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Nový zákon o odpadech přeje 
obcím, v nichž se poctivě třídí

ČEKÁ NÁS
22. 10. Kokořín Důl
Račí noc, od 19.00 v terénní 
stanici Správy CHKO Kokořínsko 
- Máchův kraj v Kokořínské Dole 
čp. 13, info na: 730 571 277.

23. 10. Mšeno
Svoz velkoobjemového odpadu. 
Více na straně 11.

28. 10. Mšeno
TJ Sokol Mšeno pořádá u 
příležitosti výročí založení Čes-
koslovenské republiky závod v 
přespolním běhu s názvem Běh 
Debří, prezence předškoláků a 
žactva 9.15 - 9.45, start 10.00, 
prezence ostatních kategorií 
10.30 - 11.00, start 11.15.

13. 11. Mšeno
Svatomartinský koncert pro 
Světlušku od 18.00 v kostele 
svatého Martina, účinkují 
Ráchel Skleničková, Mělničtí 
trubači a smíšený pěvecký sbor 
Intermezzo ze Mšena, pořádají 
ZUŠ Mšeno a město Mšeno.

Mšeno - Vážení občané, dovolte, 
abych vás seznámil s novinkami v 
oblasti odpadového hospodářství. 
V letošním roce začal platit nový 
zákon o odpadech, který je zamě-
řen na zvýšení třídění a potlačová-
ní skládkování. Dotkne se to všech 
obcí, které odpad vozí na skládky. 
Stát zvýšil poplatky za skládková-
ní a ty budou dále v příštích letech 
stoupat. 

Všechny obce musí letos vydat 
nové odpadové vyhlášky a do těch 
se promítne zmíněná výše poplat-
ků. Lépe na tom budou obce, kde 
připadá na občana a rok méně než 
200 kg směsného odpadu, ty platí 
poplatky nižší. Obávám se však, že 
v našem okolí takové obce nejsou. 
Ve Mšeně, i když třídíme slušně, je 
toto číslo kolem 350 kg/os/rok. Je 
tedy v zájmu každého, aby odpa-
du v černých popelnicích bylo co 
nejméně, aby nám cena za svoz a 

likvidaci dále nestoupala. Zejména 
bioodpady z kuchyňských zbytků 
tvoří těžkou složku odpadu a je 
třeba je odkládat do hnědých po-
pelnic. Těžký je také popel z kotlů 
a kamen, avšak postupnou mo-
dernizací topných jednotek, která 
by měla skončit za rok, by se mělo 
toto množství snižovat. Kdo topí 
pouze dřevem či peletami, popel 
by měl dávat též do hnědých po-
pelnic.
• Kovové obaly zejména od nápo-
jů a jídla (umyté), tedy plechovky, 
můžete v obcích, kde sváží naše 
společnost EKOD Servis, dávat do 
žlutých kontejnerů. Od září, kdy se 
připojila další obec, se to v okolí 
týká kontejnerů v obcích (a jejich 
částech) Blatce, Chorušice, Mše-
no a Ždírec. Do těchto kontejnerů 
mohou vozit plechovky i občané z 
okolních obcí, kde není tato služba 
zavedena.

• Pneumatiky - již pár měsíců 
máme ve Mšeně zaveden kontej-
ner na zpětný odběr pneumatik 
bez disků. Je v areálu bývalé cihel-
ny a po domluvě s našimi zaměst-
nanci technických služeb je tam 
může odložit kdokoliv. S výjimkou 
cykloplášťů.
• Autobaterie a baterie z UPS - 
nově od 1. 10. jsme spustili ve Mše-
ně zpětný odběr olověných baterií. 
Stačí je přinést v pracovní době 
úřadu na dvůr radnice, dále se o ně 
postaráme. Moderní baterie typu 
Li-Ion, které se vyskytují v note-
boocích, telefonech a powerban-
kách, také na radnici sbíráme, ale 
do jiného boxu, který je umístěn v 
podatelně.

