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Archeolog Dr. Lička zpracoval
další část výzkumu ve Mšeně
Mšeno - Vedoucí archeologického výzkumu, který probíhal mezi
lety 1968 až 1988 na místě dnešní
skládky komunálního odpadu ve
Mšeně, opět navštívil Mšeno. Dr.
Milan Lička má k němu citovou
vazbu. A není ani divu, když na
Mšensku strávil tolik let. Nepřijel
ale jen tak, přivezl s sebou svou
druhou publikaci věnovanou právě
mšenskému výzkumu.
V první monografii, která vyšla v rámci archeologické edice
Fontes Archaeologici Pragenses,
Dr. Lička popisoval v jedné části
hromadný pohřeb čtyř jedinců v
zásobní jámě a ve druhé se zaměřil na analýzu keramiky staršího
úseku vývoje kultury s vypíchanou
keramikou (VpK), jejích tvarů,
vzorů a technik. Druhá monografie, kterou si lze zapůjčit i ve mšenské knihovně, detailně popisuje
keramiku mladšího úseku vývoje VpK a veškeré objevené domy
a stavební struktury.
„Některé stránky by mohly zaujmout místní, kteří se zajímají o
přírodu. Čistě archeologickou část
totiž doplňují údaje získané analýzou zvířecích kostí a zuhelnatělých
rostlinných makrozbytků,“ popisuje doktor Lička.
Archeolog Národního muzea při
výzkumu spolupracoval s místními
lidmi. Řada těch, kteří byli už tehdy ve vyšším věku, bohužel nežije,
ale tehdejší studenti se mohou
poznat na několika otištěných

srpen
ČEKÁ NÁS
15. 8. Mšeno

Veteran club Mšeno zve na
IX. setkání motocyklů československé výroby ve Mšeně,
sraz na náměstí Míru 8.30
až 10.00, vyjížďka zvlášť pro
malé a velké motocykly.

15. 8. Kokořín

Velký dechový orchest MKD
Mělník zve na Kokořínské
hudební slavnosti 2020,
od 11.00 vystoupí Hradní
trubači, Bořanka, Švitorka,
Přívoranka a Velký dechový
orchestr Mělník.

29. 8. Mšeno

Poslední koupání v areálu
koupaliště od 20.00, kulturní
program s hudbou.

29. 8. Kanina

Doktor Lička věnoval druhý díl své trilogie mšenské knihovně. Foto: J. Ř.
fotografiích.
PhDr. Milan Lička, CSc.
Autor aktuálně připravuje poslední díl své mšenské trilogie. Ten
je český archeolog (*1939) zabýmá být zaměřen kromě pazourků
vající se neolitem, zvláště kultuna veškeré kamenné náčiní včetně
rou s lineární keramikou, kultusekeromlatů, tesel nebo kamenrou s vypíchanou keramikou a
ných mlýnků.
Jiří Říha
technologií neolitické keramiky.

Preparace zuhelnatělého dřeva místními brigádníky. Foto: M. Schneider

Je emeritním pracovníkem Národního muzea. V letech 1963 až
1968 byl zaměstnán v muzeích v
Ústí nad Labem a Poděbradech.
V letech 1968 až 2011 pracoval v
oddělení prehistorie a protohistorie NM v Praze, mj. jako jeho
vedoucí a jako zástupce ředitele
Historického muzea - Národního muzea. Uskutečnil řadu
archeologických výzkumů, z
nichž největší proběhly v Kosoři
(kultura s lineární keramikou) a
ve Mšeně (kultura s vypíchanou
keramikou).

Trampové z Kokořína a Obec
Kanina zvou na 4. Country
Kaninafest se zahájením v
11.00, vystoupí KTO, Šolc
Boys Band, Pro radost, Jirka
Řezníček, Womacklee, Burizon, Dobrý struny, Trativod,
Kupa, Dudas Band. Akce se
koná na podporu Domova
seniorů ve Mšeně.

30. 8. Mšeno

43. ročník dálkového pochodu Mšenská 50 se šesti trasami pro chodce a pěti pro
cyklisty, prezence účastníků
v areálu mšenského koupaliště od 6.30 do 10.30 podle
délky tras. Součástí je IV.
ročník závodu v přespolním
běhu Kokořínské roklinky,
prezence běžců od 9.15 do
9.45, start všech kategorií v
10.00.

6. 9. Mšeno

Okrašlovací spolek zve na
Setkání s loutkami u Hlovecké studánky, od 14.00,
tvořivá dílna a od 15.00
loutkové divadlo Aleše Bílka.

mšensko
NOSTALGICKÁ MYŠ
ŠEMANOVICE
8. 8. 14.00 dětské tvořivé odpoledne - Divadlo Romaneto - Námořnická pohádka
14. 8. 20.00 koncert - Dobré
ráno Blues band
21. 8. 20.00 koncert - Vladivojna
LaChia
22. 8. 14.00 dětské tvořivé odpoledne - divadlo nejen pro děti
- Divadelní soubor G.N.A.T - Dramomobil
27. 8. 20.00 koncert - Vladimír
Merta
29. 8. 14.00 Ohlédnu se a co
vidím - beseda se spisovatelem
Ondřejem Suchým
29. 8. 18.00 vernisáž Jazz World
Photo
29. 8. 19.00 koncert - My Band

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!
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Lezci ze Mšena během krize
zdolali pískovce i vyvřeliny

U

plynulé jaro bylo poněkud
specifické, co se možností
(nejen pohybu) týče. Po
vyhlášení krizového stavu se Český
horolezecký svaz obrátil na krizový
štáb s dotazem, zda lze provozovat
lezení v přírodě na skalách. Odpověď byla pozitivní, a tak se mnoho
lezců přesunulo z umělých stěn do
skal. Učinili jsme tak i my z Lezeckého klubu Mšeno, i s některými
dětmi. Pokyny jsme dodržovali a
pohybovali se v přírodě v malých
skupinkách.
Nejdříve jsme vyráželi jen do
blízkého okolí, kde máme skal
opravdu dost, a jak se pravidla
uvolňovala, směřovali jsme i dále.
Nejprve na jeden den k Litoměřicím na vrch Kreutzberg, kde jsou
krásně odjištěné cesty všech obtížností a díky vyvřelé hornině je zde
možné lézt ihned po dešti (což byl
i náš případ).
V následujících týdnech se nám
podařilo zapůjčit si od spřáteleného oddílu chatu v Tisé (Labské
pískovce), kde jsme strávili tři překrásné víkendy. Další skupina zase
sehnala chatu v Malé Skále a lezla
na Suchých skalách. S prodlužující
se krizí zájem vyjet do skal prudce
rostl, a tak jsme někdy museli sehnat i dva objekty, abychom dodrželi v té době povolené desetičlenné skupinky.
Vzhledem k tomu, že byly zrušeny všechny závody, na které jsme se
s dětmi na jaře chystali, bylo skalní lezení v krásné přírodě více než
uspokojivou náhradou. Uvidíme,
co přinese druhé pololetí, ale ve
výjezdech do skal s dětmi hodláme

Členové LK Mšeno si koronavirem náladu zkazit nenechali.

