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Pamětní deska připomíná 
čestného občana Mšena

k v ě t e n

Josefu Bedřichu Cinibulkovi, 
legendárnímu řediteli Masaryko-
vých škol ve Mšeně, byla věnová-
na akce, kterou uspořádal Okraš-
lovací spolek pro Mšeno a okolí  
v sobotu 16. dubna.

J. B. Cinibulk se narodil 18. dub-
na 1876 v Býkvi u Mělníka, většinu 
svého života však prožil ve Mšeně, 
kde byl učitelem, později ředitelem 
školy . Ač byl „náplavou“, což je ve 
Mšeně občas užívané pojmenování 
pro ty občany, kteří zde nežijí ales-
poň v druhé generaci, stal se neza-
pomenutelnou místní osobností. A 
to z mnoha důvodů. 

Byl to on, kdo Mšeno a jeho krás-
né okolí popsal v některých pub-
likacích, dodnes nepřekonaných. 
Kamkoliv ve mšenských lesích 
vkročíme, můžeme se setkat s jeho 
stopou. Poznáváme podle jeho po-
pisu skalní útvary, hluboké rokliny 
i dávnými předky vytvořená díla.

Mšeno mu vděčí za mnohé. Měl  
výrazný podíl na tom, že v době 
kruté 1. světové války byla ve měs-
tě vybudována sokolovna,  pozdě-
ji městské lázně, a mnoho dalších 
staveb, sloužících  dosud široké 
veřejnosti.  

V době  první republiky vyrostlo 
díky němu dílo sloužící širokému 
okolí - krásná budova školy, posta-
vená v letech 1926 až 1928. Úctu a 
obdiv  vzbuzuje práce tehdejších 
stavitelů, kteří s jednoduchými 

ČEKÁ NÁS
7. 5.  Mšeno
Rybářské závody na rybnících 
Jezero a Černík, od 7.00 pro 
děti, od 13.00 pro dospělé, 
večer táborák a repr. hudba

7. 5.  Vysoká
zahájení výstavy Galiny Fleisch- 
mannové v galerii Špýchar 
Domu řemesel Arcadis, 17.00, 
výstava potrvá do 6. června

8. 5.  Kokořín
přednáška Nový Zéland  
a Austrálie, povídání z cest  
T. Drahorádové a J. Niessnera  
v galerii Truhlárna, 15.00

9. 5.  Mšeno
Princ z Popelky, herec a zpěvák 
Jiří Štědroň vystoupí od 14.00 v 
Domově seniorů Mšeno

12. 5.  Mšeno
5. promítání v Baťovně od 
19.00, kanadský dokumentární 
film Sejde z očí, sejde z mysli  
z cyklu Jeden svět

14. 5.  Kadlín
Prodejní výstava květin  
v prostorách muzea od 8.00

15. 5.  Mšeno
Muzikál Libushe v podání herců 
Nového divadla Mělník, přírodní 
divadlo v Debři, 15.00

15. 5.  Kokořín
přednáška jihovýchodní Asie, 
povídání z cest T. Drahorádové  
a J. Niessnera v galerii Truhlár-
na, 15.00

21. 5.  Velký Újezd
odpolední průvod po vsi,  
májová taneční zábava, hudební 
skupina Bonus, bohatá tombo-
la, pořádá SDH Velký Újezd

28. 5.  Mšeno
Veršovaný les - dětský den v 
Debři aneb Les plný básniček, 
16.00, hry a soutěže pro děti

28. 5.  Houska
Mýty ožívají aneb Proti proudu 
času, www.nocnihouska.cz 

4. 6.  Mšeno
Běh naděje na koupališti,  
registrace od 13.00, start 14.15,
Mšenská desítka, start 14.00

prostředky vybudovali  toto velko-
lepé dílo. Dnes již asi nežije nikdo 
z těch, kteří poznali pana ředitele 
Cinibulka jako pedagoga. Jeho pe-
dagogickou činnost však dokladuje 
kronika školy.

Turistika - to byl další Cinibulkův 
„koníček“. Popis cest do Kokořín-
ského údolí, které uchvátilo již K. 
H. Máchu,  majestátného Koko-
řína, Pokliček, lidmi vytvořených 
jeskyní, to vše je výzvou i pro vás, 
vážení čtenáři. Ostatně, přijeďte 
obnovenou železnicí, projděte se 
naším krajem a doplňte své zna-
losti o další fakta, která pro šetření 
místem neuvádím.

Dílo ohromného významu nám 

zanechali předkové z doby po roce 
1920. Mšeno, trápící se mnohdy 
nedostatkem vody, snad i proto zde 
byly častým zjevem ničivé  požá-
ry, získalo peníze na vybudování 
vlastního skupinového vodovodu 
ze Stříbrníku. I zde se projevila 
všestrannost J. B. Cinibulka. Jen 
nevím, co by říkal tomu, že Mšeno 
o vodu „přišlo“. Rozhodně by ho 
nepotěšilo zjištění, že byť máme 
vodu „doma“, platíme za ni mno-
hem víc než jinde.

V sobotu, dva dny před 140. vý-
ročím Cinibulkova narození, vzpo-
mnělo Mšeno  na svého významné-
ho občana. Na domě, kde žil, byla 
osazena pamětní deska.

Dík patří všem těm, kteří na pana  
Cinibulka nezapomněli. Přesto-
že se vyhýbám hodnocení činů 
i „činů“ současníků, nedá mi to. 
O uskutečnění této vzpomínkové 
akce se výrazně zasloužil přede-
vším Jiří Říha, předseda Okrašlo-
vacího spolku pro Mšeno a okolí. 
Jistě i jeho potěšila hojná účast ob-
čanů při této pietní vzpomínce. 

Mě pak jako bývalého učitele 
mšenské školy potěšilo to, že slo-
va pana učitele Mejtského ze škol-
ní kroniky, že „Vděk za práci je ve 
Mšeně vzácnou a něžnou bylin-
kou“, nebyla alespoň v tomto přípa-
dě na místě.      Mgr. Bohumil Fuxa

Desku vytvořili Čeněk Hlavatý a Zuzana Říhová. Foto: Josef Havel

Pietní setkání zahájili členové mšenského Intermezza. Foto: V. Zýval
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Dětský lékař pro Mšensko 
je stále v nedohlednu

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Nejdříve upá-
lit čarodějnice 
a možná už po 
půlnoci políbit 
ty, co zbyly, pod 
rozkvetlou třešní. 
To je starý zvyk, 
který se snad ještě drží. Jen jsem 
si tak posledního dubna říkal, že 
už se nějak vytratily ty obří vatry, 
u kterých se scházely desítky lidí. 
Nocí se ze všech vesnic šířila záře, 
která oznamovala, že začíná nej-
hezčí měsíc v roce. Musíme být ale 
vděční těm, kteří se postarají ales-
poň o malé ohýnky.  U nás ve Mše-
ně bývaly pěkné čarodky v lomu 
nad Antoníčkem, u  stadionu nebo 
na šibeneckém návrší. Celý rok se 
tam svážely větve, stará prkna a 
všemožné klestí, které pak splnilo 
svůj účel. Pravda, objevovaly se 
i pneumatiky, které tam neměly 
co dělat... Doufám, že jste si le-
tošní Filipojakubskou noc užili.  
A zase příští rok ve znamení: 
„Hoř, ohníčku, hoř, všechno zlé 
umoř.“ 

Příjemné čtení přeje 
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Mšensko - Mšeno, Mělnické Vtel-
no, Nebužely a Liběchov. Tam všu-
de nemají téměř půl druhého roku 
dětského lékaře. 

Poté, co Jan Němeček na konci 
roku 2014 opustil čtyři ordinace, 
se starostům dosud nepodařilo 
sehnat pediatra, který by ho na-
hradil. „Kontaktovali jsme několik 
pediatrů, ale bohužel bez úspěchu,“ 
konstatoval starosta Mšena Martin 
Mach, který se sháněním dětského 
lékaře začal, jakmile se dozvěděl, že 
pediatr Jan Němeček chce ve všech 
venkovských ordinacích ukončit 
praxi.

Starostové obcí se ve snaze za-
jistit svým obyvatelům lékařskou 
péči pro děti a dorost spojili a za-
čali o pediatra bojovat společně. 
Na začátku letošního roku oslovili 
senátora Jiřího Voseckého, s nímž 

se vypravili i za hejtmanem Stře-
dočeského kraje Milošem Peterou. 
Ten jako řešení vidí, že by dětskou 
ambulanci převzala některá z kraj-
ských nemocnic. Možná Klaudiá-
nova nemocnice v Mladé Boleslavi.

„Situace se bohužel zatím nijak 
neposunula, ale jednání, do nichž 
jsou zahrnuty i další nemocnice, 
pokračují dál. Snažíme se také o 
to, aby Všeobecná zdravotní pojiš-
ťovna tuto lokalitu zařadila do zvý-
hodněného režimu,“ konstatoval 

hejtman.
Většina rodičů, kteří se svými 

dětmi navštěvovali ordinace ve 
dvou městech a dvou vesnicích, už 
si musela najít náhradu.

Podle starostky Mělnického Vtel-
na Hany Rašákové část pacientů 
jezdí k Janu Nemečkovi do jeho 
mělnické ordinace, další míří do 
Prahy. 

„Na jednání s hejtmanem jsme se 
dozvěděli, že s pediatrem nemáme 
problémy jen my, ale je to otázka, 
která se řeší v celé České republice. 
Pediatrů a zubařů je bohužel ne-
dostatek,“ poznamenala vtelenská 
starostka a dodala, že ordinaci pro 
pediatra obec stále drží volnou. 

Ve Mšeně by lékař mohl nastou-
pit do nového zdravotního středis-
ka, které se má letos v létě otevřít 
na náměstí Míru.                Jiří Říha

Chtěli byste Mšensko každý 
měsíc nacházet ve své poštovní 
schránce? Na žádost rodáků ze 
Mšenska, kteří žijí mimo region, 
jsme zavedli předplatné. V přípa-
dě zájmu volejte na 737 671 196 
nebo pište na msensko@email.cz.

