždy doma
vyvařte (vysterilizujte). Všem,
kteří roušky poskytnou druhým,
děkujeme!
MěÚ Mšeno

Inzerce

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

www.roubenky-strihavka.cz
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Seniory navštívil muzikant

Všem obyvatelům mšenského domova seniorů, ale především ženám, přijel ve čtvrtek 5. března zpříjemnit odpoledne písničkou hudebník Miloslav Hartman. Klienti i návštěvníci domova tak
za zvuku známých českých písniček společně oslavili Mezinárodní den žen. Foto: Josef Havel (5x)
Inzerce

Zápisy prvňáčků
distanční formou
Mšeno - Zápis dětí do 1. ročníku mšenské základní školy pro školní rok 2020/2021
bude na základě rozhodnutí
MŠMT (Opatření k zápisům
do 1. ročníku) probíhat na
dálku, distanční formou - bez
přítomnosti dětí u zápisu.
Termín zápisu v ZŠ Mšeno je
od 1. 4. (středa) do 24. 4. (pátek) 2020.
Postup je následující:
1) Zákonní zástupci si stáhnou
potřebné formuláře na webu
zsmseno.cz.
Prosíme zákonné zástupce,
aby úplně vyplnili: Žádost o
přijetí, Zápisní list, Souhlas se
zpracováním osobních údajů, případně Žádost o doklad
školní docházky.
2) Zákonní zástupci podají žádost o přijetí jedním z následujících způsobů:
datovou schránkou – adresa
DS ZŠ Mšeno: iximp2t
e-mailem: zs.mseno@seznam.
cz – pokud nemáte elektronický podpis, je potřeba žádost
přijít do 5 dnů od podání podepsat do školy – nutno se nahlásit telefonicky předem
osobní podání zákonným zástupcem – nutno se nahlásit
telefonicky předem, aby nedocházelo k vyšší koncentraci
a pohybu osob v prostorách
školy - 315 693 140 (denně od
8.00 do 14.00).
Další informace budou předány po ukončení zápisu.
ZŠ Mšeno

Inzerce

O B Ě D Y
stře d isko M š eno
Vám za příznivé ceny nabízí:
→ dopravu - sklápěč, kontejner, kontejner
s hydraulickou rukou, skříň s čelem
→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním
→ stavební práce menšího rozsahu
Více informací na tel.: 724 729 617 (J. Říha)
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz

AŽ NA VÁŠ STŮL
Párty Servis Mělník od 1. dubna 2020

ZAJIŠŤUJE DENNÍ ROZVOZ OBĚDŮ

● od pondělí do pátku pro občany i firmy
ve Mšeně a okolních obcích
● výběr ze dvou druhů jídel
MENU s polévkou 100 Kč, bez polévky 85 Kč.
 732 678 699  obedy-mseno@seznam.cz
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Vzpomínkové setkání v Zahájí je v ohrožení
Chorušice, Zahájí - Každoročně
si od 2. světové války v dubnových
dnech v Zahájí připomínáme aktivity partyzánské brigády Národní
mstitel i události ze dne 24. dubna
1945. Tehdy došlo k obklíčení této
vesnice a dolu k Řepínu německými vojsky s úmyslem obklíčit a
zlikvidovat partyzánskou skupinu.
Díky včasnému varování a nesladění německých rojnic se podařilo
partyzánům přejít do mšenských
lesů a ke Kadlínu, doslova na vlásku
visel ten den osud obyvatel Zahájí.
Fakt, že by se tento pietní akt neměl konat v rozsahu, v jakém jej
známe, by nás mohl v minulosti
napadnout například v souvislosti
se zmenšujícím se počtem pamětníků či malým zájmem veřejnosti,
určitě ne s celosvětovou virovou
pandemií… Ačkoli bychom si
všichni přáli brzký návrat života k
normálu, je dost velký předpoklad,
že právě letos, prvně od 2. světové
války, se 23. dubna od 16 hodin
plánovaný pietní vzpomínkový akt
konat nebude.
Pokud tomu tak skutečně bude,
můžeme alespoň připomenout,
že díky spolupráci se Sdružením
přátel vojenské historie z Jablonce
nad Nisou se nám k ukázkám povedlo zajistit velký unikát – německý radiolokační vůz Opel Kadett
z roku 1943 či přelet německého
průzkumného letounu Storch. Pokud se spolu s významnými hosty
nebudeme moci v tento den sejít
(v době psaní článku to šlo jen těžko predikovat), pojďme si přiblížit
24. duben prostřednictvím vyprávění tehdy osmileté Květoslavy
Havelkové ze Zahájí čp. 10, dnes
provdané Dvořákové, žijící v České
Lípě:

Při vzpomínkových setkáních v Zahájí nescházejí příznivci vojenské historie. Foto: archiv obce (4x)

„Byl duben 1945, blížil se konec
války a příroda už se probouzela k
životu. Na osudný 24. duben nikdy
nezapomenu, vždyť právě ten den
nám všem – obyvatelům malebné
vesničky Zahájí šlo o život. Ráno
jako obvykle jsme šli s bratrem a
ostatními spolužáky do 2 kilometry
vzdálené chorušické školy. Už při
vcházení do Chorušic jsme na rozcestí uviděli přicházet směrem od
Velkého Újezda celý útvar vojáků
SS odbočujících k Zahájí. Nic zlého
jsme netušili. Odpoledne po vyučování nám bylo divné, že s námi jde
do Zahájí p. řídící učitel Pelant. Dovedl nás až k vesnici, kde nás zastavil voják s namířenou puškou. Bály
jsme se a začaly plakat. Tatínek řekl
vojákovi, že jsme jejich děti, ten nám
ukázal na příkop a tam jsme si celé
vystrašené sedly. Všichni muži stáli
u zdi domu Stinkových pod namířenými zbraněmi, ženy s malými dětmi zavřené ve vedlejší Studničkově
stodole, obložené balíky slámy také
pod dozorem čekaly na svůj osud.
Ostatní vojáci rabovali vše, co našli,

hlavně jídlo a pití odnášeli do přistavených nákladních aut. Viděli jsme,
jak esesáci vedou zbitého p. Stinku i
starostu p. Kamínka – ani on neušel
ranám. Vedli je do domu Stinkových
k výslechu, to jsme se dozvěděli později…
Asi tak k večeru přijel vozem od
Mladé Boleslavi velitel gestapa, nařídil rozpustit občany a okamžitý
odchod vojska směrem k Boleslavi.
Byli jsme prochladlí, hladoví a
žízniví, ale šťastní, že jsme se svými
rodiči. Domů jsme se báli – aby tam
nezůstal ukrytý ještě nějaký voják.
Dobytek a drůbež běhal hladový po
dvoře, nikde nic doma nebylo k jídlu,
vše sebrali. Na kanapi se válela rozebraná harmonika „heligonka“, také
v ní něco hledali.
Teprve po čase nám rodiče vyprávěli o tom, jak tatínek ve stodole
ukrýval vysílačku, i o partyzánech,
o Oskaru Benešovi a jeho dvou ruských kamarádech, a jak to všechno
probíhalo. Právě radista Vybornov
zjistil, že při ústupu zapomněl v táboře kódovací klíč a další dokumen-

Při plánovaném letošním setkání měl na nebi kroužit německý průzkumný letoun Storch.