Stoupali na skály u Litoměřic a u Tisé. Foto: archiv LK Mšeno

pokračovat i na podzim. Na tuto
aktivitu čerpáme také část grantu
od MŠMT z programu „Můj klub“,
který jsme letos poprvé pro náš
spolek získali.
V příštím čísle Mšenska se můžete těšit na další článek s lezeckou

Inzerce

tématikou – náš předseda v něm
představí nového lezeckého dvoudílného průvodce po Kokořínsku,
který po letech příprav vydal počátkem léta náš klub.
Pěkné léto všem přeje
Martin Mach, Lezecký klub Mšeno
Rada města Mšena usnesením
č. 2/35/2020 ze dne 15. 7. 2020
schválila vypsání výběrového
řízení na prodej cisterny
obálkovou metodou
za minimální cenu 10.000 Kč
nejvyšší nabídce. Termín do 14.
8. 2020. Jedná se o cisternu na
vodu typ MŠX 03-01, rok výroby
1976, bez registrace a bez
možnosti získání registrace.
Nabídky podávejte do 14. 8.
2020 v zalepené obálce
s označením „NEOTVÍRAT - CISTERNA“ na adresu MěÚ Mšeno,
nám. Míru 1, 277 35 Mšeno
nebo přímo v podatelně úřadu
na radnici.

mšensko
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Trasu triatlonu jakýsi „dobrák“
těsně před startem přeznačil
Mšensko - Letošní 26. ročník Kokořínského triatlonu byl pro mě
trochu jubilejní. Popatnácté jsem
byl součástí organizačního týmu
dobrovolníků z TJ Sokol Mšeno.
Jsme zkušená, sehraná parta s přesně rozdělenými úkoly. Mou úlohou
je vymyslet nové trasy pro kolo
i běh. Řádně je označit a před závodem všem účastníkům při rozpravě srozumitelně popsat.
Letos mi mé podvědomí našeptávalo, že už mě nemůže nic překvapit. A ejhle! Poslechl jsem ho.
Chyba. Překvapení se dostavilo.
Vše začalo několik týdnů před závodem. S Radkou jsme začali hledat putovní pohár určený ženám.
Po poměrně povedené detektivní práci jsem ho vyzvedával ve
Cvikově u vítězky z roku 2016. V
průběhu hledání se mi též povedlo najít chlapíka, jenž byl ochoten
vyrobit pohár pro ženy veteránky.
Slíbil, že ho do druhé červencové
soboty dodá. Trasu jsem vymyslel,
vyzkoušel a nechal schválit kolegy
organizátory.
Ve středu, jako bych něco tušil,
jsem vzal batoh se šipkami a obešel s nimi běžeckou část triatlonu.
Současně jsme si s Martinem domluvili hodinu, kdy společně budeme značit trasu pro kola. V pátek ráno jsem však musel odjet na
druhý konec republiky. Při dobré
konstelaci hvězd jsem měl domluvený čas stihnout a trať by byla v
rámci terénních podmínek do večera slušně připravená. Schůzka,
která měla trvat mezi 10.00 a 10.15,
začala vlivem dopravní nehody až
v 11.30. Skončila v poledne. Vyrazil jsem zpět. Co čert naplánoval
- další nehoda, kolona na dálnici
před Olomoucí. Venku 30°C ve
stínu. Bez oběda. Cestou mi volal
truhlář, že má pro nás hotový po-

Kokořínský triatlon startuje tradičně na Harasově. Foto: TJ Sokol Mšeno

hár a mohu si jej vyzvednout. V tu
chvíli mi došlo, že letos budu značit
trasu i ráno těsně před závodem. Se
zpožděním, zato za hezkého počasí
se nám povedlo udělat alespoň dvě
třetiny práce a chtěl jsem vyrazit
do Mnichova Hradiště. Výrobce
však musel kamsi odjet, že prý mi
pohár předá ráno v osm. V duchu
jsem počítal, v kolik musí zvonit
budík, abych stihl se šipkami objet
zbytek cyklotrasy, vyrazit do Mnichova Hradiště a vrátit se včas na
prezenci na Harasov.
Ráno za svítání jsem tedy seděl
v sedle MTB, klepal kosu a doufal,
že si v začínajícím dešti někde ve
sjezdu nerozbiju nos. V osm jsem
v Hradišti vyzvedl osoustružené
dřevo a mazal zpět. Ovšem bez
dokončené práce na trati. Chyběly mi poslední kilometry Kačinou
nahoru. Býval bych to stihl, nebýt
deště a Radčina telefonátu, abych
naložil stan a vzal jej s sebou k rybníku. Prosbu jsem splnil, co bych
pro sestru sokolku neudělal, ovšem
Kačinu jsem do startu neprojel. V
souběhu událostí jsem si zapomněl

Inzerce

poznamenat body do rozpravy
před startem. Následně jsem před
téměř padesáti závodníky koktal,
informace sděloval napřeskáčku
a možná i neúplně. Jakmile všichni naskákali do vody, zmizel jsem
též a jel dokonat svoji organizační
povinnost. Pak se vše naštěstí vrátilo do svých kolejí. Tedy skoro vše.
Závodníci bloudili jako každý rok.
Jen asi trochu více. Běžeckou trasu nám navíc nějaký idiot přeznačil. Možná tentýž, který o kousek
dál nechal válet obal od svačiny.
Prázdný je nejspíš těžší a objemnější než plný.
K samotnému závodu. Jako každoročně přijeli výborní triatleti
- zkušení účastníci (Olga Lacinová už podvacáté) a samozřejmě ti,
kteří si tuto šichtu chtějí alespoň
jednou za život zkusit. Ze třetí
skupiny se často posléze stávají ti
výborní a hlavně ti zkušení. Kéž je
vás všech hodně a můžeme společně po sportovním výkonu posedět
u kytary a zhodnotit uplynulou
druhou červencovou sobotu. Za
rok nashle.
Martin Kauler

Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí

KINO MÁJ
DOKSY
7. 8. 18.00 - Trollové: Světové turné (animovaný film pro celou rodinu, USA, 2020, režie Walt Dohrn)
8. 8. 15.00 - EXPEDIČNÍ KAMERA
(filmový festival nejlepších cestovatelských a outdoorových filmů)
10. 8. 18.00 - Ovečka Shaun ve
filmu: Farmageddon (animovaná
komedie pro celou rodinu, VB/
USA/FR, 2019, režie R. Starzak)
10. 8. 20.30 - 3Bobule (komedie,
ČR, 2020, režie Martin Kopp)
11. 8. 19.00 - Ukradený stát (dokumentární, Slovensko/ČR, 2019,
režie Zuzana Piussi)
12. 8. 18.00 - Trollové: Světové
turné (animovaný film pro celou
rodinu, USA, 2020, režie W. Dohrn)
12. 8. 20.30 - Meky (dokumentární, ČR/Slovensko, 2020, režie
Šimon Šafránek)
13. 8. 20.00 - Tenet (drama, USA/
VB, 2020, režie Christopher Nolan)
14. 8. 18.00 - Trollové: Světové
turné (animovaný film pro celou
rodinu, USA, 2020, režie W. Dohrn)
17. 8. 17.30 - Trollové: Světové
turné (animovaný film, USA, 2020)
17. 8. 20.00 - Bourák (komedie,
ČR, 2020, režie Ondřej Trojan, scénář Petr Jarchovský)
18. 8. 20.00 - Tenet (drama, USA/
VB, 2020, režie Christopher Nolan)
19. 8. 17.30 - Trollové: Světové
turné (animovaný film, USA, 2020)
19. 8. 20.00 - 3Bobule (komedie,
ČR, 2020, režie Martin Kopp)
20. 8. 20.00 - Šarlatán (životopisné drama, ČR/IR/PL/SR, 2020, režie Agnieszka Holland)
21. 8. 17.30 - Mulan (dobrodružný
film, USA, 2020, režie Niki Caro)
24. 8. 17.30 - Mulan (dobrodružný, USA, 2020, režie Niki Caro)
24. 8. 20.00 - Šarlatán (životopisné drama)
25. 8. 20.00 - Tenet (drama, USA/
Velká Británie, 2020)
26. 8. 17.30 - Trollové: Světové
turné (animovaný film, USA, 2020)
27. 8. 20.00 - Štěstí je krásná věc
(komedie, ČR, 2020, režie J. Diarmaid Novák)
28. 8. 17.30 - Mulan (dobrodružný
film, USA, 2020, režie Niki Caro)
31. 8. 17.30 - Trollové: Světové
turné (animovaný film, USA, 2020)
Inzerce