PŘEDPLATNÉ

Mladí zálesáci projevili zdatnost v Debři
Mšeno - Letošní župní přebor Zá-
lesáckého závodu zdatnosti (ZZZ), 
který již popáté pořádala naše 
Tělocvičná jednota Sokol Mšeno, 
probíhal jako v loňském roce v 
oblasti lesoparku Debř. Župního 
kola se v sobotu 9. dubna zúčastni-
lo rekordních osmnáct sokolských 
družstev s padesáti závodníky. 

Soutěžící, kteří byli rozdělení do 
tří kategorií, běželi dva okruhy 
dlouhé 2,7 km a 4 km. Při běhu 
plnili různé úkoly týkající se po-
bytu v přírodě - například otázky 
z historie Sokola, ze zdravovědy, 

Starostové obcí na 
Mšensku, které opustil 
pediatr, žádají o pomoc 
senátora i hejtmana 
Středočeského kraje.

poznávání zvířat, rostlin, hradů a 
zámků, topografie, šplhali po laně, 
předváděli uzlování a rozdělávání 
ohně na čas. Všem účastníkům 
se závod moc líbil. Spokojeni byli 
všichni. Pořadatelé s tím, že vše 
probíhalo bez problémů a chlad-
nější aprílové počasí se obešlo bez 
deště, závodníci byli plni zážitků z 
krásně prožitého dne. Největší ra-
dost měli samozřejmě ti, kteří sta-
nuli na stupních vítězů. 

Vítězové z kategorie staršího 
žactva ve složení: Anna Machová, 
Martin Bloudek a Eliška Mojteko-

vá a z kategorie dorostu: Kateřina 
Podpěrová, Patrik Bloudek a Jacob 
Najman (družstva TJ Sokol Mše-
no) se nominovali do celostátního 
finále, které se bude konat 21. - 22. 
5. 2016 v Proseči pod Ještědem.

Mezi dalšími odměněnými byli 
závodníci z TJ Sokol Cítov, TJ 
Sokol Obříství, TJ Sokol Ovčáry 
– Nedomice, TJ Sokol Milovice  a 
TJ Sokol Mšeno. Podrobné výsled-
ky jsou k nahlédnutí na webových 
stránkách www.sokol.cz.

Hana Nečasová, 
starostka TJ Sokol Mšeno

Závodníci například chodili po laně, rozdělávali oheň na čas a předváděli uzlování. Foto 2x: Radka Nečasová
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Vážení spoluob-
čané, sousedé. 
Chci se s vámi 
podělit o poznat-
ky, které jsem 
získal za dobu 
řízení naší obce. 
Největší problém máme od počátku 
s odkanalizováním Lobče. Bohužel 
dnes už vše souvisí s nedisciplino-
vaností jednotlivých domácností. 
Naše obec je malá, nedosáhneme 
tak na dotace pro kompletní ka-
nalizaci. Zvolili jsme proto úspor-
nou variantu - zbudování ČOV a 
vyvážení odpadu pomocí fekálních 
vozů. Tuto variantu by bylo třeba 
skloubit s domácími čistírnami 
odpadních vod a zbudováním, pří-
padně opravou starých jimek. Tato 
varianta je potřebná hlavně v hůře 
přístupných částech obce, a to pře-
devším v zimním období. Vyzývám 
tímto, vás spoluobčany,  k revizi a 
opravě stávajících zařízení nebo ke 
zbudování nových. Chceme zacho-
vat naši přírodu pro budoucí gene-
raci podle našich zásad - situace se 
má pokud možno stále zlepšovat, 
nikoli zhoršovat. Za postesknutím 
by měla přijít i nějaká pozitiva. 
Velmi nám v tom nahráli majitelé 
lobečského pivovaru, kteří z popela 
vydupali krásný objekt, technickou 
památku, kde dokonce vaří vý-
borné pivo. Pokračujeme s vylep-
šováním muzea Eduarda Štorcha, 
které sídlí v bývalé škole,  kde jsme 
kromě muzea a kanceláří obecního 
úřadu zbudovali i fitcentrum. K 
muzeu Eduarda Štorcha chystáme 
naučnou stezku „Po stopách Edu-
arda Štorcha“. Je do ní zahrnuto 
několik míst, kde se pan Eduard 
rád zdržoval. Na místě nejčastěj-
šího výskytu různých pravěkých 
artefaktů u nás každoročně pořá-
dáme hledání pazourků s vyhod-
nocením nejúspěšnějších sběratelů. 
Musím se zmínit i o naší firmě Ši-
monek Lobeč - Stránov, která vlast-
ně všechny tyto aktivity propojuje 
vlastnictvím pozemků a ve většině 
případů i finančně podporuje. V 
našem vlastnictví je zámek Lobeč 
a přilehlý park, kde poskytujeme 
komplexní služby pro svatby, různé 
rodinné akce, školení, hony, cvi-
čení jógy a další. My, zastupitelé 
obce, se  všichni snažíme dokázat, 
že i v tak malé obci lze příjemně a 
důstojně žít a pracovat. Věříme, že 
naše snaha nevyjde naprázdno a 
že vy i vaši pokračovatelé toto sna-
žení jednou oceníte.

Ing. Jaromír Šimonek, 
starosta Lobče

SLOUPEK STAROSTYPod kadlínskou rozhlednou 
opět porostou brambory
Kadlín – Pod kadlínskou rozhled-
nou Hradišť, která stojí na stejno-
jmenném vrchu, se 19. dubna ráno 
sešly desítky dětí.

Nenechaly si ujít tradiční sázení 
brambor, které každoročně pořádá 
kadlínská radnice. S motykami a 
košíky plnými brambor napocho-
dovaly k připraveným řádkům a 
začaly se sázením.

Hlavním impulzem k uspořádání 
akce nazvané Sázení papa, což je 
incké označení pro brambory, bylo 
podle bývalého kadlínského staros-
ty Zdeňka Šestáka vyhlášení bram-
bory rostlinou roku 2008. „Letos je 
to devátý rok, co v Kadlíně sázíme 
brambory. Společné sázení, které-
ho se účastní děti ze školek i žáci 
a studenti, jsme tehdy uspořádali 
proto, aby mladí poznali, že bez 
práce na poli by si potraviny v ob-
chodě nekoupili,“ vysvětlil Zdeněk 
Šesták a dodal, že aspoň jednou v 
životě se děti stanou zemědělci a 
vysadí si svou první bramboru.

„V dnešní době se s tím doma 
setká jen velmi málo dětí,“ řekl bý-
valý starosta, který dětem nejdříve 
připomněl historii brambor, jaké 

Každá škola měla v Kadlíně rezervovány své řádky. Foto 4x: Jiří Říha

O svém životě mšenským školákům vyprávěl i Josef Kauler.

jsou jejich druhy a jak jsou důleži-
tou plodinou pro lidstvo.

Brambory si letos do Kadlína 
přijely zasadit děti ze mšenské 
mateřské i základní školy, k nimž 
se přidali žáci z Nebužel, děti z li-
běchovského dětského domova 
se školou a učni ze zemědělského 
učiliště v Horkách nad Jizerou. Ti 
svým malým kamarádům, kteří se 
sázením neměli žádné zkušenosti, 
rádi pomohli.

Zemědělské činnosti nebyly cizí 
ani dětem z liběchovského domo-
va, které na zahradě pracují v rámci 
výuky. „V minulosti jsme výpěstky 
dětí zásobili školní jídelnu. Zájem 
o práci na zahradě ale bohužel 
pomalu upadá,“ uvedl učitel Josef 
Němec.

Letošního sázení brambor se zú-
častnila i nejstarší generace, kterou 
reprezentovali členové kadlínského 
klubu seniorů.                     Jiří Říha

Do sázení se vedle dětí pustili také senioři. Všichni společně si pak pochutnali na pečených bramborách.

Baráčníci budou slavit 105. výročí mšenské obce
Mšeno - Naše Vlastenecko dobro-
činná obec baráčníků si připomene 
105. výročí založení, které se datuje 
ke dni 4. dubna 1911.

Členská základna na začátku číta-
la 34 členů, načež se v průběhu let 
rozrostla až k číslu 120. V současné 
době je nás ovšem už jen 29. Přesto 
chceme oslavu uskutečnit. 

Srdečně tímto zveme občany na-
šeho města i okolních obcí, aby při-
šli podpořit naši snahu. 

Oslava se bude konat v sobotu 21. 

května od 13 hodin v místní soko-
lovně. 

Připravili jsme bohatý program, v 
rámci kterého se představí folklor-
ní taneční soubor Furiant z Malé 
Bělé, děti z Mateřské školy Mšeno a 
žáci Základní umělecké školy Mše-
no. Těšit se můžete i na dámskou 
pěveckou skupinu 4trio z Mladé 
Boleslavi a vystoupení s lesními 
rohy. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Marie Říhová, 
místorychtářka obce

Baráčnická obec ve Mšeně byla 
založena v roce 1911. Postarali se 
o to členové Spolku vojenských 
vysloužilců. Foto: archiv obce
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Mladoboleslavští Gospel Voices 
rozezpívali evangelický kostel

Pěvecký sbor Gospel Voices rozdával ve Mšeně radost. Foto: P. Šubrt

Mšeno - Vystoupení ženského sou-
boru Gospel Voices v evangelickém 
kostele ve Mšeně bylo pro všechny 
příjemným překvapením.  A to ne-
jen pro návštěvníky koncertu. Ve 
vzájemné spolupráci vystupujících 
i posluchačů se vytvořila atmosfé-
ra, kdy nejen zpěvačky, ale i diváci 
od dětí až po seniory se pohupo-
vali, tleskali, zpívali a při ovacích 
taky nadšeně pískali. Odměnili 
tak poctivost přípravy souboru na 
koncert i spontánní radost, kterou 
předávali dál. 