ty, které by měly pro obyvatele obce
nedozírné následky. Společně s Oskarem Benešem a ruským partyzánem
se vrátili zpět do tábora pod Zahájí.
Měli také krýt ústup ostatním asi
13 partyzánům, kterým se ještě podařilo projít přes „Dolce“ směrem
ke Stránce. Stačili ještě odházet na
zahradu Stinkových vše přebytečné,
co jim překáželo v ústupu – deky,
batohy. Okruh obklíčení se však mezitím spojil a těm třem nezbývalo,
než se bránit do posledního náboje,
který si prý nechali pro sebe. V nerovném boji padli a rozzuření Němci
pak ještě na mrtvé opakovali střelbu.
Druhý den mrtvé partyzány odvezli
na povozu na hřbitov do Chorušic,
kde pak byli farářem Mudrochem
společně pohřbeni. Později jsem se
od mého manžela dozvěděla, že
hned po pohřbu, druhý den po jedné hodině v noci byla vidět skupina
partyzánů procházející Chorušicemi
ke hřbitovu s velkým věncem.
Po válce byl v obci Zahájí odhalen pomník k uctění jejich památky.
Každý rok se u něho konají pietní
vzpomínky, tradičně se jich zúčastňovala i důstojnice Čs. Armády
– manželka Oskara Beneše, velmi
příjemná paní.
Dnes – po 75 letech, kdy se opět blíží předjaří - vzpomínám… Píši tyto
řádky proto, že by události té doby
neměly upadat v zapomnění a také
na počest těm padlým hrdinům, kteří za nás položili své životy“.
Pokud pietní vzpomínku budeme
moci připravit, tak srdečně zveme, v opačném případě můžeme
v dubnových dnech zavzpomínat a
položit kytičku k pomníku kdykoli.
V každém případě si přejme pevné
zdraví a brzký konec letošní koronavirové pandemie.
Martin Bauer,
starosta Chorušic

mšensko
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Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými
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Od obyčejného knoflíku až
po autobus aneb Igla a Ites

V

ážení čtenáři, mnoho z vás
určitě zná plastové autobusy Škoda Karosa 11 (ŠD11)
asi v nejběžnější kombinaci bílé s
červenou, které byly ovládány dálkově pomocí kabelu na baterky, s
volantem, takže autobus dokázal
i zatáčet. Dálkově myslíme, že k
autobusu byl připevněn asi 1 metr
dlouhý kabel, který vedl až k ruce
dotyčného řidiče. Existovala i verze s bateriemi, které se vkládaly do
podvozku, takže autobus byl bez
kabelu. U této verze byly i jiné disky kol. Autobusy měří 33 cm. Na
podvozku autobusu je nápis ITES
KOH-I-NOOR HARDMUTH 09
TRHOVÉ SVINY, KAROSA ŠD11
Nyní bychom si mohli představit
firmu, která tyto autobusy produkovala.
Začneme historií v roce 1905. V
Trhových Svinech byla postavena
malá továrna na výrobu hospodářských strojů, později se zde vyráběly knoflíky, sponky, přezky…
Rok 1938 přinesl i výrobu prvních
mechanických hraček, např. parní
stroje pro děti, plechové vláčky…

Na pravidelnou úpravu zahrady
v obci Stránka sháníme brigádníky. Zahrada je dostupná bez
časového omezení. Vhodné pro
fyzicky zdatnějšího brigádníka,
část úprav je ve svahu. Tel. 608
331 010.

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.

VZPOMÍNKA
Popřejte svým blízkým k jubileu,
vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete jako SMS zprávu na 724 846 381
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

Plechová motokára na klíček patří mezi rarity. Foto: archiv muzea (2x)
V r. 1948 byla továrna znárodněna HARDMUTH České Budějovice,
a zařazena pod n.p. Motor – Uni- ale hračky se ještě nějakou dobu
on, České Budejovice. V roce 1950 označovaly nápisem Ites či nálepse továrna stala součástí n.p. Igla, kou Igla.
České Budějovice. V šedesátých leTato jihočeská firma produkotech zde byla zahájena výroba me- vala i raritní motokáru na klíček.
chanických a elektrických hraček, Motokáru si mohli nadšenci pokteré byly označovány nápisem stavit sami, prodávala se totiž jako
Ites. O pár let později přešla tato stavebnice s návodem i obrázky na
firma do podniku KOH-I-NOOR sestavení. Pro méně zdatné existovala možnost koupě motokáry
sestavené. Tato zajímavost měří od
nárazníku k nárazníku 18 cm a má
pohyblivou přední nápravu, čili
když zatočíte volantem doprava,
natáhnete klíčkem, motokára by se
měla vydat tímto směrem. Označení Ites je nalepeno na plíšku u
přední nápravy.
Pokud se vydáte do Muzea Staré
krásnosti, rádi vám ukážeme autobus ŠD 11 s kabelem v bíločervené verzi i plechovou motokáru na
klíček.
Dobře známé plastové autobusy měří na délku 33 centimetrů.
Inzerce

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme založili v roce 2018, protože máme
rádi starobylé věci, které nám vypravují příběhy minulých generací. Naleznete zde sbírku kočárků
od konce 19. století do 80. let 20.
století. Dále vystavujeme hračky
a panenky z dob, kdy jejich životnost nebyla tři měsíce a často se
dědily a předávaly. Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete
v sezoně od června do září, a to
každou sobotu od 10 do 17 hodin. Budeme rádi. Muzeum bylo
vybudováno svépomocí bez dotací EU. Jitka a Mirek Hrdličkovi

Inzerce

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

mšensko
MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
Nařízení vlády spojená s vyhlášením nouzovému stavu v České
republice dolehla na všechny
pobočky Mělnického kulturního
centra. Po Masarykově kulturním domě (MKD) byly postupně
uzavřeny také Městská knihovna
Mělník, galerie a café Ve Věži a
Turistické informační centrum
(TIC). Pobočky Mělnického kulturního centra pokračují v přípravě kulturních programů chystaných pro letní období, zároveň
se intenzivně snažíme domluvit
náhradní termíny pořadů, které
bylo a ještě pravděpodobně bude
nutné zrušit. O vstupné za zrušené pořady naši diváci samozřejmě nepřijdou. Vracení vstupného
bude probíhat opět po otevření
pokladen v MKD a v TIC Mělník.
Vstupné bude vraceno nejdříve
tři pracovní dny před termínem
zrušené akce, pokud bude pobočka Mekuc otevřena. Peníze za
vstupenky budeme vracet do 30.
6. 2020. V případě potřeby bude
termín prodloužen. Za zrušené
pořady bez náhrady nabízíme
také možnost vracení vstupného
bezhotovostně. Veškeré informace ke vstupnému najdete na
webových stránkách www.mekuc.cz a na a fb profilu Mekuc. Z
plánovaných dubnových pořadů
divákům v náhradním termínu
nabídneme tyto:
Lordi
Konverzační salonní komedii
Lordi podle Oscara Wildea a Robbieho Rosse plnou gagů, slovního humoru a nečekaných zvratů
uvede v MKD ve slovenštině spolek NEXT PICTURE.
Tomáš Klus a Cílová skupina
Tomáš Klus ve spolupráci se společností Paměť národa a s Nadací
Karla Janečka připravil turné „Paměť písní“, na němž v dopoledním pořadu pro školy představí
činnost zakázaných, exilových či
pronásledovaných předlistopadových písničkářů.
Ladislav Špaček – Etiketa není
věda – náhr. termín 8. 10. 2020
Dvouhodinová one man show mistra etikety Ladislava Špačka, ve
které shrne vše, co bychom měli
znát, abychom se nechovali jako
slon v porcelánu.
Kamil Střihavkaa & The Leadres!
Akustický program Kamila Střihavky s kapelou The Leaders! je
výjimečný tím, že dokáže oslovit
posluchače napříč generacemi i
preferovanými hudebními směry.
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Divadelníci mají nominaci na
Národní přehlídku monologů
Mšeno - Mšenští divadelníci jsou
tvorové soutěživí, proto jsem je
koncem února přihlásil na oblastní soutěžní přehlídku monologů a
dialogů, kterou každoročně pořádá
Svaz českých divadelních ochotníků. Do uměleckého klání jsme
nasadili úvodní dialog hoteliérky
Heinzové a vrátného Karaka z veleúspěšné hry Postel plná cizinců
a netradičně i herecký trialog spisovatele Alexe Linghtona, jeho