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

Stačí zavolat na:
724 846 381

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

mšensko
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Návrat do Cinibulkovy doby už podesáté

Před Mariánským sousoším na mšenském
náměstí Míru byla v sobotu 11. července dvě hodiny před polednem zahájena
už tradiční retro vycházka Po stopách Cinibulkových aneb Časem zpět o sto let,
která se letos dočkala desátého výročí.
Špacír, jehož se každoročně zúčastňují
jen opravdoví nadšenci, pro jiné možná
trochu „blázni“, v oděvech a doplňcích
à la začátek dvacátého století, byl druhou letošní akcí Okrašlovacího spolku pro
Mšeno a okolí. Tu první představoval Novoroční sestup do Ráje, kdy ještě nikdo netušil nic o omezeních, které s sebou přinese koronavirová nákaza. Ačkoli byl letošní
ročník poněkud chudší o jindy připravené
divadelní scénky, účastníci nepřišli o zastávku ve Františkově aleji s piknikem.
A na závěr vycházky třicítka účastníků
uvítala příjemné prostředí městských lázní, kde bylo vlivem chladnějšího počasí
výjimečně téměř liduprázdno. Všem podobně „šíleným“ účastníkům děkujeme,
že se s námi vydali do luk a lesů a těšíme
se na polovinu příštího července. (jř) Foto:
Václav Zýval (3x), Josef Havel (3x)

Inzerce

Inzerce

O B Ě D Y
st ř edisko M šeno

AŽ NA VÁŠ STŮL

Vám za příznivé ceny nabízí:
→ dopravu - sklápěč, kontejner,
kontejner s hydraulickou rukou
→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním
→ stavební práce menšího rozsahu

Párty Servis Mělník
ZAJIŠŤUJE DENNÍ ROZVOZ OBĚDŮ

Více informací na tel.: 724 729 617 (Jiří Říha)
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz

MENU s polévkou 100 Kč, bez polévky 85 Kč.

● od pondělí do pátku pro občany i firmy
ve Mšeně a okolních obcích
● výběr ze dvou druhů jídel
 732 678 699  obedy-mseno@seznam.cz

mšensko
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Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými

9. díl

Kočárky z přelomu 19. a 20.
století byly velice parádní

V

ážení čtenáři, tentokrát bychom vám chtěli představit
nejstarší historické kočárky,
které máme u nás ve Starých krásnostech k vidění.
Jedná se o kočárky pro miminka
z poslední třetiny 19. století. Oba
kočárky jsou proutěné, korby jsou
velmi prostorné bez čalounění, barevně jsou v přírodním provedení.
Kola jsou loukoťová, podvozky a
vodítka kočárků jsou zhotoveny
z kovu. Vodítka jsou zakončena
dřevěnými soustruženými držadly.
K těmto kočárkům patřily i látkové
boudičky, které se bohužel nedochovaly.
Jak je už z popisu patrné, na výrobě kočárku se muselo v té době
podílet více řemeslníků, a to košíkář, kovář a kolář. Kočárky se nevyráběly sériově, spíše jen na zakázku,
později začali někteří z řemeslníků
preferovat ve své produkci právě kočárky. Nejčastěji košíkáři, kteří vy-

Princezka patří mezi nejkrásnější
kočárky. Foto: archiv autorů (2x)

Proutěný kočárek s loukoťovými
koly patří mezi nejstarší.
ráběli podstatnou část kočárků, ale i
oni museli další součásti - například
kola - nakoupit u kolářů a ostatních
výrobců.
Dalším kočárkem, který bychom
vám chtěli představit, je takzvaná
Princezka neboli promenádní kočárek. Tyto kočárky se vyráběly od
konce 19. století zhruba do poloviny
dvacátých let 20. století, kdy se do
módy dostaly takzvané skříňkové
kočárky (o těch až příště).
Jak tedy taková Princezka vypadala? Představte si třeba rok 1915
a oblečení, které se tehdy nosilo.
Dámy si oblékaly dlouhé sukně až
na zem, halenky, v ruce třímaly paraplíčka a na hlavě měly zcela určitě
klobouky s mašlemi, péry či jinými
ozdobami. Kočárky bývaly také vyšňořené. Vysoké kovové podvozky
nesly dřevěné nebo proutěné korby, kovová vodítka byla ukončena
porcelánovými držadly. I dřevěné
korby byly malované různými ornamenty, proutěné korby mnohdy
tvořily různé ornamentální výplety. Zde se projevil vliv secese, která
tehdy vládla. Střechy kočárků se šily

Inzerce

z voskovaného plátna či koženky a
sklápěly se pomocí vzpěr, některé
měly i zdvojené lomení. Doplňkem
boudiček neboli stříšek byly tylové, krajkové či sametové záclonky,
střapce, třásně, volánky a mašle.
Nyní už ke konkrétnímu kočárku
Princezce, který máme ve své sbírce v muzeu. Jedná se o promenádní
kočárek ve světlé krémové barvě s
proutěnou korbou se vpleteným
vzorem na bočnicích, kovovým
podvozkem s velkými koly a porcelánovým držadlem. Tento kočárek
se k nám dostal ve velmi zuboženém stavu a nutně musela následovat oprava a restaurování kočárku,
což je v těchto případech vždy velmi
pracná záležitost, protože se kočárek musí rozložit na jednotlivé díly,
pečlivě odstranit rez, znovu nastříkat barvou, která musí být velmi podobná té minulé. Teď odbočím – u
osmipéráků a kukaní je podvozek
chromovaný, a to dá teprve zabrat.
U tohoto kočárku se musely i nově
vyplést kola a znovu našít čalounění. Rovněž boudička je nově šitá.
Myslím ale, že renovace dopadla
dobře a kočárek je ozdobou našeho muzea. Děkujeme za spolupráci
panu Jaroslavu Živnému ze Mšena.
Velmi zajímavý je tzv. Glascockův
americký proutěný kočárek, který
je u nás rovněž k vidění. Jedná se
kočárek, postýlku, jídelní židličku a
nosítko v jednom. Datace je okolo r.
1920. V našich zemích se nepoužíval, i když je o něm zmínka v Domácím Vševědovi z r. 1925. Tento
multikočárek je dovezen jako originál z Ameriky.
Pěkné dny přejí Jitka a Mirek
Hrdličkovi z muzea Staré krásnosti.

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve
Velkém Újezdě 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

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Koupím zachovalá kamna zn.
PETRA nebo jiná podobná. Rozměry jsou 30/30 cm, výška 90
cm. Buď ve Mšeně a okolí, nebo
případně v Praze. Tel.: 723 594
166.