Spokojeni byli ovšem i vystupují-
cí a bylo to na jejich výkonu a na-
sazení znát. Sbormistryně Markéta 
Zavadilová přirozeným a neotře-
lým způsobem vyzvala přítomné 
k doprovodnému rytmickému po-
tlesku a pohupování - zkrátka ke 
spontánnímu projevu. A mšenské 
obecenstvo zareagovalo přirozeně 
a nadšeně. A vedoucí souboru mu 
děkovala. Vzájemnost a propoje-
nost byla znát. Přispěli k ní i kla-
víristka Markéta Švecová, baskyta-

Stránka přivítala dva nové občánky

rista Ondřej Kohout, bubnující na 
nástroj djembe Jan Tymich a v ne-
poslední řadě excelentní sopránsa-
xofonista Mirek Kučera.

Nejenže jsem já jako organizátor  
po koncertu ve vedlejší místnosti 
upřímně všem vystupujícím po-
děkoval, ale oni poděkovali mně 
za to, že mohli ve Mšeně před tak 

skvělým publikem vystoupit. Mar-
kéta Zavadilová to shrnula tak, že 
to není vždy a všude obvyklé, aby 
bylo obecenstvo tak spontánní. Pro 
ni bylo prostě skvělé. A moc mu za 
to děkuje.

Dík patří i městu Mšenu, které 
konání koncertu finančně podpo-
řilo.                              Michal Šimek

Stránka - V neděli 24. dubna po-
řádala kulturní komise v zasedací 
místnosti obecního úřadu slav-
nostní přivítání nových občanků 
obce Stránka. 

Předsedkyně komise Alena Olšo-
vá představila starostovi obce dva 
nové občánky Stanislava Tatara a 
Martina Jíchu. 

Tuto dobře připravenou akci 
zpestřilo svým vystoupením pět 
členů flétnového sdružení pod 
vedením Veroniky Skopcové. Po 
skončení přivítání se rodiče pode-
psali do kroniky obce.

Štefan Dvorščík, starosta Děti od obce dostaly plyšové hračky. Foto: Š. Dvorščík

Dámy dokázaly rozezpívat i publikum. Foto: P. Šubrt

Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 109
PO  8.00 - 14.00 
ÚT  8.00 - 13.00
ST 8.00 - 13.00 
ČT  12.30 - 18.00 
PÁ  8.00 - 12.30

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
telefon: 315 694 721 - 722
PO 14.30 - 15.30
ST 10.00 - 11.30
ČT 14.30 - 15.30

Ordinace pro děti a dorost
MUDr. Jan Němeček
Mělník, Pražská 221
telefon: 603 461 740

Zubní ordinace
MUDr. Mukadesa Čorič
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 108
PO - PÁ: 7.30 - 9.00 bolestivé 
případy a kontroly, 9.00 - 
12.00 objednaní, od 13.00 
objednaní

Zubní pohotovost 
Mladá Boleslav, Václava 
Klementa 147
telefon: 326 743 721
PO - PÁ  16.00 - 20.00
SO - NE  08.00 - 16.00

Lékárna Mšeno
telefon: 315 693 107
PO, ČT, PÁ       8.00 - 12.00  
                         13.00 - 16.00 
ÚT          8.00 - 12.00  
          13.00 - 17.00
ST          8.00 - 12.00  
          13.00 - 15.00 

Policie
Obvodní oddělení Mšeno
tel. služebna:  602 263 775
tel. hlídka:       702 208 805

Tísňové linky
150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - jednotná linka tísňového    
          volání, spojuje všechny  
          složky IZS

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY

Evangelický kostel navštívily desítky lidí. Foto: O. Vokál
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Prodám 4 ks letních pneu Miche-
lin 175/65 R14 - 200 Kč/ks, 2ks 
letních pneu Matador 185/65 R14 
- 100 Kč/ks, kamna Petry - 200 Kč, 
kamna M144 násypné - 500 Kč,  
2 ks dřevěných dveří interiérových 
včetně zámků a klik - 500 Kč/ks. 
Telefon: 603 891 538.

Prodám automatickou pračku 
plně funkční z boku plněnou. 
Cena dohodou. Velký Újezd. Tel.: 
602 388 680.

Prodám policové skříně z bílého 
lamina s výškově nastavitelnými 
policemi, bez dvířek. Rozměry: 
100x40cm, výška 230cm, 6 polic.
Cena 1000 Kč. Rozměry: 70x40cm, 
výška 230cm, 6 polic, Cena 1000 
Kč. Telefon: 602 363 315

Poptávám zemědělskou půdu 
nejlépe druhu orná a TTP + lesní 
pozemky v okolí Mšena a na Koko-
řínsku. Bližší info na tel.: 737 373 
100.

Sběratel koupí starší pivní půl-
litry, třetinky i cedule z českých 
pivovarů a jiné pivní relikvie. 
Velice dobře hotově zaplatím.  
Tel.: 604 723 161, email: Danna-
di76@seznam.cz
• • • • • • • 

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

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

1 cm jednosloupce                20 Kč
1 cm dvojsloupce                   40 Kč
1 cm trojsloupce               60 Kč
1 cm čtyřsloupce               80 Kč
                       (Ceny jsou bez DPH 21 %.)
Inzerci v novinách Mšensko lze sjed-
nat na emailu: msensko@email.cz 
nebo na telefonu 737 671 196.

Ceník plošné inzerce

Ve Mšeně se cítím velmi dobře
Mšeno – Od začátku letošního 
roku se na mšenské radnici objevi-
lo nové jméno. Ve funkci tajemníka 
Městského úřadu Mšeno začal pra-
covat PaedDr. Zdeněk Koudelka, 
kterého jsem požádal o rozhovor.

Můžete se čtenářům Mšenska 
představit? 

Pocházím ze Dřís, narodil jsem 
se v Praze, ale to jenom proto, že 
na Mělníku byla v tu dobu zavře-
ná porodnice. V roce 1964 jsme 
se s celou rodinou přestěhovali na  
Mělník, kde jsem chodil do ma-
teřské a základní školy a posléze i 
do gymnázia. Poté jsem studoval 
pražskou Fakultu tělesné výchovy 
a sportu. Po jejím absolutoriu jsem 
deset let učil tělesnou výchovu na 
mělnické Střední průmyslové škole 
stavební. 

Devadesátá léta jsou spojena 
mimo jiné i s rozvojem regionál-
ního školství. Jak jste se v této ob-
lasti angažoval vy?

V roce 1993 jsem si na minister-
stvu školství požádal o registraci 
soukromé podnikatelské školy, 
kterou jsem začal jako zřizovatel 
a ředitel v jedné osobě provozovat 
od 1. září následujícího roku. Před 
dvěma lety jsem musel „svou“ ško-
lu bohužel ukončit, protože došlo 
ke krizi v počtu dětí. Stačí srovnat 
počet 32 maturantů proti 7 novým 
studentům ve dvou školních rocích 
po sobě. Školu jsem ukončil se ctí, 
protože jsem všem svým studen-
tům sehnal náhradní školu. Podob-
ně jsem řešil nové zaměstnání i u 
pedagogických pracovníků. 

Kromě školy jste působil i ve ve-
řejném životě na Mělníku, že?

Od roku 1994 jsem byl dvacet let 
v zastupitelstvu města, z toho osm 
let místostarostou. Před dvěma lety 
se ovšem politická situace na Měl-
níku změnila tak, že naše uskupení 
Radnice nedostalo potřebný počet 
hlasů, aby získalo pětiprocentní 
zastoupení, a tím i mandát. Po dva-
ceti letech jsem tak vypadl z mož-
nosti účastnit se koaličního jednání 
a případně pokračovat dále v jaké-
koli funkci. Proto jsem si dal malou 
pauzičku, protože jsem si po těch 
letech potřeboval od všeho trochu 
odpočinout.

Jak jste se ocitl ve Mšeně?
Na poslední chvíli jsem zahlédl 

inzerát, v němž město Mšeno vy-

psalo výběrové řízení na obsazení 
místa tajemníka městského úřadu. 
Byla to zajímavá nabídka, navíc 
jsem měl dvacet let zkušeností s 
politikou, byť takzvaně z druhé 
strany jsem práci tajemníka detail-
ně neznal. Má současná profese se 
blíží té, kterou jsem vykonával jako 
ředitel střední školy. Mám určitou 
odpovědnost za chod úřadu, ale 
nemohu pochopitelně rozhodovat 
o záležitostech, které patří zastupi-
telstvu.

Jak se vám tu líbí?
Po třech měsících mám velmi 

dobrý pocit. Mšeno s patnácti 
stovkami občanů je proti dvaceti-
tisícovému Mělníku je podstatně 
klidnější a méně kontroverznější. 
Na Mělníku je příliš mnoho hlaho-
lu kvůli nejrůznějším problémům. 
Proto jsem rád, že mám ve Mšeně 
mohem klidnější práci. Lidé se tu 
více znají a umějí se daleko lépe 
domluvit.

Jak na vás působí celý region?
Mám chalupu ve Lhotce. Vláček, 

který už zase jezdí z Mělníka přes 
Lhotku do Mšena, byl důvodem, že 
jsme mnohokrát i s vnoučaty do něj 
nasedli a zajeli do Mšena třeba jen 
na zmrzlinu, projít si náměstí, šli 
jsme se podívat na plochou dráhu 
či na motorky. Mšeno tedy znám 
několik desítek let a rád sem jez-
dím (nejenom do práce – smích). Z 
okolí mám nejraději celé Kokořín-
ské údolí, od Lhotky přes Harasov 
a Pokličky až do Ráje. Když jsem 
si ve Lhotce pořídil chalupu, zdálo 
se mi, že bychom tam něco mohli 
udělat. Proto před osmi lety vzni-
kl za podpory celé vesnice country 
festival. Letos se sejdeme 13. srpna 
za jisté účasti pěti kapel. Program 
zahájí Jaroslav Uhlíř, poté vystou-
pí Mustangové, Naďa Urbánková, 
Michal Tučný revival a Taxmeni. 
Ve Mšeně bych snad mohl pomoci 
s něčím podobným.

Jste ve Mšeně krátce, abyste měl 
nějaké dalekosáhlé vize. Přesto, 
máte nějaké?