neteře Gábi a sekretářky Megie ze
současně uváděné detektivní hry
Potřetí bych umřít nechtěl. Další herecké ukázky pak do soutěže
přihlásil místní soubor z Bystřice u
Benešova.
A jak dopadlo odpolední finále?
V příjemném prostředí divadélka u
Jelena proběhla sympatická diskuse s odbornou porotou, která zhodnotila naše ukázky, a poskytla tak
Daně Sobotkové, Mirce Strunecké

Dobrá nálada divadelníkům neschází. Foto: archiv V. Nováka (3x)

Panují nepohodlné časy

N

ěkde jsem četla, že nás
koronavirus nutí se nestýkat, neobjímat se, nepodávat si ruce, zkrátka že nás
rozděluje. Nemoc nás zamkla
doma.
Chováme se všichni najednou
jinak. Respektujeme se a pomáháme si.
Roušky jsou toho důkazem. Děkuji všem, kteří je šijí a předávají
dál těm, co je potřebují. Nejde
jenom o staré lidi, ale senioři
jsou tou nejohroženější skupinou. Podobných těžkých chvil
za svůj život zažili již mnoho, ale
schází jim setkávání a jejich obvyklé aktivity. Záleží jim na každém dni a mrzí je, že nemůžou
žít naplno. Nepodléhejte panice,
nenechte se nervovat zprávami z
médií, koukejte na seriály, čtěte
knihy a vydržte! Největší nebezpečí je strach a zmatek v hlavě.
Každý člověk, kterého na ulici
ten den nepotkám, znamená, že
se sníží riziko nakažení. Využívejte sousedské výpomoci. Dneska
je normální být prostě doma.

Těch, co chtějí pomáhat, je každý
den víc.
Velké poděkování patří všem
prodavačům, pošťákům, popelářům, hasičům (nezlobte se, jestli
jsem na někoho zapomněla).
Pytle s odpady z ulic stále mizí,
poštu dostáváme a jídla je dostatek.
Hrdinové dneška jsou naši obvodní lékaři, zdravotní sestřičky,
lékárníci. Moc vám děkujeme,
že stále ordinujete a zůstáváte v
lékárně.
Všichni čelíme různému nepohodlí, ale zachráněný lidský život
za to stojí.
Marcela Prieložná

Předsedou odborné poroty byl
Bohumil Gondík.

a Jiřímu Fantovi cenné režijní postřehy. A přišla i sladká třešnička
nakonec - porota udělila dialogu
hoteliérky Heinzové a vrátného
Karaka doporučení na Národní
přehlídku dialogů a monologů.
Václav Novák,
řidič, rekvizitář a reportér

Ať se nám obě
nemoci vyhýbají
Mšeno - Vážení občané, tato krizová – koronavirová doba nám
přinesla spoustu zákazů a omezení. I když s nimi nemusíme
souhlasit, zkusme je dodržovat.
Jedině tak se můžeme co nejrychleji vrátit k normálnímu životu. Negativní zprávy se na nás valí
ze všech stran, a proto vám doporučuji sledovat i jiné pořady než
jen zprávy, nebo si místo toho
raději přečtěte pěknou knihu.
I když je doba zlá a máme strach
o sebe i o své blízké, nenechávejme se, prosím, strhnout k tomu,
co se už běžně děje v jiných městech - žalování a volání na policii, kdo má špatně nasazenou
roušku nebo kdo ji vůbec nemá,
kdo se kde shlukuje ve více než
2 lidech... Přeji nám všem, aby
se nám obě ošklivé nemoci, koronavirus i žalování na sousedy
obloukem vyhnuly. Děkuji všem,
kteří se zapojili do šití roušek, aby
ochránili ostatní, dále všem, kteří
s nemocí bojují v první linii, i těm,
kteří nám zajišťují fungující služby
v našem městě.
Jiří Guttenberg st.

mšensko
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S mámou v kuchyni aneb jak
připravit vejce Benedikt

M

iluju jídlo. Je to vášeň,
která mě spojuje s mým
synem. Nejenže oba rádi
jíme, ale také si o jídle často povídáme a trumfujeme se v tom, kdo
vymyslí větší laskominu, kterou
bychom si – ovšem v rámci omezeného rozpočtu ženy na mateřské
dovolené – dopřáli. A tak se u nás
doma k nelibosti dcery, jež je vegetariánkou, vedou zanícené debaty
o žabích stehýnkách (která jsme ale
nikdy nejedli), o sběru hlemýžďů,
jichž by dle kuchařky měly být zejména po dešti plné zahrady a parky (což jsem měla za bernou minci
do doby, než jsem se podívala na
rok vydání – 1930), o stařeném hovězím, o správně uzrálých sýrech,
zkrátka o všemožných dobrotách,
které nám mohou zpříjemnit život.
O různých druzích přípravy jídel
se bavíme i v době postní, jen vybrané delikatesy nahrazují dávno
zapomenutá jídla obyčejných lidí,
jež se pak, především ve dnech
před výplatou, často objevují i na
našich talířích, ať už to jsou slovenské perky, kočičí svarba či nejrůznější kaše.
A protože odněkud musíme čerpat informace, tak syn přichází s
nápady z internetu a já zase ráda
poslouchám pořady, v nichž o jídle hovoří skuteční odborníci, ať už
šéfkuchaři, výživoví poradci či gurmeti. A tak, když jsem jednoho dne
slyšela šéfkuchaře Romana Vaňka,
jak poeticky popisuje přípravu
vajec Benedikt, a doma se shodou
okolností sešla dvě plata vajec,
rozhodla jsem se tuto pochoutku
vyzkoušet. Co na tom, že se ve
vyhlášených hotelech a restauracích podává zejména ke snídani či
dopolední svačině, já ji nachystám
rodině k večeři! Pro ty z vás, kteří
zatím nevědí, co to jsou vejce Benedikt, si dovoluji podotknout, že
jde o pošírovaná vejce, která se servírují na opečené žemli společně se
šunkou či slaninou a přelévají se
jemnou holandskou omáčkou. Tu
se učí připravit děti oboru Kuchař
– číšník již v 1. ročníku, tudíž jsem
předpokládala, že to bude hračka.
Ale ouha, chybička se vloudila. V
receptu stálo: do žloutkové pěny
opatrně vlijte přepuštěné máslo. Já
však vlila máslo značně neopatrně
a z kastrůlku na mě namísto nadýchané omáčky vyčítavě hleděla