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.
Inzerce

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

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.
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UKRADENÝ STÁT
A ZUZANA PIUSSI
V úterý 11. srpna od 19.00
hodin se v kině Máj v Doksech
bude konat projekce dokumentárního filmu režisérky Zuzany
Piussi Ukradený stát. Projekce
se osobně zúčastní jak režisérka, tak i kameraman filmu
a režisér Vít Janeček. Film
uvede a následující neformální
besedu bude moderovat filmový historik a publicista Vladimír
Hendrich. Snímek začal vznikat
jako ohlédnutí za aktéry filmu
Zuzany Piussi Od Fica do Fica
(2012). Krátce po začátku natáčení došlo ale k vraždě Jana
Kuciaka a Martiny Kušnírové
a dílo nabralo jiný směr.
V Ukradeném státě vystupují advokáti, blogeři, novináři
a (bývalí?) agenti zpravodajských služeb, přičemž výsledný
tvar reflektuje snahy ovlivňovat
veřejný prostor prostřednictvím kompromitujících materiálů, utajování anebo naopak
zveřejňování určitých informací
v určitý čas tak, jak se to hodí
mocipánům, kteří manipulují
s realitou. Nejnovější autorský
snímek Zuzany Piussi, který
letos získal jednu ze čtyř Cen
Andreje Stankoviče, nabízí tedy
pracovní název pro demokratické deficity i větší či menší
propady právního státu, jež se
zejména v post-socialistickém
bloku začínají 30 let po listopadu 1989 projevovat jako zárodky nového společenského zřízení, které ještě nemá jméno.
Vstupné 100 Kč. Film je do 12 let
nevhodný.
(ml)

Oblíbený Stránecký běh poprvé
startoval o letních prázdninách
Stránka - Ve Stránce se v sobotu 4.
července konal jubilejní 10. ročník
Stráneckého běhu. Krátce po poledni byla zahájena prezence chodců,
Cvrčků a běžců. Patnáct minut po
třinácté hodině pak starosta obce
Štefan Dvorščík svým proslovem
zahájil 10. ročník Stráneckého běhu.
Poté následovalo poděkování
sponzorům od hlavního pořadatele, který všem předal upomínkový
předmět. Sponzory Stráneckého
běhu jsou OÚ Stránka, 1. zemědělská a. s. Chorušice, OMA, Jaroslava
Kloudová, Alena Oupická, Linda
Bartošová, Hanka a Miroslav.
V půl druhé byl odstartován Stránecký pochod. Následoval start
kategorie Cvrčkové na 100 metrů a
400 metrů. Ve čtrnáct hodin byl odstartován hlavní závod na 5 400 metrů, kterého se zúčastnilo 27 běžkyň
a 35 běžců. Téměř po celé trati se
povzbuzovalo, ale nejvíce se fandilo při doběhu závodníků do cíle. Po
doběhu všech závodníků se účastní-

S dvojkou běžel Pavel Mráček.

Inzerce

Kvůli koronaviru se běh posunul z dubna na červenec. Foto: archiv P. M.
ci přemístili na sportovní hřiště.
O začátek kulturního programu se
postaral náčelník týmu Luigi Cocotti Petr Valda, který předal všem zúčastněným běžcům text stránecké
hymny a požádal je o zpěv v doprovodu hudby, kterou měl nahranou.
Text a hudbu složil pan Vlastimil
Čáp.
Program pokračoval vyhlášením
Cvrčků na 100 metrů a 400 metrů.
Každý malý závodník obdržel keramickou medaili, diplom a tašku,
v níž byly upomínkové předměty. Při příchodu pořadatelek na
sportovní hřiště hlavní pořadatel
poděkoval a předal upomínkovou
medaili všem pořadatelům Stráneckého běhu. Jsou to Jaroslava Kloudová, Markétka Bártová, Hanka
Zámečníková, Jituš Kalivodová, Janička Kloudová, Markétka Palkosková, Hanka Nečasová, Janička Plašilová, Vlastinka Mráčková, Štefan
Dvorščík a Lukáš Paluska.
Poté přišlo na řadu vyhlášení
a předání upomínkových pohárů

v kategoriích žen a mužů. O ukončení 10. ročníku Stráneckého běhu
se svým závěrečným proslovem postaral pan starosta Štefan Dvorščík.
Pavel Mráček st., hlavní pořadatel

10. Stránecký běh
NEJRYCHLEJŠÍCH 20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vlastimil Flégl
Jiří Šmíd
Martin Kauler
Michal Michálek
Vojtěch Maluška
Václav Koláčný
Vladimír Veselý
Jan Babický
Tereza Macháčková
Michal Labuť
Oldřich Ježek
Lukáš Paluska
Mirek Brzobohatý
Matěj Šnajdr
Filip Šnajdr
Petr Valda
Jan Paluska
Zbyněk Šnajdr
Pavel Mráček st.
Ladislav Navara

19:25
20:20
25:53
21:03
21:47
22:07
22:31
23:21
24:17
24:53
25:19
25:27
25:35
25:39
25:40
26:18
26:49
26:56
27:02
27:11

Inzerce

Mělnická realitní s.r.o.
rodinná firma na trhu od roku 1991

Váš regionální
odborník na reality

 PRODEJ
 PRONÁJEM
 ODHADY
 PŘEVODY
 PORADENSTVÍ

Podniková prodejna 1. zemědělské a.s. Chorušice nabízí

prodej krmiv a chovatelských potřeb
pro domácí a hospodářská zvířata
NOVINKA z potravinářské výroby:
prodej za studena lisovaných olejů

Lněný olej nabízíme ve 100 ml, 250 ml, 500 ml lahvích.
Ostropestřcový olej nabízíme ve 100 ml, 250 ml, 500 ml
lahvích. Veškeré naše výrobky jsou pod ochrannou
známkou Suprachor.
Otevřeno celoročně PO až NE od 7 do 17 hodin.

tel: 605 263 261 I info@mdrk.cz I www.mdrk.cz

w w w . s u p r a c h o r . c z
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Dali jsme to. 300 kilometrů
v sedle během jednoho dne

E

xistují různé sportovní výzvy. Mezi ty cyklistické patří
například vyjet na nějaký kopec, zdolat alpský průsmyk, jet co
nejrychleji nebo co nejdále. Já jsem
si vybral ujet nejdelší vzdálenost.
100 kilometrů se dá ujet za pár hodin, ujet 200 km už není zadarmo
a člověk se na to musí připravit.
Tuto vzdálenost jsem ujel už několikrát. Ale aby mi na computeru na
počátku zářila trojka, to už je pořádná výzva. A tu se mnou přijímá
Jirka Mansfeld.
Plánujeme trasu. Musí to být po
rovině (kopce by nás zničily), takže se nabízí řeka Labe, a musí být
dlouhý den, tedy ideálně v létě.
O jedné červnové sobotě vyrážíme v šest hodin ráno směr Mělník, Litoměřice, Ústí, Děčín. Tam
máme 120 km a hledáme cukrárnu
s kávou a dortíkem. Doplňujeme
prázdné bidony a přes hranice
přijíždíme do německého Bad

300 kilometrů za den je pořádná porce i pro zkušené cyklisty. Foto: J. K.
Schandau. Jsme v polovině. Je ve- únava celého těla a musíme častěji
dro a vlhko jako v prádelně a začí- zastavovat na doplnění tekutin, ale
ná foukat nepříjemný protivítr, ale teď už víme, že to dáme. Ve 20.00
naštěstí se nám vyhýbají dešťové přijíždíme do Mšena a na tachosrážky. Na pozdní oběd se staví- metru svítí pěkných 301 km. V
me pod hradem Střekov. Máme to zimě bude čas na další výzvy.
Jaroslav Kůtek
domů ještě přes 100 km. Přidává se