Ve Mšeně se mezi svými spolu-
pracovníky, kteří vědí, co chtějí, 
cítím velmi dobře. Rád bych co 
nejvíce pomohl v práci celého úřa-
du i panu starostovi, který je mým 
přímým nadřízeným. Je tu rozhod-
ně přátelské ovzduší.

Karel Horňák

Zdeněk Koudelka zastával osm let 
pozici mělnického místostarosty. 
Foto: Karel Horňák

Trafika, Mšeno. Obchod A. Ou-
pické, Mšeno. Baťovna, Mšeno. 
Cukrárna u Živných a Měšťá-
ků, Mšeno. Městská knihovna, 
Mšeno. Čerpací stanice, Mšeno. 
Prodejna potravin, Chorušice. 
Hotel Kokořín, Kokořínský Důl, 
Galerie a restaurace  Truhlárna, 
Kokořín. Mrak Food, Nosálov. 
Prodejna potravin, Velký Újezd.

Kde je Mšensko k dostání

Nový tajemník Městského úřadu Mšeno Zdeněk Koudelka tvrdí:

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké

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

www.zemar.cz

I n z e r c e
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Žákyně mšenské umělecké 
školy ušily deset královen

Mšeno – Svatá Ludmila, Eliška 
Rejčka, Anna Falcká. To jsou jmé-
na tří z deseti královen věnných 
měst, které vytvořily žákyně mšen-
ské základní umělecké školy.

Během tří podzimních a zimních 
víkendů ušily v rámci grantu od 
města Mělníka bezmála půlmetro-
vé panenky, kterým vtiskly podobu 
českých panovnic. Svá díla pak na 
začátku letošního jara předaly měl-
nickému starostovi Ctiradu Mike-
šovi.

„Jsem trochu zaskočen, protože 
má znalost českých královen a kně-
žen končila Johankou z Rožmitálu, 
jejíž zásluhou vznikla nádherná 
Mělnická monstrance,“ řekl měl-
nický starosta mladým umělkyním 
při přebírání jejich výtvorů.

„Je to nádherný počin, z něhož 
mám obrovskou radost. Je to vý-
sledek velkého množství invence, 
přemýšlení a seznámení se s histo-
rií,“ pochválil autorky sedmi vzne-
šených panenek, které se na radnici 
osobně dostavily. Další tři zůstaly 
kvůli nemoci doma.

S českými královnami, které jsou 
ztvárněné krásnými panenkami, 
se budou podle ředitele mšenské 
umělecké školy Čeňka Hlavatého 
setkávat především návštěvníci 
Mělníka a děti ze základních škol.

„Tyto panenky s rodokmenem, na 
nichž děvčata pracovala od loňské-
ho října do letošního ledna, budou 
umístěny v prostorách mělnických 
kulturních institucí, jako je napří-
klad knihovna, radnice, informač-

Hledám šikovného 
pomocníka

na zahradu a práce 
kolem domu ve Mšeně.
Jedná se o pravidelnou 

pomoc, především 
o víkendech.

Vhodné i pro studenta 
nebo zdatného seniora.

Tel.: 728 889 696

Deset českých královen, které ušila děvčata ze mšenské školy, budou k vidění v Mělníku. Foto 2x: Jiří Říha

I n z e r c e

VÝUKA ANGLIČTINY
ve Mšeně a okolí

■ s rodilým mluvčím 
■ soukromé i skupinové 
hodiny pro začátečníky  

i pokročilé
■ u vás doma i v kanceláři 

Bližší informace:  
777 599 814

gavinhuban@seznam.cz ní centrum nebo kulturní dům,“ 
prozradil před zahájením hlavní 
turistické sezony Čeněk Hlavatý a 
dodal, že děti se svými učiteli ještě 
vytvoří pracovní list, podle něhož 
budou návštěvníci Mělníka panen-
ky hledat.

Po jeho vyplnění a objevení všech 
českých královen pak za odměnu v 
informačním středisku dostanou 
pexeso. Co na něm bude? 

„Samozřejmě české královny,“ 
poznamenal ředitel mšenské umě-
lecké školy.

Na závěr slavnostního předávání, 
které svým zpěvem zpestřila žá-
kyně hudebního oboru umělecké 
školy Karolína Štolbová, mělnický 
starosta autorkám panenek ukázal 
drahocennou Mělnickou mon- 
stranci, která patří do mělnického 
pokladu.                                        (jř)

KRÁLOVNY A JEJICH AUTORKY
Svatá Ludmila

Štěpánka Hlavatá
Eliška Rejčka
Eliška Hlavatá
Anna Falcká

Veronika Faltusová
Anna Svídnická

Jana Redrová
Alžběta Pomořanská

Olina Burghardová
Žofie Bavorská

Karolína Pavlíková
Johana z Rožmitálu

Nikol Miřatská
Alžběta Kristýna Brunšvická

Gabriela Malá
Marie Terezie

Lenka Faltusová
Zita Parmská

Kateřina Redrová

Nabízím pronájem
zařízené

R E S TAU R A C E
ve Mšeně.

Informace na tel.:
603 891 538 Série panenek začíná Svatou Ludmilou a končí Zitou Parmskou.
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Mšeno - Augustin Heřman se vrátil do 
Mšena, alespoň ve vyprávění a vzpo-
mínkách Josefa Dvorského, kapitána 
současné repliky historické lodi La 
Grace, se kterou mšenský rodák Au-
gustin Heřman křižoval světové oceá-
ny v 17. století.

8. listopadu 1620 se na Bílé hoře u 
Prahy odehrála krátká bitva, jež po-
znamenala české země na dlouhých 
300 let. 21. června dalšího roku bylo 
na Staroměstském náměstí v Praze 
popraveno 27 představitelů stavov-
ského protihabsburského povstání, 
jejichž společnou konfesí bylo evan-
gelictví vzešlé z bojů německých lute-
ránů a české Jednoty bratrské. 

Evangelického vyznání byl také 
mšenský kazatel Efraim Heřman, jenž 
musil společně se svou ženou a synem 
do roku 1627 – kdy vstoupilo v plat-
nost Obnovené zřízení zemské, jehož 
jediným vyznáním bylo katolictví – 
opustit české země. Syn se jmenoval 
Augustin a narodil se ve Mšeně kolem 
roku 1621. Podobně jako Jan Ámos 
Komenský utíkal ze své vlasti také 
Efraim Heřman s rodinou, tedy přes 
Slezsko a Polsko do Holandska. 

Čím se zabýval  mšenský rodák Au-
gustin Heřman v Holandsku, nevíme 
přesně. Jisté je, že v roce 1644 připlul 
do Ameriky, v níž se mu zcela pro-
měnil život. Získal obrovské majetky, 
stal se jedním z nejváženějších mužů 
Nového světa, postavil si loď s názvem 
La Grace a přepadal s ní španělské 
lodě. Nakreslil mapy karibské oblasti, 
které dlouhou dobu byly považovány 
za nejspolehlivější. Na tištěnou mapu 
Virginie a Marylandu z roku 1670 ne-
chal zhotovit rytinu svého portrétu s 
přípisem: Augustine Herrman Bohe-
mian.

Na počátku novodobého příběhu 
byl český mořeplavec Josef Dvorský, 

jenž v roce 2008, společně s několika 
přáteli, zahájili stavbu dvojstěžňové 
brigy podle technických dispozic lodí 
17. a 18. století. Stavba probíhala v lo-
děnici v egyptském Suezu. Loď byla 
slavnostně spuštěna na vodu 5. pro-
since 2010 a dostala název La Grace 
(Milost), čímž se Josef Dvorský při-
hlásil k odkazu mšenského rodáka 
Augustina Heřmana. 

V roce 2010 pracovali žáci výtvar-
ného oboru ZUŠ Mšeno na zvláštní 
zakázce: jednalo se plastiku a portrét 
Augustina Heřmana podle vzoru na 
mapě z roku 1670. Práce vedl dneš-
ní ředitel školy Mgr. Čeněk Hlavatý. 
Zakázku zadal okruh lidí, kteří se 
rozhodli ze soukromých zdrojů po-
stavit přesnou repliku lodi La Grace 
a křižovat s ní světová moře po vzoru 
Augustina Heřmana. 

V roce 2010 byla umělecká díla pře-
dána, tím však příběh neskončil. Po 
mnohaleté mailové korespondenci 
jsme měli vzácnou příležitost uvítat 
Josefa Dvorského ve Mšeně. Přednáš-
ka se konala v pátek 15. dubna od 17 
hodin v sále radnice ve Mšeně a byla 
určena mšenským dětem, stejně jako 
široké veřejnosti. Zhruba čtyřicítka 

La Grace připlula do Mšena

Josef Dvorský se svou plachetnicí brázdí moře už šestý rok. Foto: archiv
přítomných si za promítání filmu a fo-
tografií vyslechla zkušenosti a přího-
dy člověka, jenž na moři prožil většinu 
svého života. Josef Dvorský se před 
rokem 2008, tedy než si postavil vlast-
ní loď, plavil na nejrůznějších plachto-
vých korábech, včetně slavné Bounty, 
se kterou byl v roce 1962 natočen film 
Vzpoura na lodi Bounty. Prvního 
důstojníka, jenž se postavil do čela 
vzbouřenců, hrál Marlon Brando. 25. 
října 2012 se Bounty setkala u vý-
chodního pobřeží Severní Ameriky 
s hurikánem Sandy a potopila se. Ve 
stejné době ztroskotala u španělských 
břehů také La Grace. Obrovské úsilí 
Josefa Dvorského a dalších nadšenců 
vedlo k záchraně lodi, která tak stále, 
a pod českou vlajkou, reprezentuje 
Českou republiku ve všech světových 
mořích. 

Po přednášce následovala beseda. V 
ní jsme se dověděli, že plaveb se mo-
hou účastnit i dětské kolektivy s učiteli 
nebo s rodiči. Vzhledem k tomu, že s 
Josefem Dvorským má ZUŠ Mšeno 
nadstandardní vztahy, zahájili jsme 
společné hledání možnosti, jak v roce 
2017 nalodit naši školní kapelu.  