Vejce Benedikt se podává v hotelech především ke snídani.

podivná sražená hmota. Leckoho
by neúspěch odradil, ne tak mě.
Nehledíc na kupu špinavého nádobí, které se začínalo vršit ve dřezu,
jsem si na druhý pokus vzala k ruce
recept Zdeňka Pohlreicha, v němž
figurovalo větší množství vinného
octa. Bohužel i tady mě zradila
čtenářská gramotnost, neboť jsem
nepostřehla, že z onoho většího
množství mám použít pouze 2 polévkové lžíce. Ačkoliv jsem tentokrát vlila máslo nadmíru opatrně
a omáčka byla krásně nadýchaná,
kvůli štiplavé pachuti octa se ocitla
na hranici poživatelnosti.
V tu ránu mi přispěchal na pomoc syn a nabídl se, že opeče bagety. Místo pánve, na níž se mají
opéci, jsme se rozhodli použít toastovač. Žel jsme bagety rozkrojili tak nešikovně, že se dotýkaly
rozpálených stěn přístroje, čehož
jsme si všimli až v okamžiku, kdy
se kuchyní nesl zápach připáleniny. Dopadlo to tak, že syn musel
připečenou vrstvu oškrábat, neboť
jsme neměli neomezenou zásobu
pečiva a k večeři se něco podat
muselo. Navíc já stále trvala na
původní myšlence. Zbývalo tedy

uvařit vejce Benedikt. Postup zněl
celkem jednoduše: vezměte větší
hrnec, v něm přiveďte k varu vodu,
vařečkou vytvořte vír, vložte vejce, které jste rozklepli do hrnečku,
a vařte tři minuty. První zádrhel
nastal s určením správné velikosti
hrnce. Nakonec jsme jeden vybrali, ale při vytváření víru byla voda
i všude kolem, tak pro další vejce
jsme vzali o trochu větší kastrol.
Voda při míchání již nešplouchala
na sporák a syn, nadšený pěkným
vodním vírem, který vytvořil, volal, ať rychle vložím vejce. Bohužel jsme si nevšimli, že nám voda
nevaří. Takže ani druhé vejce nedosáhlo parametrů zmiňovaných
Romanem Vaňkem. Zkusili jsme
své štěstí ještě šestkrát, ale naše
vejce připomínala spíše českou zavářku do polévky, než americkou
dobrotu.
K vejci Benedikt patří šunka. Syn
trval na tom, že ji opečeme, ale v
prostoru naší malé kuchyně již nebylo místo na další kastrol, neboť
pánve, kastrůlky a hrnce se kupily
na všech plochách, nejen ve dřezu.
Šunka se tedy podávala za studena.
Na tom by nebylo nic špatného,
kdybychom ji omylem nenaservírovali i naší vegetariánce – dceři.
Jedna věc se nám přece jen povedla – krásně jsme natrhali salát
a ozdobili jím podávané připečené
bagety s kusy vaječné hmoty přelitými příšerně kyselou omáčkou.
Ani perfektně natrhaný salát však
naši reputaci nezachránil. Když totiž dcera rozkrojila vejce Benedikt
a ochutnala je, rozhlédla se po zaneřáděné kuchyni a prohlásila: „Jak
jste mohli při vaření obyčejných
vajec na hniličku nadělat takový
nepořádek?“
(vkv)

Inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů
✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,
schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu
mobil: +420 773 082 098
e-mail: Vojtechovsky.O@seznam.cz

Svoz odpadu opět
jednou za 14 dní
Mšeno - Oznamujeme občanům, kteří mají zaplacen kombinovaný svoz TKO, že do 8. 4.
2020 se sváží každý týden, od
22. 4. do 7. 10. pak jednou za
14 dní (v liché týdny) a od 14.
10. 2020 bude probíhat svoz
opět týdně.
MěÚ Mšeno

Občanům rozdají
dezinfekci na ruce
Chorušice - Obecní úřad Chorušice oznamuje, že od 30. 3.
2020 nabízí v menším množství občanům alkoholový
bezoplachový dezinfekční přípravek pro dezinfekci rukou
Anti – COVID. Pro přípravek se
můžete od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin s vlastní
nádobou dostavit na OÚ Chorušice. Senioři a klienti místní
pečovatelské služby mohou
o dovoz požádat pečovatelku p. Huňkovou na telefonu
720 512 658 nebo na e-mailu:
ou@chorusice.cz. Stejně tak
mohou požádat o ochranné
roušky.
OÚ Chorušice

Kino nabízí filmy
z pohodlí domova
Doksy - Dobrá zpráva pro milovníky filmů, příznivce a diváky kina Máj Doksy, které
se zapojilo do projektu VAŠE
KINO. Díky tomu můžete
s rodinou nebo přáteli sledovat několikrát týdně od 20.00 nové filmy
z obývacího pokoje. Za pouhých 70 Kč prostřednictvím
prodejního portálu kina Máj
budete moci vidět filmy, které byste za normálních okolností sledovali v sále. Zároveň
podpoříte kino, které se kvůli
omezení kulturních akcí ocitlo
ve velmi těžké situaci. Aktuální
informace o filmech najdete
na facebooku @KinoMaj. (red)
Inzerce

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2
Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...
Michal Šatánek
721 485 028

mšensko

8

Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou						

14. díl

František Bíza ilustroval hlavně dětské knihy

T

entokrát nás naše historické putování zavede do rodiny mšenských truhlářů
a punčochářů. Tato dvě řemesla si
totiž jako živnost vybral rod Bízů,
o němž tento díl bude především.
Jak se záhy dozvíte, mezi nositeli
tohoto příjmení lze nalézt i známou osobnost.
Narazíte-li na knihy z konce 19.
století, možná budete mít štěstí
na díla ilustrovaná malířem Františkem Bízou. Narodil se ještě za
Rakouského císařství dne 22. listopadu 1849. Bylo již odpoledne,
když porodní bába Anna Píšková,
manželka Josefa, měšťana a truhlářského mistra ve Mšeně č. 264,
zjistila, že se brzy rodina Josefa
Bízy rozroste o dalšího potomka.
Matka Anna byla zkušenou rodičkou, však za sebou měla už
několik porodů. Prvního syna,
pojmenovaného po otci Josef, porodila 31. srpna 1832. Stalo se tak
téměř přesně rok po svatbě, ta se
konala 8. srpna 1831. Malý Josífek
však v pouhých 9 měsících podlehl psotníku. O dva roky později
poprvé zaplakal chlapec Vincent,
v květnu 1836 dcerka Anička, v
červnu 1838 synek Antonín, na

František Bíza svými kresbami oživoval především dětské knihy.

konci léta 1840 Maruška, která
se bohužel ze života těšila necelý
měsíc. Chlapec narozený v lednu
1843 dostal jméno opět Josef. Holčička narozená roku 1845, pojmenovaná Terezie, byla posledním
dítětem před narozením našeho
malíře Františka. V roce 1851 rodila Anna naposledy. Dívenka dostala jméno po zemřelé Marušce.