Děkuji všem, kteří intenzivně 
třídí a snižují tak naši ekologickou 
stopu a šetří tím i naše peněženky!

Martin Mach,
starosta

Sedmáci navštívili vodní elektrárnu Hučák
Mšeno - V pátek 3. září 2021 
žáci 7. A Základní školy Mšeno 
navštívili vodní elektrárnu Hu-
čák v Hradci Králové. Jednalo se 
o jednu z odměn za vítězství ve 
výtvarné a fotografické soutěži 
“Voda všude kolem nás”. 

Pod vedením paní učitelky Ka-
teřiny Drechslerové se do soutě-
že zapojili Anna Kindlová, Tomáš 
Fanta, Karolína Kočová a Radek 
Aulický. I přes náročné podmín-
ky distanční výuky ve druhém 
pololetí minulého školního roku 
žáci vybojovali první místo v ka-
tegorii 2. stupeň. Od města Měl-
níka a Povodí Vltavy žáci dostali 
řadu cen. Navíc vyhráli už výše 
zmíněnou exkurzi pro celou tří-
du do vodní elektrárny Hučák od 
společnosti ČEZ.

A tak se sedmáci v pátek ráno 
vydali na cestu přistaveným au-
tobusem do Hradce Králové. Po 
dvou hodinách jízdy jsme dora-
zili na místo. Ihned po příjezdu 
žáky překvapil historický vzhled 

budovy elektrárny. Elektrárna byla 
vybudována v secesním stylu na 
řece Labi v roce 1909 a uvedena do 
provozu o tři roky později. Uvnitř 
elektrárny se nás ujal pan průvod-
ce, který se nám věnoval více než 
dvě hodiny. Měli jsme možnost 
prohlédnout si elektrárnu zvenku 
i uvnitř včetně samotné strojovny 
elektrárny. Žáci byli seznámeni s 
principem výroby elektrické ener-
gie. Elektrárna byla a je vybavena 
třemi Francisovými turbínami, vý-
kon každé z nich je 270 kW. Tyto 
turbíny byly vyrobeny společností 
Kolben a spol. a jsou společně s 
původními elektrickými generáto-
ry a dalším vybavením v provozu 
dodnes.

Kromě principu vodní elektrár-
ny měli žáci možnost nahlédnout 
pod pokličku principů dalších typů 
elektráren, zvláště pak těch, kte-
ré pracují s obnovitelnými zdroji 
energie. Po celou dobu návštěvy se 
žáci mohli ptát, pan průvodce na 
vše trpělivě odpovídal. Bylo vidět, 

že žáky návštěva zaujala a o dané 
problematice přemýšleli.

Nedílnou součástí prohlídky byla 
interaktivní výstava. Zde si žáci 
„hráli” a poznávali vše, co se týká 
vodních, větrných a slunečních 
elektráren. Žákům se zde velmi lí-
bilo.

Po ukončení prohlídky elektrárny 
jsme se vydali krátkou procházkou 

Jiráskovými sady k soutoku řek 
Labe a Orlice. Bylo to velmi pěk-
né místo, kde jsme se s Hradcem 
Králové rozloučili a vydali se zpět 
do Mšena. Na závěr bych chtěla 
poděkovat všem, kteří se na akci 
podíleli a bez nichž bychom ne-
měli den plný pěkných zážitků

Mgr. Věra Podpěrová, 
třídní učitelka 7. A
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Bohoslužby se letos musely 
obejít bez kázání ze skály

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Přišel podzim a s 
ním pěkná úroda. 
Ovšem nejen na 
zahradách, ale i 
v redakci Mšen-
ska. Zatímco celý 
rok byl ohledně 
příspěvků docela bídný a často 
bylo téměř kouzlo stránky naše-
ho měsíčníku zaplnit, v září se 
situace otočila. Redakční mail div 
neprasknul. Ale pozor! Nestěžuji 
si, za každý příspěvek jsem moc 
rád, jen jich po skončení prázdnin 
přišlo o něco víc, než bych čekal. 
V říjnovém čísle proto nehledejte 
obvyklé seriály. Genealogie, cesto-
pisy a výletní tipy Zdeňka Bergla 
i stránka věnovaná muzeu Staré 
krásnosti musely ustoupit před 
aktuálnějšími články. Ale nebojte, 
v listopadovém čísle je určitě zase 
najdete. Tak se hlavně, milí pisálci, 
nezalekněte, abych pak zase neměl 
nouzi o příspěvky. Na vaše řádky 
se budu těšit!