Dr. Josef Šebesta

TEXTIL - ODĚVY MŠENO
VELKÝ VÝBĚR TEXTILU A ODĚVŮ
V NOVÉ PRODEJNĚ VE MŠENĚ
▪ PRAVIDELNÉ SLEVOVÉ AKCE ▪

OTEVŘENO: 
PO - PÁ: 8.00 - 12.00     13.30 - 16.00   

SO: 8.00 - 11.00

www.textilmseno.cz  

I n z e r c e

3. 5. 15.00 - Teorie tygra (komedie, 
ČR, 2016)
3. 5. 17.30 - Hardcore Henry (akční, 
USA/Rusko, 2015)
3. 5. 20.00 - Jak se zbavit nevěsty (ro-
mantická komedie, ČR)
7. 5. 15.30 - Příběh lesa (dokument 
pro celou rodinu, Francie, 2015)
7. 5. 17.30 - Jak básníci čekají na zá-
zrak (komedie, ČR, 2016)
7. 5. 20.00 - Mlčení jehňátek (psycho-
thriller, USA, 1991)
10. 5. 17.30 - Příběh lesa (dokument 
pro celou rodinu, Francie, 2015)
10. 5. 20.00 - Captain America: Ob-
čanská válka (akční, USA, 2016)
14. 5. 15.30 - Kniha džunglí (dobro-
družný, USA, 2016)
14. 5. 17.30 - Jak se zbavit nevěsty 
(romantická komedie, ČR, 2016)
14. 5. 20.00 - Room (drama, Irsko/Ka-
nada, 2015)
17. 5. 17.30 - Ave, Caesar! (komedie, 
USA, 2016)
17. 5. 20.00 - Kmotr (krimi, USA, 1972)
18. 5. 9.45 -  Za kamarády z televize 
VI (výběr nejhezčích českých pohádek)
20. 5. 16.30 - Pohádková noc část I. 
- Krtkova dobrodružství. Dva z nejlep-
ších krátkometrážních filmů Zdeňka 
Milera - Krtek ve městě (1982) a Krtek 
ve snu (1984).
20. 5. 18.30 - Pohádková noc část II. 
- Ovečka Shaun ve filmu (animovaná 
komedie pro celou rodinu. Velká Britá-
nie/Francie, 2015)
20. 5. 20.30 - Pohádková noc část III. 
- Velká šestka (animovaná rodinná ko-
medie, USA, 2014)
21. 5. 10.00 - Po stopách Karla Hubáč-
ka. Prohlídka exteriéru a interiéru kina 
Máj v Doksech je první zastávkou na 
cestě po stopách Doc. Ing. arch. Karla 
Hubáčka (autora projektu kina).
21. 5. 13.00 - My Máj (komediální dra-
ma, ČR, 2016)
24. 5. 17.30 - To nejzajímavější  
z MFDF Jihlava 2015 – část I. Česká 
cesta aneb Proč došlo ke kuponové 
privatizaci (dokument, ČR, 2015, režie 
M. Kohout) Besedu s M. Kohoutem a 
H. Všetečkovou uvádí V. Hendrich.
25. 5. 17.30 - Lekce filmu podle Karla 
Vachka. Režisér, básník, malíř a ve-
doucí katedry dokumentární tvorby 
na FAMU K. Vachek vysvětlí základní 
termíny své tvorby, především pojem 
„vnitřní smích“. Diskusi s K. Vachkem 
bude moderovat Vladimír Hendrich.
25. 5. 20.00 - To nejzajímavější  
z MFDF Jihlava 2015 – část II. Všich-
ni mají pravdu? Karel Floss a ti druzí 
(dokument, ČR, 2015, režie Helena 
Všetečková). Besedu s H. Všetečkovou, 
K. Vachkem a M. Kohoutem moderuje 
Vladimír Hendrich.
28. 5. 15.30 - Angry Birds ve filmu 
(animovaný, USA, 2016) 
28. 5. 17.30 - Návštěvníci 3: Revoluce 
(komedie, Francie/Belgie/ČR, 2016)
28. 5. 20.00 - Brooklyn (romantické 
drama, Irsko/VB/Kanada, 2015)
31. 5. 17.30 - X-Men: Apokalypsa 
(akční, USA, 2016
20.00 - Vzpomeň si (thriller, Kanada, 
2015)

KINO MÁJ DOKSY
KVĚTEN

Mšeno - TJ Sokol Mšeno v sobotu 
4. června pořádá Běj naděje, jehož 
hlavním posláním je propagace 
pravidelného sportování a shro-
mažďování prostředků na výzkum 
rakoviny. Připravili jsme čtyři trasy, 
z nichž nejkratší je dlouhá jeden  a 
nejdelší pět kilometrů. Jsou voleny 
tak, aby si každý mohl vybrat. Zve-
me proto občany všech generací  
i rodiny s dětmi. Registrace účast-
níků bude od 13 hodin na koupa-
lišti, start běhu pak ve 14.15 hodin.  
V rámci akce se uskuteční 2. ročník 
přespolního běhu - Mšenská de-
sítka, který je zařazen do Přeboru 
Mšenska. Start je ve 14 hodin. 

Hana Nečasová

Vyběhnou od koupaliště
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Kadlín si letos připomene 670. 
výročí první písemné zmínky

Kadlín - První písemná zpráva 
o Kadlínu pochází z Pohořelých 
zemských desek z roku 1346, kdy v 
jedné kupní smlouvě zavazuje Hy-
nek Berka z Dubé Kadlín naturální 
povinností vůči církevní vrchnosti. 
Je  datována 13. března 1346, kdy v 
české zemi vládl Karel IV. Naše ves-
nice má bohatou a dlouholetou mi-
nulost. Zachovala si svůj vesnický 
ráz, nehyzdí ji žádné moderní ani 
panelákové stavby. V  držení obce 
se vystřídala řada významných 
šlechtických a církevních majitelů.

Do rozvoje obce se negativně 
promítla událost z roku 1445, kdy 
Chval Berka z  Dubé a Housky část 
obce s kostelem předal klášteru 
Agustiánů v Bělé pod Bezdězem. 
Toto rozdělení obce, které se udr-
želo 404 let až do roku 1849,  naši 
obec velmi poškodilo.

Kostel v Kadlíně je od roku 1384 
připomínán jako  farní. V roce 1521 
a 1531 byl vybaven zvony z dílny 
Bartololměje, zvonaře z Nového 
Města Pražského. V dobách husit-
ských byl kostel pobořen a později 
byla postavena jen kaple. Nynější 
kostel byl postaven  až v roce 1724 s 
připěním hraběnky Marie Markéty 
Waldšteinové a Vertenberkové. Byl 
vybaven cínovou křtitelnicí, šes-
ti velkými cínovými svícny a šesti 
masivními lavicemi ze zrušeného 
kostela z Bezdězu. Bohužel při po-
slední sedmé krádeži byla ozdobná 
cínová křtitelnice ukradena a je 
na věky ztracena. Třetí a poslední  
generální oprava kostela Svatého 
Jakuba Většího proběhla v letech 
1996 až 1999 při nákladech 3,5 mi-
lionu korun. Občané a mecenáši na 
tuto opravu přispěli částkou 365 
tisíc korun.  

Škola v obci je až v roce 1847 
vystavěna pod valdštejnským pa-

tronátem nejdřívě jako škola jed-
notřídní, od roku 1884 rozšířena   
na školu dvojtřídní. Byly doby, 
kdy ve škole bylo i 140 žáků z obce  
a okolí. Již několik desítek let ale 
kadlínské děti jezdí do školy ve 
Mšeně. 

Obyvatelé obce se v minulosti 
živili převážně zemědělstvím. Na 
úrodných polích pracovaly v sezo-
ně stovky lidí,  ve stájích byly ustá-
jeny stovky hospodářských zvířat. 
V obci bývalo až čtrnáct řemesl-
níků a obchod-
níků. Všechny 
uživila úrodná 
půda. Dnes je na 
polích jen občas 
vidět  několik 
traktorů.  Obec 
je bez krav, koní 
a prasat. V býva-
lých  stájích stojí 
většinou osobní 
auta. 

V roce 2006 
jsme si připo-
mněli 660 let od 
první písemné 
zprávy o „Kad-
lýnu“, jak je v 
zemských des-
kách uveden. 
Řadou akcí jsme 
připomněli ná-
ročnou, tvrdou 
a úspěšnou práci 
našich předků. 
V rámci dotač-
ního projektu 
„Programu ob-
novy venkova“ 
byl vypracován 
a realizován 
záměr zacho-
vat a zdůraz-
nit  dovednosti 
v e n k o v s k é h o 
o by v at e l s t v a , 
sedláků, řemeslníků a zachovat 
kulturní dědictví našich předků.  
Široké veřejnosti byl představen 
projekt 7 kadlínských zastavení. 