Zápis o Františkově narození objevila autorka v matrice.
Inzerce

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

www.zemar.cz

Vraťme se k rodičům Josefovi a
Anně. Františkův otec Josef Bíza
byl měšťanem (více o tomto pojmu v předchozích dílech seriálu)
a mistrem truhlářským. Toto povolání podědil po svém otci Antonínu, který zemřel měsíc před
narozením svého vnoučka Antonína. Náš malíř jej tedy už nezažil.
Stejné to bylo v případě babičky
Veroniky, dcery Františka Houžvice. Ta zemřela již v roce 1830.
František Houžvic býval mistr
punčochářský a sídlil ve Mšeně
č. 23. Františkova matka Anna
byla dcerou Adama Slavíka, měšťana a mistra barvířského ve Mšeně, a Anny, dcery domkáře Kudláka ze Stránky č. 42.
František po ukončení základního vzdělání pokračoval na piaristickém gymnáziu v Praze – Novém Městě. Ve stejné době jako
František, ale o několik ročníků
výše, zde studoval český technik
a vynálezce František Křižík. Mezi
absolventy najdeme i Jakuba Jana
Rybu a Karla Hynka Máchu. Po
úspěšném ukončení se nejdříve
pokoušel o studia medicíny a práva, ale cesta osudu ho nakonec
zavedla na pražskou malířskou
akademii.
Roku 1904, kdy František Bíza
18. dubna zemřel, přinesl časopis Zlatá Praha tuto vzpomínku:
František Bíza, malíř český, zemřel
v Praze 18. dubna. Jméno Bízovo,
jenž zemřel ve věku 56 let, známo
bylo jmenovitě z jeho ilustrací, jež
stojí též umělecky na pěkné výši.

Nejpřednějším oborem jeho ilustrátorské tvorby bylo obrazové doplňování dětských knih, v tomto
ohledu vykonal kus poctivé práce.
Malířství věnoval se z lásky a nezdolné touhy nitra, opustiv kdysi
studia medicínská. A jestliže i nedospěl k této výši, po které prahlo
jeho nitro, stanul přeci jen tam,
kde nutno ho jmenovati s uznáním poctivým a prostým zvláštní
blahovůle. Zemřel, rodák ze Mšena, po delší chorobě a po tuhém,
leckdy existenčním zápase. Budiž
ho čestně vzpomínáno.
Malíř a kreslíř František Bíza zemřel svobodný a bezdětný. Bratr
Antonín, toho času už mistr truhlářský, se 23. listopadu 1874 oženil
s Juliánou Černohorskou, dcerou
Jana Černohorského ze Mšena
č. 222 a Marie rodem Flieglové.
Narodilo se jim šest synů, jedna
dcera a dvojčata. To je však již jiný
příběh...

O úmrtí Frantička Bízy psala Zlatá
Praha. Foto: archiv autorky (4x)

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ

je jí 37 let, bydlí
v malé dědině
Okarec
nedaleko Brna, je
m í sto p ře d s e d kyní
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.
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Seriál pro knihomoly

Mrtvý muž jako malý kluk
šikanoval své spolužáky

S

kotského prozaika Petera
Maye (nar. 1951) jsme si na
stránkách našich novin představili již v minulosti. Je znám jako
televizní scénárista a autor detektivních románů. Ačkoli píše již od
konce sedmdesátých let, světovou
proslulost mu vynesl především
první díl trilogie z ostrova Lewis,
román Blackhouse (fr. 2009, angl.
2011), který vyšel česky s názvem
Skála (2013, nakl. Host).
Ostrov Lewis je součástí souostroví Vnější Hebridy, nachází se severozápadně od Skotska, k němuž
také patří. A právě sem, na nehostinné místo bez stromů, potýkající
se po celý rok s větrem a nepřízní počasí, přijíždí z pevninského Skotska policejní detektiv Fin
Macleod, aby se zde podílel na vyšetřování vraždy, jejíž modus operandi je téměř totožný s vraždou,
kterou vyšetřuje v Edinburghu.
Fin, který nedávno tragicky přišel o
malého syna, se vrací do míst svého
dětství, neboť právě z ostrova Lewis

pochází. Setkává se s dávnými kamarády, ale ve vzduchu stále visí
napětí. Zdá se, že události z dětství
nějakým způsobem souvisí s vraždou, protože mrtvým je muž, který
po dobu školní docházky šikanoval

Když odhalíme vraha,
nepociťujeme vítězství,
protože jeho motiv je sice
pokřivený, ale on sám je
svým způsobem obětí.
své okolí, ale ne vše sedí. A stále
chybí motiv. Lidé na ostrově nejsou
sdílní a Fin musí bojovat nejen
s jejich neochotou, ale i s vlastními
vzpomínkami, které mu vyvstávají
v mysli. Otázkou je, zda si pamatuje vše tak, jak se opravdu událo.
Zdá se, že klíčovou událostí je každoroční lov mláďat terejů, který se
odehrává na skále uprostřed moře.
Co se tam stane tentokrát? A co se
tam událo před osmnácti lety? To

musí Fin zjistit. Nebo si vzpomenout.
Peter May napsal brilantní román, který lze označit za více než
jen detektivku. Jde spíše o psychologické drama, kdy je vražda a její
vyšetřování prostředkem k odhalení detektivova nitra. Výborně popsaná je příroda a počasí na Hebridách, s nímž se lidé museli smířit,
a tak se stali stejně drsnými. Zajímavě je udělaná kompozice, v
jednotlivých kapitolách se střídají
Finovy vzpomínky na dětství, vyprávěné v první osobě, a současné
vyšetřování. Autor nás dlouho drží
v napětí, kdo je vrahem. Když ho
společně s Finem odhalíme, nepociťujeme vítězství, protože jeho
motiv je sice pokřivený, ale on sám
je svým způsobem obětí.
Na úspěch Skály navázal autor
dalšími romány – Muž z ostrova
Lewis (2012) a Šachové figurky
(2013). Všechny vydalo nakladatelství Host, stejně jako audioknihy,
které namluvil Jiří Dvořák. (vkv)

Oblíbená učitelka slaví 98. narozeniny

V

dubnu letošního roku
oslavuje paní učitelka
Dana Jírová (roz. Procházková) krásné 98. narozeniny.
Narodila se ve Mšeně, kde v prvních letech také učila. My žáci na
ni moc rádi vzpomínáme.
Její tatínek František Procházka, ředitel mšenské školy, byl
umučen s panem učitelem Regnerem v koncentračním táboře
Osvětim. A její manžel tragicky
zahynul.

Dana Jírová ráda zpívá. Foto: J.H.

Ačkoli neměla lehký život, předávala nám s láskou své znalosti

a zkušenosti.
Rádi se s paní učitelkou každým rokem scházíme - dvě třídy
v restauraci na stadionu a dvě
U Zlatého lva na náměstí. Pokaždé se na společné shledání moc
těšíme.
Paní učitelko, buďte ještě
dlouho mezi námi! Na opětovné shledání s Vámi se těší Vaši
vděční žáci.
Za všechny, které jste učila,
Věra Novotná, Ústí nad Labem.