Beseda se zaměří na klimatické změny a vodu
Mšeno - Vážení přátelé, zvu vás na
besedu na téma „Klimatické změny, voda a tvorba krajiny“, která
se uskuteční v sobotu 22. srpna
2020 od 19 hodin na koupališti
ve Mšeně. Soukromý zemědělec
Jiří Horák z Vrátna a agrární ana-

lytik Petr Havel z Prahy představí
každý sám za sebe svůj náhled na
probíhající klimatické změny, možnosti zadržování vody v krajině a
tvorbu krajiny. Návštěvníci budou
mít možnost diskutovat o tom, jakou mají nejen zemědělci, politici,

ale každý z nás šanci pozitivně
působit na prostředí kolem nás.
Během besedy vystoupí mšenští
divadelníci.
Akci připravil mšenský evangelický sbor ve spolupráci
s městem Mšeno. Michal Šimek

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
Beletrie

D. Court: Matčino tajemství
I. Ondriová: Vůně nebe
T. Sterneck: Čas krkavčích hodů
O. Ciprová: Dívčí válka
A. Quick: Porušený slib
N. Roberts: Tajuplná žena
I. Rottová: Přerostlá lolitka

Detektivní romány

A. Indridason: Synové člověka
T. Rydahl: Poustevník
M. Higgins Clark: Celá v bílém
Y. Sigurdardóttir: Plavba smrti
T. Cain: Atentátník
T. Boukal: Hřbitov nevěst
K. Hooper: Tvůj čas se krátí

A. Ekbergová: Ztracená
J. Patterson: Nerozlučný pár

Naučná literatura

P. Herynek: Lidová tvorba
A. Martinová: Quilling – šperky z
papíru
M. J. Mucklestone: Skandinávské
vzory

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
František Hrdlička (* 1869 Řepín †
1945 Praha), učitel a operní basista.
Odešel do Stuttgartu a postupně byl
angažován v mnoha operách v Německu a Švýcarsku. Měl později svoji
pěveckou školu v Kolíně nad Rýnem
a byl sbormistrem v Solingenu.
Václav Irmanov, rozený Vjačeslav (*
1919 Rusko † 1995), sochař ruského
původu. Usadil se v naší zemi, byl
hercem a zpěvákem Orchestru Karla
Vlacha. Oblíbil si Kokořínsko, kde si
pořídil chalupu, v níž často pobýval a
zval sem i své přátele.
Vladimír Regner (* 13. 8. 1910 Mšeno † 19. 4. 1943 Osvětim), učitel,
odbojový pracovník. V letech 1939
– 1942 učil ve Mšeně a na průmyslové škole v Mladé Boleslavi, byl
redaktorem sokolského časopisu a
vzdělávací jednoty Sokol. Za nacistické okupace byl zapojen do odboje,
v roce 1942 zatčen gestapem a jeho
život skončil v koncentračním táboře
Osvětim. Byl také malířem – krajinářem, ještě počátkem 40. let uspořádal v Mladé Boleslavi dvě samostatné výstavy.
Julie Píšková (* 17. 5. 1847 Mšeno
u Mělníka † 26. 8. 1940), veřejná činitelka. Dcera dlouholetého starosty
Mšena Karla Červenky (v roce 1878
napsal Památky města Mšena) se
usadila po různých životních nesnázích v USA, kde se provdala za bývalého mšenského mydláře Jana Píška,
majitele farmy v Dakotě. Po jeho
onemocnění se spolu vrátili v roce
1920 do rodného Mšena, kde se po
smrti manžela věnovala ušlechtilým
veřejným akcím. Finančně podpořila výstavbu městského sirotčince,
českobratrského kostela, pomáhala
církvi, Sokolu, divadelnímu spolku Mácha, dala zhotovit a postavit
pomník T. G. Masaryka a zaplatila
postavení pomníku padlým. Bylo
jí uděleno čestné občanství města
Mšena.
M. Sígl: Kdo byl a kdo je

Inzerce

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

Drůbež Červený Hrádek nabízí

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

PRODEJ SLEPIČEK
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 - 229 Kč/ks.

Prodej se uskuteční 16. srpna 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
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou						

18. díl

Téměř obnovená kaple lehla popelem

V

tomto díle našeho historického putování zabloudíme
do míst, jež jsou pokládána za vstupní bránu do Mšena. Řeč
bude o Romanově, místu nacházejícím se asi kilometr severně od
Mšena.
Přestože je v současnosti Romanov
vyhledáván především turisty pro
přírodní krásy v okolí, do historie
Mšena a jeho obyvatel se zapsal několikrát.
Ze starých tisků se můžeme dočíst, že zde stála kaple zasvěcená
sv. Romanu, patronu obchodníků.
Odtud ostatně také pochází název
Romanov. Podle pověstí zde stávala
i tvrz, po níž nezůstala žádná hmotná památka. Nelze tedy ani určit, kde
přesně se nacházela. Z matrik z první poloviny 17. století se však lze dočíst, že zde bylo pohřebiště pro okolní osady. Obzvlášť v roce 1680, kdy
Mšeno a okolí zasáhla morová rána.
Od té doby, kdykoliv městečko postihl hlad nebo nějaké neštěstí, hle-

dal lid útěchu právě na Romanově.
Nahlédneme-li do mapy, svatostánek sv. Romana budeme hledat
marně, v současnosti zde stojí kaple
sv. Máří Magdaleny. Roku 1766, tedy
za vlády Marie Terezie, byla kaplička
ve značně vetchém stavu. Vrchnost
ji přenechala mšenské obci, která ji
nechala opravit a zvětšit. Staronová
stavba však už nenesla svůj původní název, protože byla zasvěcena sv.
Máří Magdaleně. Dlouhému trvání
se bohužel netěšila, během josefínských reforem církve byla roku 1784
opět zavřena.
O její obnovu se přičinil vlastenecký kněz a sběratel lidové slovesnosti
Václav Krolmus. Rodák z Březinky
u Bělé pod Bezdězem zde roku 1819
v den svátku sv. Máří Magdaleny
uspořádal slavnost, navštívenou lidmi z blízka i širokého okolí. Úřední
nařízení však kapli roku 1822 opět
uzavřelo.
Na znovuotevření si kaple musela
počkat do roku 1859, tentokrát stál

Václav Krolmus. Foto: archiv E. Č.
na její straně Josef Pfeifer, český římskokatolický duchovní, narozený 9.
února 1798 ve Mšeně. Ten zemřel
v roce 1862, rok před požárem, který
byl pro kapli záhubou. Následující
řádky otiskly Národní listy dne 29.
8. 1863.
Ze Mšena se nám píše: „Romanov
u Mšena lehl popelem. Kdo Mšeno
navštívil, zajisté i veden byl od známých na blízký Romanov; z kterého
místa je vidět daleko na vše strany a
za jasných dnů až k Praze. Zde se též
každému ukazoval kostelíček, v kterémž někdy P. Václav Krolmus, když
ve Mšené kaplanoval, kázal. Ten
kostelíček byl tuším roku 1822—23
uzavřen a pak sloužil za skladiště na
dříví. Před 4 roky však se dal opravit a byl již tak dalece hotov, že jen
scházelo do něho kostelní naladí a již
i o to se usilovalo, by byl zase brzo
vysvěcen. Mimo to má Romanov
sedm stavení. Dne 26. t. m. o půl 8

hodině večer vypukl z neopatrnosti
v jednom domku oheň a za několik minut stálo 6 obydlí a kostelíček
v plamenech. Lid se hned na místo
neštěstí dostavil a však na bránění
nebylo ani pomyšlení, neb tam nebylo vody. Byla by se musela teprve
ze Mšena vozit. Oheň trval po celou
noc a musel být viděn na kolik mil.
Z kostelíčka zbyly jen holé zdi a z
ostatního hromady rumu. Je to hrozné neštěstí pro tamní obyvatele, kteří
již po dva roky krupobitím byli stihnuti. Tři jsou pojištění, jeden, chudý
otec sedmi maličkých dítek není.“
Kaple sv. Máří Magdaleny, jež na
Romanově stojí nyní, byla postavena roku 1890. Na obrázku si můžete prohlédnout její podobu z roku
1891. Příště si povíme o dalších památkách na Romanově a jeho obyvatelích.