Soustředili jsme přes 800 před-
mětů z historie venkova, které jsme 
umístili ve čtyřech expozicích ves-
nického muzea. V první expozici 
představujeme nejdůležitějšího 
řemeslníka na vesnici,  vesnického 
kováře s jeho nářadím, výrobky a 
také ukazujeme, jak bydlel. Na ko-
vadlině z Lešetínské kovárny si ka-

ždý může vyzkoušet svoji zručnost 
při práci s kladivem. V druhé ex-
pozici selské techniky návštěvníci 
uvidí řadu nářadí a strojů k obdělá-
vání půdy a práci ve stájích. Máme 
zde čáslavské rádlo ze 17. století k 
obdělávání ornice. Další expozice 
představí několik stovek motyček, 
základního nářadí k obdělávání 
půdy. Pochopitelně nejvíc jsou za-
stoupeny motyčky na obdělávání 
cukrovky. Ty jsou historií, neboť 
cukrovka se už pěstuje bez motyček 

a ženské práce. 
Vedle motyček 
je pak možno 
v dlaních pro- 
mnout obilniny, 
luštěniny, olej-
niny a okopani-
ny, které jsou v 
pytlích na deci-
málních vahách. 
Obě expozice 
jsou umístěny v 
prostorách bý-
valé sýpky, která 
vytváří auten-
tickou atmosfé-
ru. Na expozici 
polních plodin 
navazuje naučná 
stezka fauny a 
flóry a po kva-
litní asfaltové 
vozovce navede 
návštěvníky na 
návrší Hradišť 
s rozhlednou, 
postavenou ve 
stylu dřevěné 
obranné věže. 
Ve 14. století 
zde bylo stráž-
ní opevnění na 
obranu proti 
loupeživým ry-
tířům. Hradišť 
je kultovní mís-

to obce, cíl vycházek v minulosti 
i dnes. Návrší má  silnou pozitiv-
ní energii. Rostou zde čtyři lípy 
Svobody, vysázené 28. října 1919 
na počest vzniku ČSR. Tyto lípy 
Svobody za doby německé okupa-
ce byly na většině míst vykáceny.  
Posledním zastavením v Kadlíně 
je kostel Sv. Jakuba Většího. Vedle 
kostela je dřevěná zvonice, která 
pochází ze začátku 16. století a je 
státem chráněnou památkou  s jed-
ním zvonem Václavem. 

Celý projekt 7 kadlínských zasta-
vení byl slavnostně otevřen 9. září 
2006 za účasti široké veřejnosti. 

Oslava byla zahájena výmlatem 
obilí cepy na dvoře obecního úřa-
du, projevy hostů a kulturním vy-
stoupením dětského divadla Tyjátr 
z Prahy. Po prohlídce muzea se 
společně přešlo na návrší Hradišť 
k rozhledně, kde pokračovala slav-
nost uvítacími fanfárami z rozhled-
ny. Mšenský pěvecký sbor  Inte-
mezzo zazpíval  hymnu. Postupně 
všichni přítomní návštěvníci  vy-
stoupili na rozhlednu.        

Otevření projektu 7 kadlínských 
zastavení se účastnila řada návštěv-
níků v pestrém starobylém oble-
čení. Během desetiletého života  
projektu byla řada věcí vylepšová-
na.  Naučná stezka byla   postupně  
opatřena informačními tabulemi, 
pro cykloturisty byla postavena 
odpočinková místa, pro děti různé 
hrací prvky. 

V rámci  projektu byly postave-
ny dvě nové stavby. Přístřešek pro 
selskou techniku a samotná roz-
hledna. Obě stavby zajišťovala fir-
ma Pavla Dvorščíka z Lobče. Díky 
dlouhému povolovacímu řízení 
nám na stavbu rozhledny zůstaly  
jen tři měsíce.  Při budování zá-
kladů rozhledny bylo velké vedro 
až 37 stupnů Celsia, přes poledne 
se tak nedalo pracovat. Nejednou 
se proto pracovalo až do jedenác-
té hodiny večerní. Pracovalo se v 
sobotu i neděli. Po vybudování zá-
kladů a založení kostry rozhledny 
se změnilo počasí a pršelo a pršelo. 
Což jistě nebylo příjemné pro práci 
na kostře ve výškách.  Díky  vyso-
kému pracovnímu nasazení všech 
pracovníků byl termín 9. září do-
držen. 

Letošní 670. výročí od první do-
sud známé písemné zprávy o obci 
bude připomenuto v rámci čin-
nosti vesnického muzea. Jsou to 
tyto akce: 14. května - Výstava kvě-
tin, 23. a 24. července  - Jakubská 
pouť, 24. a 25. září - tradiční Plody 
podzimu, 25. a 26. září - Tvoření z 
dýní  určené zejména pro školy. Na 
tyto hlavní aktivity naší obce Vás 
návštěvníky vždy upozorníme ve 
Mšensku. 

Obec Kadlín se těší na vaši ná-
vštěvu.                 Šestákovi, Kadlín

Stavba trvala tři měsíce

Kostel sedmkrát vykradli
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Recitační soutěž ovládla Polednice
Mšeno - U lavice dítě stálo, z plna 
hrdla křičelo. Slovy klasika dal 
by se shrnout častý obrázek ze 
školních tříd.

Avšak 5. dubna to minimálně v 
jedné naší třídě vypadalo jinak. 
Děti stály nejen u lavic, ale dokonce 
i před nimi a tyto lavice byly plné 
spolužáků, kteří tvořili publikum. 
Po delší odmlce se v Základní škole 
Mšeno uskutečnila dříve velmi 
oblíbená recitační soutěž.

S básněmi veselými i vážnými, 
českými i od zahraničních autorů 
vystoupilo osmnáct soutěžících 
- sedmnáct dívek a jeden 
odvážný mladý muž. A došlo 
i na Erbenova slova, zmíněná 
v úvodu. S téměř bezchybným 
přednesem jeho Polednice vyhrála 
Jana Podpěrová, stříbrnou pozici 
obsadila Johanka Bártová, která 
procítěně recitovala Seifertovu 
Píseň o lásce, a třetí místo patřilo 
Anetě Hlaváčkové, jejíž přednes 

Blešího cirkusu od M. Kratochvíla 
pobavil nejen publikum, ale i 
odbornou porotu v čele s Mgr. 
Jiřinou Trunkovou. Všechny 
oceněné žačky navštěvují 7. B,  
z níž se koneckonců rekrutovalo  

i nejvíce recitátorek.
Můžeme jen doufat, že  

v následujících letech dorostou 
další „young adult“, jimž nebude 
literatura lhostejná.                  

 Vladislava Kaulerová -Vaňková

Bayer Jiří (* 1926 † 29. 7. 1997), 
muzejník, vlastivědný pracovník, 
odborný publicista. Za nacistické 
okupace se zapojil do akcí domácího 
odboje na Kokořínsku. Intenzívně se 
věnoval dobrovolné kulturní a vlas-
tivědné činnosti. Jejím těžištěm je 
práce zaměřená na Kokořín, kde byl 
sezonním průvodcem, a na Roztoky, 
kde byl zakladatelem a od roku 1961 
ředitelem muzea. Podílel se na vý-
zkumných pracích, publikoval množ-
ství článků v odborných časopisech
Živný Vojtěch, též Adalbert (* 13. 5. 
1756 Mšeno u Mělníka † 21. 2. 1842 
Varšava), hudební pedagog. Bývá 
uváděn jako pedagog českého půvo-
du, žijící ve Varšavě, který byl prvním 
a jediným učitelem hry na klavír pol-
ského skladatele a klavíristy Frydery-
ka Chopina (1810 – 49). Opakovaně 
v letech 1820, 1835 a 1836 navštívil 
Čechy.
Karel IV. (* 14. 5. 1316 † 29. 11. 
1378), český a německý král od roku 
1346. Římskoněmeckým císařem byl 
od roku 1355. Nejvýznamnější ev-
ropský vládce pozdního středověku, 
nejstarší syn Jana Lucemburského a 
Elišky Přemyslovny. Vystudoval na 
pařížské Sorboně, ovládal několik 
jazyků. První jeho manželkou byla 
Blanka z Valois, po ní následovaly 
Anna Falcká, Anna Svídnická a Alž-
běta Pomořanská. Zasloužil se napří-
klad o vznik arcibiskupství, založení 
univerzity, kamenný most přes Vl-
tavu, Nové Město Pražské, Karlštejn 
s malbami mistra Theodorika, roz-
šíření Pražského hradu a výstavbu 
chrámu sv. Víta. S městem Mšenem 
ho pojí první zmínka o Mšeně jako o 
městu, a to v darovací listině z ledna 
1367.            (Zdroj: M. Sígl -  Kdo byl a kdo je)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

BELETRIE
A. Palán: Ratajský les 
A. Shalmaniová: Chomejní, Sade a 
já; K. Atkinsonová: Bůh v troskách 
S. Mawer: Provazochodkyně
P. Hartl: Malý pražský erotikon, 
Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Ch. Potok: Davitina harfa, Staří 
muži o půlnoci
A. Jakoubková: Čiň manželu 

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
dobře - peklem se ti odmění, Než 
milenec na střeše…
T. Kubátová: Štěpánka
DETEKTIVNÍ ROMÁNY
S. King: Právo nálezce, Žhářka, 
Srdce v Atlantidě
V. Vondruška: Mrtvý posel
J. Lutz: Spolubydlící
L. Harrisová: Vražda v Hell´s 
Kitchen
A. Christie: Hra na vraždu
NAUČNÁ LITERATURA
A. Horáčková: 7 x ve vedlejší úloze
J. Tomšíček: Afrikou domů na 

kole, K Viktoriiným vodopádům 
na kole
J. Lakosil: Souboj bez vítěze – 
německé přípravy na dobývání 
čs.lehkého opevnění v roce 1938
KNIHY PRO MLÁDEŽ
B. Aaronovitch: Měsíc nad Soho
J. Nesbø: Doktor Proctor a prdicí 
prášek, Doktor Proctor a vana 
času
P. Horáček: Husa Líza
Disney: Letadla, Tomáš a jeho 
přátelé – Příběhy na dobrou noc 
1 a 2

Recitační soutěž vyhrála Jana Podpěrová. Foto: Archiv ZŠ Mšeno

Miloš Jíra si z Kladna přivezl hlavní cenu Sokolové uctili památku J. B. Cinibulka

Mšenský divadelník Miloš Jíra okouzlil porotu Festivalu 
amatérského divadla Kladno 2016. Za svou roli motorkáře 
v bláznivé komedii Postel plná cizinců získal hlavní cenu 
za mužský herecký výkon. Výborně mu při tom nahrávala 
jeho divadelní partnerka Dana Svobodová.   Václav Novák

Zástupci výboru TJ Sokol Mšeno uctili památku J. B.  
Cinibulka, který se narodil před 140 lety, položením 
květiny na jeho hrob. J. B. Cinibulk byl členem mšen-
ského Sokola již od roku 1904. Jako předseda staveb-
ní komise se významně podílel na stavbě sokolovny  
v době první světové války. Při jejím slavnostním ote-
vření 29. prosince 1918 byl jedním z řečníků. Aby získal 
prostředky na umoření dluhů vzniklých při stavbě, pro-
sadil společně s L. Rokosem založení prvního biografu 
ve Mšeně. Cinibulkova činnost v Sokole byla v roce 
1934 oceněna čestným diplomem.        Hana Nečasová

HLEDÁ SE PSAVEC
▪ Chcete se podílet  

na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat 

svou obec?
▪ Chcete psát reportáže  

z povedených akcí?