Drůbež Červený Hrádek nabízí

OBEC CHORUŠICE

z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách, Green Shell typu Arakauna a Dark Shell
typu Maranska. Stáří 15 - 19 týdnů. Cena 169 - 219 Kč/ks.

ve Velkém Újezdě.
Zájemci se mohou hlásit
a bližší info k pronájmu získat
na OÚ Chorušice.

PRODEJ SLEPIČEK
Prodej se uskuteční 19. dubna, 17. května a 14. června
2020 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

hledá nájemce
prodejny potravin

tel.: 315 693 22
ou@chorusice.cz,

prodejna je v provozu, obec
tímto způsobem zjišťuje
možnosti zkvalitnění služeb
pro občany.

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Václav Souček (*4. 4. 1890 Zamachy † ?), učitel kreslení. Vychodil
měšťanskou školu ve Mšeně a
Dubé a absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Po první
světové válce, kde byl těžce zraněn,
cestoval po Francii, Itálii a Jugoslávii a od roku 1923 byl u hraběte
Colloredo–Mansfelda na Zbirohu.
Pro své akvarely hledal náměty ze
Mšena a okolí.
Václav Levý (* 14. 9. 1820 Nebřeziny u Plas † 30. 4. 1870 Praha),
sochař. Učil se truhlářem, ale pracoval jako kuchař v plzeňském klášteře a ve Lnářích. Kolem roku 1840
odešel se statkářem Antonínem
Veithem na jeho panství do Liběchova. Pod vlivem umělců, kteří se
na zámku soustřeďovali, začal tesat
sochy v okolním skalním masívu.
Tak vznikla jeskyně Klácelka, Harfenice, Čertovy hlavy, Had a Kaple
Maří Magdaleny. Dále to byly volné
i reliéfní postavy pohádkových a
historických bytostí (Jan Žižka, Prokop Holý, komplex Blaník). Sochař –
samouk byl spjatý s lidovým uměním a barokním sochařstvím, na
popud Antonína Veitha vystudoval
sochařské umění v Mnichově a
poté odešel do Říma, kde se umělecky prosadil. Po návratu do vlasti
se stal prvním učitelem a starším
spolupracovníkem Josefa Václava
Myslbeka. Jeho nejznámější sochařské sousoší nese název Adam a
Eva. Je pochován na Vyšehradském
hřbitově v Praze.
Oskar Beneš (* 22. 2. 1913 Veselí
nad Lužnicí † 24. 4. 1945 Zahájí),
odbojový pracovník. Absolvent obchodní školy, v roce 1939 překročil
ilegálně čs. hranice a vstoupil do
1. čs. polního praporu v Buzuluku
v bývalém SSSR, s nímž prodělal
boje o Kyjev a Bílou Cerekev. V září
1944 byl převelen na území Čech
ve funkci komisaře sovětsko – české partyzánské brigády Jana Žižky
(později „Národní mstitel“), která
působila v lesích kolem Řepína a
širokém okolí. V té době se podařilo předat sovětským orgánům na
Mělnicku přes 20 000 ozbrojených
zajatců včetně německých generálů, na čemž měla svůj podíl i tato
brigáda. V dubnu 1945 se Oskar
Beneš dostal do obklíčení a v nerovném boji s nacistickými Němci
zahynul ještě se dvěma druhy –
ruskými partyzány N. V. Vybornovem a K. A. Andronovem. Pomník a
hrob partyzánů je v Zahájí, poručík
Oskar Beneš je pochován v Chorušicích.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Otevřený dopis starostovi města Mšena
Pane starosto, vzhledem tomu,
že již nějaký čas žijeme v ne zrovna pohodové době, a jelikož jsem si
nevšiml, že by vedení města oproti
jiným obcím vystupovalo aktivně,
navrhovalo opatření a snažilo se nepříjemnou situaci v rámci možností
řešit, tak Vás vyzývám k aktivnímu
postupu vůči našim obyvatelům a k
následným krokům:
1. Prosím zrušte věšák před radnicí přivázaný k odpadkovému koši
(místo pro výměnu roušek šitých
dobrovolníky) a nakupte ústenky/
roušky od profesionální firmy, kterou máte hned vedle radnice, nebo
kdekoli jinde. Následně zajistěte jejich distribuci zdarma všem našim
občanům včetně návodu na správné
použití a péči o ně. Předem odmítám případný argument finanční,
jsou jistě zbytné výdaje, ale toto
není ten případ. Toto není zbytečné. Je sice chvályhodné, když občané
šijí roušky, nicméně od profesionální firmy je efekt větší. Koronavirus
nezmizí za týden, měsíc, ani za rok.
Koronavirus zde zůstane a budeme
se muset naučit s ním žít a potřeba
ústenek bude s největší pravděpodobností i v budoucnu.

Je zřejmé, že hygienicko-epidemiologická opatření budou trvat v různé míře po velice dlouhou dobu.
2. Začněte aktivně pracovat na nákupu dezinfekčních prostředků. Pro
obchody, které v této době zajišťují
prodej potravin a drogerie, distribuujte zadarmo. A samozřejmě se
snažte zajistit i dodání ústenek pro
jejich zaměstnance, a to pochopitelně zdarma. Je to to nejmenší, co můžete udělat pro zlepšení epidemiologických opatření, a samozřejmě dát
jim tím najevo, že jejich práce má
smysl v této prazvláštní době. To je
totiž věc nesmírně důležitá a nelze
ji pominout.
3. Ujistěte se, zda se v našem městě
nedostal někdo do tíživé životní situace vlivem restriktivních opatření,
propuštění ze zaměstnání apod. Nečekejte, zajímejte se, jednejte.
4. Zkontrolujte, zda-li je Domov seniorů připraven na provoz
v době možné karantény části jejich zaměstnanců, jestli jste do této
doby nezkontrolovali krizový plán
na provoz Domova seniorů, tak to
udělejte. Zajistěte, aby nedocházelo
k situacím, kdy je našim seniorům
sděleno pracovníky domova, že jim

Koronavir přinesl výuku doma
Školní výuka doma je zkouškou
pro rodiče a děti, i pro učitele.
Jsem učitelka, a tak jsem popsala, jak to funguje u nás ve škole, a
myslím, že je to podobné všude.
Výuka probíhá většinou přes
školní informační portály, e-maily, videohovory, ale hlavní část
leží na rodičích, zejména dětí
mladšího školního věku. Starší
děti mohou pracovat samostatně, ale malé děti jsou navázané na učitelku nebo na rodiče.
Pečlivě zvažujeme objem učiva
posílaný dětem, abychom je
nezahltili a neotrávili, protože
ve třídě jsou žáci různé úrovně,
a tak se s učením doma trápí
různě dlouhou dobu. S pochopením učiva pomáhají dětem
a rodičům různá výuková videa
na internetu a Česká televize s
programem UčíTelka. Zároveň
učitelé
vzájemně komunikují
s kolegy, aby rodiče ani žáci nebyli učením zavaleni. Vypracované
úlohy děti posílají vyfocené zpět.
Učitel vše opraví a dětem zpátky
pošle, jak dopadly. Zatím jsou
odezvy pozitivní. Určitě jsou děti,
které tento způsob výuky odmítají nebo pracují ledabyle, ale je