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.

Inzerce

Obrázek romanovské kaple z roku 1891. Zdroj: archiv E. Č.
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

Zemědělská společnost Skalsko
přijme na VKK Skalsko do jednosměnného provozu
zaměstnance na pracovní pozice
DOJIČKA, OŠETŘOVATELKA TELAT
● podmínkou zaměstnání je praxe s prací se zvířaty
● měsíční plat 29.000 - 34.000 Kč
OŠETŘOVATEL SKOTU
● podmínkou zaměstnání je ŘP skupiny T
● měsíční plat 32.000 - 35.000 Kč
Dále nabízíme:
● mimořádné prémie po ukončení hosp. roku
● roční příspěvek na dovolenou 12.000 Kč
● příspěvky na stravování
● příspěvek na penzijní připojištění
● možnost ubytování
Kontaktní informace:
Tel.: 326 394 110, 777 777 432 (Ing. Novotný, ředitel)
777 777 435 (Ing. Fiala, vedoucí živočišné výroby)
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Podél Labe od Severního moře do Mšena

P

o úspěšných výpravách k
moři Baltskému a Jaderskému
padla tentokrát volba na moře
Severní.
Přes zimu získávám dva parťáky – Jirku Neumanna ze Mšena
a Honzu Chudobu z Mělníka. Tentokrát nepojedeme k moři, ale od
moře. Jednak většinou fouká vítr
od moře a pojedeme s větrem v
zádech, což se potvrdilo, a lépe naplánujeme odvoz k moři. V sobotu
27. 6. brzo ráno nakládáme kola a
bagáž do auta a necháváme se odvézt do dolnosaského města Cuxhaven, kde ústí Labe do Severního
moře. Odpoledne v 16.00 vyrážíme
za dobrodružstvím po Labské cyklostezce. Čeká nás podle navigace
930 kilometrů, ale ve skutečnosti
je z toho kilometrů 995. Hned za
Cuxhavenem projíždíme mezi stády ovcí a neustále musíme otevírat
a zavírat branky, které oddělují pastviny. Delta Labe je neuvěřitelně široká, vypadá spíš jako moře. Občas na
nás v dálce vykoukne mrakodrap,
ale při přiblížení zjišťujeme, že je to
obrovská zaoceánská loď plná kontejnerů, která pluje do nebo z Hamburku. Blíží se večer a po 80 kilometrech nacházíme náš první kemp
v městečku Krautsand. Jen co postavíme stany, přichází bouřka, ale
naštěstí tu mají příjemný přístřešek
s elektřinou, kde si dobijeme mobily
a cyklonavigace.
Druhý den nás čeká průjezd Hamburkem. Na naší straně cyklostezka končí a my se musíme přeplavit
na druhou stranu Labe do centra
Hamburku lodí. Cena je slušná –
1,70 €. Máme velké štěstí na počasí. Po nalodění se strhl velký liják
a po výstupu z lodi přestává pršet.
V Hamburku vynecháváme návštěvu proslulých ulic neřesti a přijíždíme na tzv. Beatles - Platz, kde „Brouci“ začali v roce 1962 svou kariéru a
mají tu moderní pomník. Také si

Cyklisté ze Mšena a Mělníka v Cuxhavenu, kde ústí Labe do moře.

prohlédneme známou hamburskou
radnici. Je poledne a máme hlad.
Snídaně, svačiny a večeře řešíme v
sítích německých supermarketů, ale
jedno teplé jídlo denně si neodpustíme. Vyhledáváme většinou rychlá
občerstvení Turků s kebabem nebo
Asiaty s jejich pokrmy. Za málo peněz hodně muziky. Za Hamburkem
je méně osídlená oblast, většinou je
to zemědělská půda s pastvinami,
loukami a poli. Proto nacházíme
jednoduchý kemp až po 180 km.
Další den před námi. Bolest sedacích partií nevyléčí ani profesionální krémy. Musíme si to vytrpět.
Ještěže nevíme, že nás čeká ještě 200
km. Mobilní aplikace Mapy.cz nám
dokáže skvěle najít vše potřebné,
ale bohužel některé kempy nejsou v
provozu nebo neexistují, a proto se
nám trasa prodlužuje. Příště volíme
jen kempy s webovými stránkami,
případně si je prověříme leteckým
pohledem v mapách. Je pondělí
a obrovský kemp je téměř celý jen
pro nás (je i nejdražší - 10 € na osobu).
Jako každé ráno hledáme nejbližší market na snídani. Nejlépe s pekárnou a kávou. Doplníme zásoby
a valíme dál. Před Magdeburgem
spatříme technický zázrak. Řeka
Havela teče po největším vodním

Za Cuxhavenem projížděli mezi stády ovcí. Foto: archiv J. Kůtka (3x)

mostě v Evropě přes Labe. Po mostě
plují velké lodě, je to neuvěřitelné.
V městečku Coswig (neplést si s
Coswigem u Drážďan) nacházíme
nejúžasnější kemp. Krásná louka u
Labe s budovou pro kanoistický oddíl. Je večer, před budovou popíjejí
pánové v letech (asi zasloužilí členové oddílu) lahváče. Ptáme se: „Můžeme zde přespat?“ „No jasně, 5€
osoba“. „Super, a sprcha a záchod?“
„To máte nahoře v patře a kdybyste
chtěli pivo, je tam plná lednice, jen
vhodíte do kasičky 1,50€.“ Neuvěřitelné. Večer bývalí kanoisté sedají na
kola a odjíždějí do města. Celý areál
je náš. Ani nás nenapadne pohostinnosti zneužít (dokonce i pár piv v
lednici zbylo).
Ráno zajíždíme do historického
města Lutherstadt Wittenberg na
snídani. Ač je červenec, Němci mají
stále nařízené roušky v obchodech.
Jsme na to připraveni. Potkáváme
Čecha jedoucího opačným směrem
k moři. Chvíli si popovídáme. Nezávidíme mu cestu v protivětru. V
16. století tu Martin Luther přibil
na vrata kostela 95 tezí na reformu
církve. Jinou zajímavostí je, že tu v
roce 2002 chytili lachtana Gastona
ze Zoo Praha po povodních. Bohužel Gaston po 300 km zahynul
vyčerpáním. My jsme také vyčer-

Součástí cesty byla i návštěva Míšně.