Své příspěvky a fotografie 
posílejte na: 

msensko@email.cz

V měsíčníku Mšensko najdete také 
články, které krátce předtím vyšly  
v Mělnickém deníku a které se vzta-
hují k regionu Mšenska. Další zpra-
vodajství najdete na webu: 

www.melnickydenik.cz
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Stravování dětí školou povinných 
není slušně řečeno dobré. Mají na 
tom podíl jak rodiče, prarodiče, 
sourozenci, tak i škola. 

Děti vstávají na poslední chví-
li a je spíše zázrakem, když si dají 
snídani. Maximálně do sebe hodí 
kakao nebo čaj s rohlíkem nebo 
buchtou, popadnou svačinu a ma-
žou do školy. Přitom stačí vstát o 
pár minut dříve a v klidu se nasní-
dat - nejlépe všichni společně. 

O velké přestávce zapínají mobily 
a tablety a na svačinu už jim často 
ani nezbývá čas. Občas si něco kou-
pí v bufetu, je to fajn pokud jde o 
müsli tyčinku nebo mléko, ale spíš-
dávají přednost oslazené limonádě 
nebo kečupovému rohlíku. 

Oběd ve škole je kapitola sama 
o sobě. O tom, že něco asi není v 
pořádku, svědčí příchod školáků, 
kteří jako první věc začnou luxovat 
ledničku. Na dotaz, co bylo k obě-
du, odpovídají, že se to nedalo jíst, 
a polévku přitom ani neochutnali. 

Může za to jen škola? Určitě ne. 

Děti si zpravidla nedají polévku 
jen proto, že ji nechtějí ani ostatní. 
Pokud se jedná o vývary z uzené-
ho nebo vepřového masa, ochuce-
né vodové polévky masoxem nebo 
kořením, frankfurtské polévky z 
levných párků či klobás, je to v 
pořádku. Ale krémové hrachové, 
cizrnové, rajské, chřestové, cibulo-
vé, fazolové nebo mrkvové polévky 
bez zahuštění moukou s přidáním 
zakysané smetany jsou ideálním 
zahájením oběda. A mnohé školy 
je i nabízejí. 

Nebylo by na škodu udělat si jed-
noduchý průzkum, kolik dětí ve 
škole odebírá polévku. Stačilo by 
nabízet oběd s polévkou nebo bez 
polévky s určitou malou slevou. 
Zjistilo by se pak, kdo ve škole jí 
polévku a kdo ne. Bylo by dobré 
i nabízet alternativu za polévku, 
například zeleninový salát, ovoce 
nebo ochucenou tyčinku navíc. 

Hlavní jídlo musí být vyváže-
né jak z hlediska kalorického, tak 
i složením. Nemusí to být stále 
maso, ale naopak. Čerstvá zelenina 
bohatá na bílkoviny, jako je čočka 

nebo fazole, by měly být pravidel-
nou součástí školní stravy. Nebát se 
kuskusu, jáhel, vloček nebo tmavé 
rýže, naproti tomu co nejvíce ome-
zit houskové knedlíky nebo sladké 
pokrmy. Kdyby bylo jen podle dětí, 
nejlepší by byly různé hambáče, 
hranolky, párky v rohlíku, přepále-
né klobásy, pizzy s kolou nebo fan-
tou. Toho si bohužel užijí při růz-
ných sportovních utkáních nebo 
při návštěvách rychlých občerst-
vení často i díky nezodpovědným 
rodičům nebo prarodičům. Právě 
ti druzí jsou nejaktivnější v nabí-
zení zbytečných sladkostí a zcela 
nevhodných pochutin, a to snad 
díky tomu, že jim chtějí dopřát to, 
co děti doma nemají. V takovém 
Norsku se smí podávat sladkosti 
dětem jen v sobotu. Proč si od nich 

nevzít příklad? 
Nejčastější chyba rodičů při stra-

vování svých dětí je ale spíš v tom, 
že jim nevytvoří důstojné klidné 
prostředí pro sobotní nebo nedělní 
oběd. Celá rodina by si měla sed-

S doktorem o dietách, vážně i úsměvně                                                 díl 5.

Děti si místo svačiny raději zapnou mobily a tablety
nout společně k obědu a neměla by 
být vyrušována televizí ani štěkají-
cím psem. Samozřejmostí by měla 
být kvalitní chutná strava podávaná 

ve slavnostní domácí atmosféře.
Stravování předškolních dětí je 

mnohdy lepší než školních. Je to 
nejen tím, že spotřební koš se do-
držuje důsledněji, ale i pravidelným 
sledováním rodičů, co jejich děti ve 
školce jedí. Samozřejmě pokud ku-
chařka umí a chce, odcházejí děti 
domů spokojené a často vyžadují 
stejnou stravu i doma. Důležité je, 
že ve školce děti získají i určité ná-
vyky, jak sedět u stolu, jak se chovat 
při jídle, jak po sobě odnést talíře 
a další, které budou potřebovat ve 
svém dalším životě. Pokud u nich 
tyto návyky zůstanou a budou pod-
porovány i rodiči doma, je záruka, 
že se vyvarují i budoucím zdravot-
ním problémům, obzvláště, když 
jim rodiče omezí sladkosti na úkor 
sezonní zeleniny a ovoce.

Když Bůh požehná, pokračování 
za měsíc.                       Ivan Heidler

Nedávají si polévku

Předškoláci jedí lépe

Nemají klid k jídlu

Mšeno - Plechovky, plastové 
lahve, rezavé trubky a další ne-
pořádek už nehyzdí okolí Mše-
na. Odpadky uklidili mšenští 
sokolové, kteří se letos svým 
Dnem Země už podvanácté 
zapojili do celosvětové akce 
Ukliďme svět. Účastníci akce 
se sešli na kraji lesoparku Debř, 
kde dostali pytle na odpadky. 
Pak se rozešli do několika smě-
rů, například na Míčovku, do 
Františkovy aleje, na Šibenec 
nebo ke studánkám v Kočičině 
pod Sedlcem. Podle starostky 
mšenské tělocvičné jednoty 
Sokol Hany Nečasové je rok 
od roku více vidět, že se lidé 
k přírodě začínají chovat lépe. 
Důkazem toho je prý menší 
množství nalezených odpad-
ků. „Před lety jsme mívali plný 
valník pytlů s různým odpa-
dem. V lesích jsme nacházeli 
dokonce i televize a záchody. V 
poslední době už je to ale lepší, 
i když ještě loni jsme u Příboh 
objevili hromadu vyhozených 
pneumatik,“ řekla Hana Neča-
sová. Akci zakončilo opékání 
špekáčků.                                        (jř)

Sokolové uklízeli 
mšenské okolí

V úterý 19. dubna bylo do rybníka ve Stránce vypuštěno velké množství kaprů v hodnotě deseti tisíc ko-
run. Polovinu z této částky poskytl Obecní úřad a druhou část uhradil Rybářský spolek Stránka z vybraných 
poplatků za povolenky k lovu ryb na zdejším rybníku. Kapři byly dovezeni z Rybářského spolku Doksy. U 
zdejšího rybníka tradičně pořádá v červnu kulturní komise a Rybářský spolek Stránka v rámci dětského 
dne rybářské závody.                                                                                                                      Štefan Dvorščík st.

STRÁNEČTÍ RYBÁŘI PŘIVEZLI KAPRY
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Vzpomínková akce se vydařila
Mšeno - Turistům, kteří z mšen-
ského náměstí přes ulici Na Ska-
ličkách vyrážejí na Cinibulkovu 
stezku, je už dnes jasné, kdo onen 
Cinibulk byl, kde žil a kudy krá-
čel. Zjišťují to z pamětní desky, 
která je od poloviny dubna umís-
těna na domě, v němž přes třicet 
let J. B. Cinibulk žil. Není třeba 
popisovat, za co všechno máme 
tomuto muži být vděčni, shrnul to 
ve svém článku pan učitel Fuxa. 
  Proto bych tímto jen rád poděko-
val všem, kteří se slavnostního od-
halení zúčastnili. A samozřejmě i 
těm, kteří se podíleli na organizaci. 

Vedle autorů desky Čeňka Hlava-
tého a Zuzany Říhové to byl Jaromír 
Kaulfus, který ochotně poskytl zá-
zemí bývalého Cinibukova domu, 
členové sboru Intermezzo, kteří 
akci zahájili písní Mšeno, hudebníci 
Bohumila a David Bidlovi a v nepo-

Na J. B. Cinibulka si vzpomnělo téměř sedmdesát lidí. Foto 3x: J. Havel

2. 5. -30. 9. – Otevřeno skalní 
obydlí Lhotka od čtvrtka do ne-
děle a o státních svátcích
3. – 29. 5. Expedice Karel IV. 
Výstava prací žáků Výtvarného 
oboru ZUŠ Mělník pod vedením 
PaedDr. Ireny Wenkeové. Ver-
nisáž 4. 5. v 16 hodin – vstupní 
prostory.
3. - 29. 5. Jaro na zahradě. Vý-
stava fotografií s jarními motivy 
mělnické muzejnice Evy Srbové. 
Muzejní kavárna.
6. – 7. 5. Vítání ptačího zpěvu na 
tradičním místě na levém břehu 
Vltavy, zhruba 1,5 km nad souto-
kem Labe s Vltavou.
20. 5. Mělnická muzejní noc 
– Pobavit se, poznat, prožít…. 
Doprovodný program nejen ve 
stylu časů barbarů. Slavnostní 
zahájení výstavy „Barbaři“ v  17 
hodin. Muzeum bude otevřeno 
zdarma do 23 hodin.
21. 5. – 26. 6. Barbaři - Výstava, 
která se zaměří na období od 
změny letopočtu do 5. st. n. l.  
a ukáže život tehdejšího germán-
ského etnika, především marko-
manského a v závěru langobard-
ského a durynského v Čechách  
i s jejich zvláštnostmi.
26. 5. – 30. 9. Ke cti otce vlas-
ti – Císař Karel IV. a Mělník. Ex-
teriérová výstava ve spolupráci 
s městem Mělníkem a Státním 
okresním archivem Mělník.
31. 5. - 26. 6. Vozítka a houpad-
la na dobových fotografiích. 
Výstava archivních snímků z díl-
ny muzejní etnografky. Muzejní 
kavárna.