to stejné jako v normálním školním životě.
Je možné, že s prodlužováním
doby zájem a úsilí opadne, ale
teď smekám před rodiči, kteří
s dětmi pracují a snaží se dělat, co
můžou.
Marcela Prieložná
Několik tipů na výborné portály
pro podporu domácí výuky:
Český jazyk
www.labyrintbrno.cz
www.mojecestina.cz
www.onlinecviceni.cz
www.primauca.cz
www.gramar.in
www.ctenarska-gramotnost.cz
www.csicr.cz
skolakov.eu
rysava.websnadno.cz
Matematika
learntube.cz
matematika.cz
www.matika.in
math4u.vsb.cz
www.realisticky.cz
www.umimematiku.cz
Angličtina
cs.duolingo.com
ed.ted.com
www.podporaucitelum.cz
www.mooveez.com

již nebude zajišťováno stravování, a
to bez náhrady. V této době se jedná o naprosto skandální jednání.
Začněte konečně vykonávat funkci
zřizovatele, neotálejte, kontrolujte,
řešte problémy, a teprve až budete
mít řešení, informujte občany. Ne
obráceně a nekoordinovaně. Zajistěte, aby veškeré kroky byly činěny
po souhlasu zřizovatele. V případě
problémů zajistěte náhradní řešení
a zamezte možnému šíření paniky v
této věkové kategorii.
5. Přesto, že se Vám to bude zdát
zbytečné, zajistěte jakožto IT specialista pro městský úřad distribuci
po sociálních sítích, po webu apod.
spotů a návodů ohledně správného
postupu při dodržování hygienických opatření, a to zejména hygieny
rukou/správného postupu při mytí
rukou, dodržování základních hygienických návyků atd. Je to základ
všeho a názorných ukázek není nikdy dost, a opět, věřte mi, není to
zbytečné a v tomto okamžiku platí
dvojnásob, že opakování je matkou
moudrosti.
6. Začněte pracovat na novém systému pravidel pro dezinfekci veřejných prostor, bude to skutečně běh

na dlouhou trať.
7. A v neposlední řadě, jelikož stav,
v němž se nyní pohybujeme, již trvá
relativně dlouho, tak je pochopitelné, že to může mít negativní dopad
na psychický stav některých občanů.
Takže se konečně osmělte, dejte na
úvodní stránku webových stránek
města svoje číslo s odkazem, že je
možno v případě, bude-li mít někdo
jakýkoliv problém či padne-li na něj
úzkost, se na Vás obrátit s tím, že
se pokusíte v rámci svých možností
pomoci. Je přeci nutné dát všem na
vědomí, že se o ně zajímáte, a to ne
pouze jednou za čtyři roky při volbách. Věřte, nic to nestojí, ale chce
to kus odvahy a empatie. A pochopitelně se snažte informovat.
Jestli však i nadále budete přistupovat k problematice koronaviru
s laxností minulých dní, kdy odmítáte nabízenou pomoc s odkazem, že
je klid a vlastně se nic moc neděje,
pak mi nezbývá nic jiného, než Vás
vyzvat, ať jdete dělat cokoliv jiného
než starostu města Mšena.
Přeji všem hodně zdraví!

Inzerce

Mgr. David Hanzl,
zastupitel města

mšensko

11

Po třiatřiceti letech opět u startu expedice

P

řed časem jsem na stránkách Mšenska psal vzpomínku na to, co jsme prožili
před třiceti lety. Vypadá to, jako
bych nebyl už nejmladší. Nyní
chci vzpomenout na události staré
třiatřicet let.
Každá generace je nějak poznamenána a následně definována
kulturními fenomény povolenými v širším měřítku v dané době.
U naší generace to byl ještě pozůstatek technické vzdělanosti
- literárně prezentované dvojími
texty. Ve velké literatuře romány
Julese Vernea a v časopisech tehdejší ABC (mladých techniků a
přírodovědců – jak zněl podtitul).
A není náhodou, že mnoho z nás
ábíčkářů čte nyní časopis Vesmír.
Tehdy jsem z ábíčka a jeho tvrdé
přílohy déčka slepoval papírové
vystřihovánky. Třeba rakety Galaxie a potom hodně hrady. Závodní
auta ani formule mi nešly. Pokusil
jsem se o jediné. Byl to model Tatry 815GTC pro expedici KOLEM
SVĚTA. Byli jsme toho tehdy plní.
Psalo se o ní často a pro nás v tom
bylo jakési zpřítomnění dobrodružství Hanzelky a Zikmunda či
návaznost na expedici Lambaréné.
Stejná Tatra a hlavně stejná vůně
dálky a dobrodružství. A tak jsem
nemohl chybět v polovině března
1987 na Staroměstském náměstí,

Expedice vyrazila z Kokořínského Dolu směr Mělník Foto: J. Císařová (2x)
když původní expedice Tatra ko- Tatrovky, a tak trochu i na počest
lem světa startovala.
té první výpravy. Podrobnosti neAsi před rokem jsem zpozor- budu dlouho vypisovat, v dnešní
něl. Poprvé jsem zaregistroval, že době si každý o téhle nové cestě
se připravuje podobná expedice, zjistí vše podstatné i zajímavé ze
která má vyjet opět na propagaci všemožných sociálních sítí. Ale

Město Mšeno nabízí nové
popelnice na bioodpad
Mšeno - Vážení občané, na konci března jsme zahájili rozvážku
nových nádob na bioodpad, které
slouží zejména k likvidaci rostlinných zbytků z domácností. Tyto
nádoby jsou určeny zejména do
městského prostředí, kde ne každý
může kompostovat, proto jsou rozváženy jen ve městě, nikoli v městských částech.
Cílem projektu je odklonit tento
druh odpadu z nádob na zbytkový
odpad („černých popelnic“), neboť
biomasa se nesmí skládkovat (při
rozkladu vytváří skleníkové plyny)
a je škoda ji znovu nevyužít ve formě kompostu. Navíc se tím zmenší
hmotnost skládkovaného odpadu,
což bude znamenat snížení nákladů odpadového systému města.
Máme připraveny hnědé nádoby
o objemu 120 a 240 l. Požádat o ně
můžete telefonicky na radnici (315
693 121) nebo e-mailem. Prosím

uvést jméno, adresu a telefon. Po
shromáždění většího počtu objednávek budou nádoby rozvezeny a
předány po podpisu předávacího
protokolu do zápůjčky občanům.
Ti, kteří již projevili na MěÚ o
nádoby zájem, se znovu hlásit nemusí.
Svoz bioodpadu bude zahájen v
15. týdnu ve čtrnáctidenním rytmu
a bude probíhat zdarma. V zimních
měsících přejdeme na měsíční rytmus. Svozový den bude včas zveřejněn.
Věřím, že se do projektu zapojíte!
Martin Mach, starosta Mšena

jedna zajímavost stojí skutečně za
to, protože se váže k našemu kraji.
Jeden člen hlavního tandemu té
dnešní expedice Tatra kolem světa
2 (Marek Havlíček a Petr Holeček)
má silný vztah k našemu kraji.
A tak oficiální start celé expedice
byl v Kokořínském Dole.
Upravená Tatra 10TS (330 koní)
vyjela (pravděpodobně z Řepova) večer 21. února a po nočním
přejezdu šli všichni spát ve 2.20
- tedy již 22. 2. 2020. To byl den
startu celé expedice, která začala skutečně u nás v Kokořínském
Dole naproti penzionu Kraus. Až
odtud konvoj přejel do Prahy na
náměstí Jana Palacha před Filozofickou fakultu UK a Rudolfinum, kde se uskutečnil slavnostní
start. A my můžeme být trošku
pyšní a třeba i šťastní, protože
komu se poštěstí to, že může být
po třiatřiceti letech opět u toho,
když startuje znovu tak mohutná
a doslova celosvětová událost.
Šťastnou cestu a dobrý návrat
všem na palubě.
A jedno malé soukromé přání na
závěr. Až se za několik let vrátíte
zase přes Prahu na Kokořín, bylo
by lépe (přes všechny ty neduhy
současnosti), abychom nežili opět
v nějakém jiném režimu, jako se to
stalo u první expedice.
Michal V. Hanzelín