paní, a tak v Torgau hledáme rychlé
občerstvení. Kebab opět nezklamal.
Za 6,50€ dostáváme takovou porci, že máme problém nasednout
na kolo. Jsou i strašidelné zážitky.
A tím je poslední kemp v Německu
na 103. km od Hřenska. Louka u
Labe a jinak nic. Už chceme odjet,
když tu se zjevuje podivný chlapík.
S ničím není problém. Naposledy
tu přespal někdo v minulém století.
Umyvadlo má rozbitý sifon a voda
teče přímo do pantoflí. Kupodivu
funguje Heizung (topení) a teče teplá voda. A když vytáhneme zástrčku
z průtokáče, dá se nabíjet. No, nekup
to za necelých 6€. Po dotazu na stůl
vytáhne dědek neuvěřitelně špinavý
kus nábytku plný pavučin a přejede
ho smetákem. „Das ist gut.“ To přežijeme. Už cítíme české pivo.
Začíná fungovat Aladin s českým
radarem. Krátkou spršku přečkáme v čekárně a jedeme si prohlédnout město Míšeň. Dopoledne je
klid a Míšeň je jen naše. Parťákům
slibuju něco nádherného. Slepě mě
následují, odbočujeme z Labské cyklostezky a jedeme k překrásnému
zámku Moritzburg. Zde se natáčely
Tři oříšky pro Popelku. Celý areál
je volně přístupný, fotíme si i střevíček, který ztratila Popelka a kam by
se vešla i noha slona. A ještě jedna
chuťovka. Ve městě Radebeul Villa
Shatterhand, kde Karel May psal mé
klukovské příběhy. Míjíme Pirnu,
Bad Schandau a odpoledne už jsme
v Čechách. Pivovar Kapitán v Děčíně nezklamal. Kupodivu tam vaří
pivo sládek ze Mšena. Poslední noc
v kempu pod železniční tratí v Brené
za 200 Kč. A ráno hurá přes Mělník
na oběd do Ráje. Povedlo se to. Díky
počasí, připravené technice, zdraví
a skvělé partě jsme po sedmi dnech
doma. Fotografie z cesty jsou k vidění na: https://bikemseno.rajce.idnes.
cz/Labe_od_Severniho_more/.
Jaroslav Kůtek
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PŘÁNÍ / VZPOMÍNKA
Ve čtvrtek 23. července 2020 se
paní Drahomíra Kalivodová z Ostrého dožila 91. narozenin. Za lásku a obětavost děkuje syn Josef s
manželkou Jitkou a dcera Dáša s
rodinou.
V úterý 4. srpna 2020
by se omdesátých
narozenin dožil pan
Pepa Babák ze Mšena. Kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím,
tichou vzpomínku.
stále vzpomínající rodina
V pondělí 17. srpna 2020 uplynou
dva roky od chvíle, kdy do uměleckého nebe odešel pan Karel Horňák,
zakladatel a dlouholetý šéfredaktor
Mšenských novin, učitel, vynikající
muzikant, zakladatel a sbormistr
pěveckého sboru Intermezzo a.j.
Se vzpomínkou a vděkem...
Jiří Říha a další spolupracovníci
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na zesnulé nebo poděkujte těm, kteří pro Vás udělali
něco hezkého... Text zašlete jako
SMS zprávu na 724 846 381
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

Kalendář mšenského veterán
klubu přišel o dva podniky
Mšeno - Letošní podivné jaro, zasažené koronavirovou krizí, zásadně ovlivnilo i kalendář akcí mšenského veterán klubu. Vzhledem k
vyhlášenému nouzovému stavu nebylo možné realizovat tradiční Vymetání výfuků ani šestnáctý ročník
Mistrovství světa mopedů Stadion
na ploché dráze ve Mšeně. První
letošní akcí tak byla až Jízda Kokořínskem. Přitom ještě pár dní před
jejím konáním si řada účastníků
dělala starosti, zda se akce kvůli
deštivé předpovědi počasí vůbec
uskuteční.
Ráno v den soutěže stále ještě
drobně pršelo, ale už kolem deváté
hodiny se začaly sjíždět posádky,
a to převážně historických automobilů, do další půlhodiny přijely
i motocykly. A tak úderem desáté
hodiny odstartoval první soutěžící
na určenou trasu, která byla ztížena plněním rozličných úkolů. Na
předem vybraných místech v okolí
Mšena účastníci testovali své vědomosti, zručnost v ovládání svých

Dozvědí se zajímavosti o netopýrech
Kokořínský Důl - Správa CHKO
Kokořínsko - Máchův kraj zve na
další ročník Netopýří noci na Kokořínsku, která se koná 28. srpna
2020 od 19 hodin v budově terénní stanice Správy v Kokořínském
Dole čp. 13.
Návštěvníky čeká přednáška
RNDr. Vladimíra Hanzala o netopýrech žijících v České republice,

po které bude následovat pěší
přesun k rybníku Harasov, kde
proběhne odchyt netopýrů.
Počet účastníků Netopýří noci
je omezen, proto je nutné se registrovat na emailu pavlina.samalova@nature.cz nebo na telefonu
730 571 277.
Předpokládaný konec akce má
být ve 22 hodin. (jř)

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

Odměny se dočkal každý z nemnoha účastníků. Foto: archiv klubu

strojů, pozornost a paměť při vyjmenování osmi předmětů, které
měli možnost si v krátkém čase
prohlédnout. Poslední úkol čekal
posádky tradičně na stadionu ve
Mšeně, kde se snažily získat co nejvíce bodů při střelbě ze vzduchovky na terč. Krátkou přestávku, která
byla nezbytná pro sečtení výsledků,

soutěžící využili k občerstvení.
Vzhledem k počtu soutěžících si
každý z účastníků odnesl ocenění.
Další akce mšenského veterán klubu se koná 15. srpna 2020
a bude jí Sraz motocyklů československé výroby ve Mšeně. Snad epidemie a počasí dovolí větší počet
účastníků.
(hf)

Inzerce
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Na náměstí Míru hráli Nepřátelé rytmu

Centrální část mšenského
náměstí Míru je během
letních dní jako stvořená
ke konání nejrůznějších
akcí. Jedna z nich tam ve
středu 29. července lákala příznivce hudby. Před
Mariánským sousoším to
totiž rozjeli Nepřátelé rytmu. Skupině z Chomutova
hrající country a bluegrass
ovšem právě rytmus nescházel. Diváci si tak příjemně užili jeden z letních
dní. Foto: Zdeněk Bergl (4x)
Inzerce

Ž E L E ZÁ Ř S T V Í - E LEKT RO
Vá cl a v Ku n e š
!!! NOVĚ V PRO D E JI !!!
RED U KC E NA NÁ DRŽ E IBC 1000 L
Prodáváme:
ZA H RA D NÍ N ÁŘ AD Í, HAD IC E , SPOJKY
VO D O I NSTAL AČ NÍ M AT E R IÁL
KOVÁ NÍ – ZÁM KY – VLOŽKY
E LE KT RO M AT E R IÁL
LE P I D LA – T M E LY – M AZAD L A
S P OJ OVAC Í M AT E R IÁL
Služby:
V Ý RO BA K LÍ ČŮ, PŘ ESTAVBY VLOŽE K
B RO U Š E NÍ NOŽŮ, KOTO UČ Ů A Ř E T ĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)

Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

Popelnice je lepší vyndat v úterý
Mšeno - Vážení občané, v souvislosti se změnou firmy, která sváží
odpad, bych rád upozornil, že svoz
začíná vždy ve středu už v 5:30.
Nádoby je tedy třeba umístit na
veřejné prostranství před touto
hodinou, ideálně v úterý večer.
Nevysypané nádoby, které jsou
umístěny na ulici až po průjezdu auta, nelze poté reklamovat.
V autě je umístěna kamera, není

tedy těžké prokázat, že tam nádoba nebyla. Dále všechny žádám,
aby neumisťovali nádoby mezi
zaparkovaná auta, snadno může
dojít k přehlédnutí.
Naopak žluté a modré pytle stačí
vyložit v úterý ráno před 8:00, není
rozhodně třeba, aby se povalovaly
po ulicích už od pondělního večera. Děkuji za pochopení.
Martin Mach, starosta Mšena

Podnikatelé mají šanci na podporu
Mšeno - Rád bych mšenskou veřejnost upozornil na podpůrné opatření, které schválilo zastupitelstvo
města Mšena na svém červnovém
zasedání. Jedná se o podporu
místních živnostníků a podnikatelů, kteří v období pandemie spnili
následující stanovené podmínky:
Museli mít zastavenou činnost nařízením vlády o nouzovém stavu a
jejich živnost musela být k tomuto
datu aktivní. Museli být registrováni se sídlem ve Mšeně nebo mít
svou provozovnu na území Mšena.