MUZEUM MĚLNÍK
KVĚTEN

Nosálovští si užili pohodové Velikonoce
Nosálov - V budově Obecního úřa-
du v Nosálově bylo pro děti připra-
vené velikonoční odpoledne, v rám-
ci něhož si každý mohl vyzkoušet 
svoji zručnost a nápaditost. Někdo 
se věnoval zdobení vajíček, a to 
několika technikami, jiný  zdobení 
perníčků a nechybělo samozřejmě 
ani pletení pomlázek. 

Akce se zúčastnil také proutkař, 
který se rád  podělil o své zkuše-
nosti. Pro všechny přítomné bylo 
připraveno malé občerstvení, které 
zajistila nejen obec, ale také samotní 
účastníci. Tím bychom chtěli všem,  
kteří se na povedené  akci podíleli, 
poděkovat.            Vladimír Mráček, 

          předseda kulturního výboru Malí i velcí obyvatelé Nosálova zdobili vajíčka i perníky. Foto: V. Mráček

Kapitán hovořil i o napínavé záchraně ztroskotané La Grace
Mšeno - Pro ty, kteří se zúčastnili 
přednášky Josefa Dvorského, ne-
musí být uváděny podrobnosti. Pro 
ty z vás, kteří jste na zmíněné před-
nášce a následné besedě nebyli, 
malé vysvětlení - La Grace byla loď, 
na které v 17. století první mšenský 
emigrant v Americe Augustin Heř-
man v určitý čas údajně provozoval 
korzárské „řemeslo“. 

Syn pobělohorského vyhnance, 
nekatolického kněze se  po pře-
sídlení do severní Ameriky stal 
během doby uznávaným obča-
nem Nového světa. Mimo jiné se, 
jak jsem se kdesi dočetl, dostal do 
povědomí sestavením podrobné 
mapy několika malých státečků 
na východě dnešních USA. Pokud 

někde ve starší knihovně objevíte 
dobrodružně romantickou knihu 
s názvem Pán na české řece, je to 
čtení o něm.

Pan Dvorský si splnil svůj klu-
kovský sen a za pomoci řady přátel 
získal finanční prostředky na vý-

stavbu plachetnice, která se vzdá-
leně snad podobá lodi Augustina 
Heřmana. 

V zajímavém vyprávění pan 
Dvorský vylíčil  historii novodobé 
La Grace, seznámil účastníky  s po-
tížemi, které provázely její výstav-
bu v Egyptě, její plavbu po Středo-
moří a následně i cestou dávných 
mořeplavců  kolem Kanárských 
ostrovů a Kapverd do Karibiku, 
cestou, která přibližně kopírovala 
plavbu plavců ve středověku.  

Replika středověké lodi vzbuzo-
vala zájem všude, kde se plavila.  
A protože tyto plavby končily často 
i ztroskotáním, postihl stejný osud 
i La Grace kapitána Dvorského. 
Loď před několika lety ztroskotala 

u západního pobřeží Španělska a 
jen nezměrným úsilím mnoha lidí 
se ji podařilo silně poškozenou za-
chránit a postupně opravit tak, že 
se opět plavila po otevřeném moři. 
Dokonce mezi loděmi při závo-
dech získala výborné umístění. 

Záslužným činem je pořádání ja-
kýchsi táborů pro mladé, kteří se v 
omezeném počtu mohou i se svý-
mi rodiči plavit po moři a získávat 
zkušenosti, které v budoucnu třeba 
uplatní v životě. 

Poutavé vyprávění bylo doprová-
zeno promítáním filmu o historii 
lodi a jejích plaveb. Čas věnovaný  
La Grace nebyl rozhodně časem 
ztraceným.       

                       Mgr. Bohumil Fuxa

slední řadě další členové Okrašlova-
cího spolku pro Mšeno a okolí, kteří 
se postarali o občerstvení a zdárný 
průběh akce.

Děkuji i starostovi našeho měs-

ta Martinu Machovi, předsedovi 
Pšovky - okrašlovacího spolku Ko-
kořínska Josefu Pacltovi a učiteli 
Bohumilu Fuxovi, že akci podpořili 
hezkým slovem.                    Jiří Říha
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Podle Rudolfa Grepla má na obnovu dráhy padnout až tři sta tun materiálu. Foto: Karel Horňák

Rekonstrukce dráhy je nutnost
Mšeno – Na novou plochodrážní 
sezonu se ve Mšeně chystají letos 
úplně jinak než v jiných letech. Do 
soutěžních klání nebyl přihlášen 
ani jeden jezdec či tým. Důvodem 
je neuspokojivý stav oválu, který 
podstoupí, zhruba z poloviny, re-
konstrukci. O rozhovor jsem po-
žádal prezidenta klubu Rudolfa 
Grepla.

Co nového se událo přes zimu ve 
světě ploché dráhy?

Nestalo se nic významného. Ka-
lendářní porada, která mívá větši-
nou bouřlivější průběh, nyní pro-
běhla v klidu už i proto, že Mšeno 
se vzhledem k plánované rekon-
strukci dráhy drželo stranou. Jedi-
ný problém byl se dvěma našimi 
závodníky, kteří chtěli přestoupit 
bez našeho vědomí do jiného klu-
bu (Slaný), kde se oba překvapivě 
objevili i na soupisce. Jarošovi bylo 
nakonec přes několik loňských pe-
ripetií, kdy za Mšeno nechtěl star-
tovat, hostování povoleno. Podob-
ně byla situace vyřešena s Klierem. 

Chystaná rekonstrukce mšenského 
oválu bude náročná na finance, že?

V poslední době často čtu zprávy 
o tom, jak jsou do sportu přidává-
ny velké sumy peněz ze státního 
rozpočtu. Bohužel se velmi často 
stává, že tyto prostředky prostě ne-
dojdou na patřičné místo určení. 

Máte už představu o časovém har-
monogramu celé akce?

Na naší dráze se kromě prvomá-
jového mítinku uskuteční ještě je-
den podnik, což bude 9. července 
MS mopedů na ploché dráze. Bu-
deme-li mít poté zajištěny finance 
aspoň v hrubém objemu, tak se do 
obnovy dráhy pustíme. Chtěli by-
chom ji dokončit tak, aby se dala 
vyzkoušet buď mistrovským či vol-
ným závodem v průběhu září nebo 
října. 

Jakým konkrétním způsobem se 
do rekonstrukce pustíte?

Nejprve musíme odstranit vrch-
ní vrstvu antuky, což je odhadem 
zhruba deset centimetrů. Štěrkové 
lože, pokud bude v pořádku, chce-
me ponechat v původním stavu. 
V opačném případě by se muselo 
sebrat dalších deset centimetrů, 
což by bohužel znamenalo vyšší 
finanční náklady. Materiál, který 
se odstraní z dráhy, bude depono-

Rudolf Grepl, prezident PDK Mšeno, říká na prahu letošní plochodrážní sezony:

ván na okolní plochy (např. depo) 
a po doplnění novým materiálem s 
patřičným množstvím pojiva bude 
vrácen do obou zatáček. Ty jsou v 
současné době nejvíce narušené. 
Bavíme se o ploše zhruba 1 800 
metrů čtverečních, při současných 
cenách to reprezentuje asi 400 tis. 
Kč. Počítám, že bychom další práce 
zajistili buď sponzorsky a brigádně 
svépomocí. 

Kardinální otázkou zůstává, aby ma-
teriál, který se vrátí na dráhu, měl 
potřebné množství pojiva, viďte?

Zcela jistě. K tomu účelu máme 
třídičku, která dokáže patřičně 
upravit původní i nový materiál. 
Poměr, kterým se obě složky poté 
smíchají, musíme určit až podle 

toho, jak to bude vypadat. Velkým 
problémem je fakt, že okolní lomy, 
z nichž jsme v minulosti brali ze-
minu, už nemají povolený další zá-
bor půdy. Nejbližší lokalitou je pro 
nás Smrčí u Semil, vzdálené 120 
km. Právě zde je materiál, který má 
správnou konzistenci i barvu. 

Máte představu, jaké množství ma-
teriálu bude nutné dopravit do Mše-
na?

Bude potřeba nejméně 180 kubí-
ků hmoty, což je 300 tun, které se 
vejdou řádově do deseti souprav. 
To není tak drastické, ale jen do 
doby, než si vzdálenosti vynásobíte 
cenou dopravy za jeden kilometr, 
a rázem jste ve vysokých číslech. 
Samozřejmě musím brát v úvahu i 

plán B – navézt sem z bližší lokality 
zeminu jiné barvy, čímž by se ov-
šem porušila barevná charakteris-
tika našeho oválu, a to se mi vůbec 
nelíbí. Ovšem nebude-li vyhnutí, 
bližší košile než kabát. Dráhu udě-
lat musíme. Když nebude dráha, 
tak je s mšenskou plošinou konec. 

Máte časovou představu, jak dlou-
hou dobu potrvá obnova dráhy?

Celá akce by se dala stihnout bě-
hem dvou měsíců. Je zde jen jedno 
nebezpečí – počasí. Nesmí být pří-
liš velké vedro a deštivo. Navíc se 
potýkáme s úbytkem funkcionářů. 
Byly doby, že jsme své praporkáře 
půjčovali i na pražskou Markétu. 
Nyní bychom je potřebovali odji-
nud i my.                    Karel Horňák