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTR O
Václav K uneš
Prodáváme:
ZA HRA DNÍ NÁ ŘA DÍ, HA DICE, S P OJ KY
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁL
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 ŘAD Í
BROUŠ ENÍ NOŽŮ, KOTOUČŮ A ŘE TĚZ Ů
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)

w w w. ze l eza rst v i - ku n es. cz

PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ J E M OŽ NÝ
DOVOZ ZBOŽÍ NA URČENÉ MÍSTO

Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

31.

Lanovku z roku 1882 pohání obyčejná voda

N

a severu Portugalska nedaleko historického města
Braga se na zalesněném
kopci vypíná jedno z nejznámějších poutních míst země, Bom Jesus
del Monte. V překladu to znamená
Dobrý Ježíš z hory. Se stavbou začal
v roce 1722 arcibiskup dom Rodrigo de Moura Teles z Bragy. Nahoře
před tím stála stará svatyně. K ní
přistavěli dlouhé, několikrát zalomené schodiště, a na vrcholu velký
kostel v klasicisním slohu. Ten byl
dokončen roku 1811.
Dostat se až nahoru můžeme
dvěma způsoby. Buď se vžít do
role poutníků a celou strmou cestu
vyšlapat, nebo využít dopravu vrcholným technickým dílem té doby.
Šlapat se nám ve vedru moc nechce, volím jako většina techniku
a ne jen tak ledajakou. Strmý kopec
zdolává dvojice vagonů pozemní
lanovky, tady jí říkají elevador. Tento technický zázrak vyrobený roku
1882 jezdí skoro zadarmo, má totiž
takzvaný hydraulický pohon. Jízdu
nezajišťuje žádná pára, elektrický
proud nebo jiný typ motoru. Vagon
plný cestujích vytáhne nahoru obyčejná voda. Proti sobě jedoucí dva
původní vagony spojuje přes horní
kladkové kolo silné ocelové lano.
Vagony jedou proti sobě po dvojici
kolejových drah. Uprostřed zajišťuje vagony proti skluzu ještě jedna
ozubená dráha. Funguje to jedno-

duše. Horní vagon musí být vždy
těžší. A protože většinou lidé jezdí
nahoru a dolů sejdou pěšky, je to
vyřešeno na principu jednoduché
kladky. Do prostoru pod horním
vagonem načerpají vodu, a když
je těžší než spodní, dá se celý systém do pohybu. Dole se pak voda
přečerpá do horního vagonu a tak
to funguje po celou dobu provozu.
Jednoduché!
Po krátkém čekání a zaplacení
jednoho Eura se namačkáme do vagonu a už frčíme. Trochu to drncá,
ale jedeme docela rychle a po pěti
minutách vystupujeme v horní stanici. Hned do našeho vagonu hadicí
přečerpávají vodu, pojede tentokrát dolů, několik lidí nastupuje.
Pochybuji, že ještě někde v Evropě
takový systém funguje. Doufám,
že nějakého inovátora nenapadne
přizpůsobit dopravu současným
technickým vymoženostem, byl by
to zločin.
Před námi stojí kostel se dvěma
věžemi. Mohutná stavba ze žuly s
několika bíle natřenými částmi zdí
působí pěkným dojmem. Jdeme se
podívat dovnitř. Výzdoba je moc
pěkná, převládá bílá barva, všude
stojí množství velkých zlacených
soch. Plastický hlavní oltář představuje výjev z ukřižováni Krista.
Ten není na kříži sám, kolem sebe
má řadu římských vojáků, dokonce nechybí ani dvojice ukřižova-

Pohled od kostela na schodiště a Bragu.

Lanovka jezdí od roku 1882. Foto: Zdeněk Bergl (4x)

Kostel na vrcholu kopce byl postaven v klasicisním slohu.

Celé schodiště s kostelem působí při pohledu zdola opravdu úchvatně.

ných lotrů po jeho stranách. Vedle
kostela a taky nad ním stojí několik budov, které sloužily jako sídla
církevních představitelů. Součástí
komplexu je i budova pošty a prodejna suvenýrů. Všechno mají krásně osázené květinami, dá se posedět
i na kamenných lavičkách kolem
uměle vytvořených jezírek. Tak si
na chvíli sedneme a vychutnáváme
pohledy dolů na přístupové schodiště a nedalekou Bragu. Po něm
se pomalu spouštíme dolů, žulové
schody vedou po obou stranách.
Je to takzvaně cik cak, uprostřed se
pravidelně setkávají a zase vzdalují.
Po stranách ohraničují prostor bíle
natřené kamenné zídky, plné soch.
Asi uprostřed schodiště, tomu tady
říkají Escadaria, stojí v řadě pětice
větších ženských soch představujících lidské smysly. Ať koukám, jak
chci, nemůžu jednotlivé smysly na
sochách poznat, snad až na jeden.
Z očí jedné trčí dvě krátké trubky,
z nichž teče voda. Že by to byl zrak?
Asi ano, jenom mi není jasné, proč
tolik brečí. Nebudu nad tím zbytečně přemýšlet, jdu dolů.
Pohled nazpět nám ukazuje celý
prostor schodiště s kostelem na jeho
vrcholu, odtud to vypadá nádherně. Dál už cesta plná zatáček vede

lesem, v každém ohbí stojí docela
velká kaplička. Je to v podstatě křížová cesta ukazující poslední chvíle
Kristova života. Uvnitř každé kapličky vidíme několik kamenných a
barevně natřených soch v životní
velikosti, někde jich je dost, nejvýše jsem napočítal osm postav.
Musíme se v tom trochu zorientovat. Nejvýše položená kaplička
ukazuje Krista na kříži, je to tím,
že celý systém začíná dole a my
stojíme vlastně až na jejím konci.
Je to tak, první kaplička dole u brány
do objektu je největší a představuje
Poslední večeři Páně. Znovu máme
možnost odsud vidět celé schodiště, je dost dlouhé a hlavně strmé.
Dobře jsme zvolili cestu nahoru lanovkou. Dozvídáme se zde z tabulí
s fotografiemi, že při církevních
slavnostech absolvují někteří věřící
celou cestu po kolenou, musí to být
strašné utrpení. Ať si někdo zkusí
vylézt po kolenou schodiště o jedno
patro, tady to je tak stokrát delší. Br,
ani si to nedovedu představit.
Jsme všichni a čeká nás ještě přesun do Porta, to je nádherné a mezi
příznivci toho nejlepšího vína milované město na pobřeží Atlantiku,
časem se o něm taky zmíním. Tam
máme zajištěné ubytování.