Žadatel také nesměl mít v uvedeném období jiný příjem ze závislé
činnosti.
Při splnění podmínek mohou
žadatelé od města získat jednu
z těchto kompenzací:
• odpuštění dvouměsíčního nájemného těm, kteří podnikají
v provozovnách města,
• poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč.
Žádosti o tuto podporu směřujte
na podatelnu Městského úřadu
Mšeno. Václav Novák, zastupitel
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

35.

Křížový vrch rozjezdily ob rok sovětské tanky

P

íše se rok 2005, putujeme do
Skandinávie a míříme až na
nejsevernější bod Evropy. To
bude ale několik dní trvat, musíme
projet přes Polsko, Litvu, Lotyšsko a
Estonsko. Teprve pak se dostaneme
trajektem přes Finský záliv do Helsinek. První naší zastávku uděláme
u jednoho zajímavého místa v Litvě.
Za městem Paněvežys odbočujeme
na Siauliau, v jeho blízkosti si prohlédneme Křížový vrch, litevsky
Kryžiju Kalnas.
Na zřejmě uměle navršených
dvou kopcích stavěli Litevci po
celá staletí kříže všech velikostí
a z různých materiálů jako památku
na utrpení svých předků. Dnes jich
tu stojí několik milionů, nikdo by
je nespočítal. Místní zvonice odbíjí
osm hodin, začíná tu být živo. Sjíždějí se turisté, hned všechno dokumentují, a také místní. Litevce člověk pozná hned. Přijedou, projdou
vrch, občas se zastaví, položí malý
křížek, pomodlí se a zase v klidu
odejdou. Začínají se zde hromadit
stánkaři, rozbalí své zboží a hned
má turista z čeho vybírat. Nabízejí množství suvenýrů, pohlednice,
zarámované malé obrázky, křížky,
růžence a řadu drobných šperků a
jiných zbytečností. Jsou velmi milí
a upovídaní, hned se s námi dávají

do řeči a vyzvídají, odkud jsme. Dá
se s nimi domluvit několika jazyky,
jen německy a rusky se bavit nechtějí, je nám jasné proč. Dal jsem
jim taky utržit a u jedné upovídané
paní jsem koupil malý zarámovaný
ručně malovaný obrázek a malou
šperkovnici, připomínající historické zámecké pokladnice. A cena
přímo zanedbatelná. Jeden stánkař
nám vyprávěl, jak za doby okupace velkým východním bratrem jim
každý druhý rok několik dní před
Velikonocemi armáda celý Křížový
vrch rozjezdila tanky. Objekt pak
pro obyvatele na celou dobu Velikonoc uzavřela. Místní to museli další
rok vše pracně dávat dohromady,
aby se další barbarská akce mohla
opakovat. Naštěstí už od toho mají
patnáct let pokoj a pietní místo udržují v perfektním stavu.
Loučíme se s nimi a rovinatou krajinou míříme dál na sever, přejíždíme hranice Lotyšska a po hodině
jízdy zastavujeme přímo v centru
hlavního města. Vítá nás Riga. Město je dokonale udržované, čisté, vše
opravené, stále máme na co koukat.
Procházíme celé centrum s hanzovními domy, kostely všech místních
církví a krásnou barokní radnicí.
Ve velké části města se dochovalo
středověké opevnění. Vysoké hrad-

Hanzovní domy a radnice (vpravo) v Rize.

Talinské staré město je nabité památkami. Foto: Zdeněk Bergl (3x)

Na Křížovém vrchu stojí několik milionů nejrůznějších křížů a křížků.

by s mohutnými obrannými věžemi
vypadají jako nedávno postavené.
Své zboží nabízí řada trhovců. Kdo
si libuje v nakupování šperků, vyšívaných ubrusů, krajek a keramického zboží, tak si tu přijde na své. V
Rižském zálivu se při příboji vyplaví
také spousta jantaru, právě ten tvoří většinu nabízených ozdobných
předmětů. A cena se nezdá být moc
vysoká, mnohé dámy z našeho spolku nakupují. Prošli jsme toho hodně, podívali se i na druhý břeh řeky
Daugavy do nového centra a pokračujeme v putování.
Jedeme velmi dobrou dálnicí u pobřeží Rižského zálivu dále na sever
do Estonska. Pozorujeme moře, na
vlnách se prohánějí surfaři a také
spousta plachetnic. Mají dnes velice
příznivý vítr a podle jejich množství
je vidět, že je tento u nás málo vídaný sport mezi místními velice oblíbený. Cesta ubíhá rychle a k večeru
se dostáváme do estonské metropole Talinu. Jdeme se hned ubytovat
do hotelu Dzingel, leží na okraji
města a je parádní. Rychle něco sníme a vyrážíme místním autobusem
do centra. Město je krásné a přímo
nabité historicky cennými památkami. Nikde nic poškozené, vše v
perfektním pořádku, mnohá naše
města by si z toho mohla vzít vzor.
Estonsko je jiný svět, proti Litvě
a Lotyšsku na mnohem vyšší úrovni. Nikam nepospícháme, pomalu
vše procházíme. Máme štěstí, dnes
se koná trh, nabízejí vše možné,
předvádějí i ukázky řemeslné výroby. Před námi pletou košíky, ošatky,
u nás už málo viděné nůše, jinde
zase předvádějí své řemeslo kováři,
řezbáři, je pořád na co koukat. Ani
o hladu nebudeme, pekaři, cukráři
a řezníci se chlubí svými dobrotami, nabízejí je k ochutnání a ke
každému soustu dostáváme i milý

úsměv velice pohledných mladých
prodavaček. Naše břicha se plní,
za chvíli se to už do nás ani nevejde. Tak pěkně děkujeme, jdeme dál.
Na nejvyšším bodě města nad přístavem stojí nádherný pravoslavný
chrám. Krásnou bílou fasádu zdobí
řady pozlacených soch. Dovnitř se
už nedostaneme, právě zavírají.
Scházíme na největší náměstí
města, zábava je tu v plném proudu,
venkovní hospody praskají ve švech.
Rámus se rozléhá po okolí a nikomu nevadí, že už je po jedenácté. I
přes tuto pokročilou dobu je ještě
světlo, jsme dost na severu a polární léto zasahuje až sem. Řada těch
jásajících má na sobě obleky jako o
masopustu, zpívají, pokřikují, jejich
těla už zvládla asi pořádný příděl alkoholu. Nejsou to místní, ani svým
halekáním všude známí Helmuti,
jedná se o davy Finů. Doma moc
pít nesmějí, tak v pátek po práci nasednou v nedalekých Helsinkách na
loď. Za chvíli jsou tady, obsadí restaurace a nasávají jako o závod. V
parku na trávě se vyspí, druhý den
pokračují a v neděli odpoledne se
vrátí v různém stupní použitelnosti
zase domů. A místní jsou spokojeni,
mají z toho velký kšeft. Kolem jedné
hodiny přijíždíme zpět do hotelu a
hned padáme do postelí. Ráno jdeme na snídaní, stoly se pod dobrotami jen prohýbají, tolik jsem toho
ještě nikde neviděl. I když se cpeme,
jak to jen jde, nesníme ani polovinu.
Dokonce nám nabízejí i zásobu na
zbytek dne, tak se nenecháme dlouho přemlouvat. Uděláme ještě procházku kolem městských hradeb,
koukáme i na hospodu U Švejka, ale
na otevření je ještě brzy. Tak alespoň
zasalutujeme soše našeho národního hrdiny u vstupních dveří a odjíždíme k přístavu. Čeká nás plavba do
Helsinek...