Hezký podzim přeje Jirka Říha

Faráři letos kázali z prostoru pod lavičkou na Vyhlídkách. Foto: J. Havel 

Romanov – Tradičních bohoslu-
žeb ve skalách na Vyhlídkách se v 
sobotu 11. září zúčastnilo kolem 
30 návštěvníků. Polovinu z nich 
tvořili členové evangelického lu-
terského sboru Gruna-Seidnitz 
z Drážďan. Bohoslužby se letos 
konaly skutečně přímo na Vy-
hlídkách pod lavičkou. Způsobil 
to déšť, který znemožnil vystoupit  
jednomu z kazatelů na jednu z pís-
kovcových věží. Pořadatelé si tedy 
poprvé od roku 2014 vyzkoušeli 
„mokrou variantu.“  Po skončení 
bohoslužeb se přítomní zdrželi na 
pikniku, který společně připravili 
účastníci ze Mšena i Drážďan. 

Téma letošních bohoslužeb bylo 
věnováno 20. výročí od teroristic-
kého útoku z 11. září na newyorská 
Dvojčata. Oba kazatelé – Michael 
Führer (drážďanský farář zemské 
Evangelické luterské církve v Sas-
ku) a mšenský evangelický farář 
Michal  Šimek se zaměřili na my-
šlenky vedoucí k dialogu mezi ná-
boženstvími a národy.

Michael Führer ve svém kázání 
jednoznačně vyjádřil postoj, že 
teroristické útoky islamistů nelze 
ztotožňovat s vírou v Boha, když 
mimo jiné řekl: „Dnes víme, že 
jeden z pilotů krátce před tím, než 
narazil letadlem do věže, zakři-
čel: „Alláh akbar.“ - V posledních 
letech se stalo toto volání během 
teroristických útoků častým bo-
jovým pokřikem, který naplňuje 
přítomné strachem. „Alláh akbar“ 
ale neznamená: „Teď zemřeš!“ 
Znamená  spíše: „Bůh je velký.“ 
Tak hroznému zneužití arabských 
slov modlitby nerozumí ani  mno-
ho muslimů, kteří je vyslovují na 

svých malých modlitebních kobe-
rečcích. Tato slova vyřčená jako 
bojový výkřik jsou urážkou Boha.“

Proti teroristickému výkřiku 
hrůzy M. Führer postavil dobré 
Slovo o Bohu, větu z dopisu apo-
štola Pavla Timoteovi (2. Timote-
ovi 1,7): „Bůh nám nedal ducha 
skleslosti, ale ducha Síly a Lásky 
a Rozvážnosti.“ Zdůraznil, že is-
lamisté podléhají omylu, že Bůh 
chce ničit. Pokud lidé ničí jiné lidi 
pomocí letadel, nákladních aut a 
výbušnin nebo kalašnikovů, pak 
to není Boží vůle. Síla, kterou Bůh 
propůjčuje, chce vždy tvořit. „Lás-
ka drží sílu a moc na uzdě. Láska 
nám dává očkovací sérum proti 
fanatismu. Láska nikdy nedovo-
lí, aby jeden zabil druhého kvůli 
tomu, že by se měl zalíbit Bohu,“ 
dodal. Připomněl také, že na mís-
tě, kde stávala Dvojčata, se ke spo-

lečným modlitbám scházejí židé, 
muslimové a křesťané.

A vyjádřil přesvědčení, že terori-
smus nebude mít v dějinách, které 
řídí Bůh, poslední slovo: „Neexis-
tuje jeden svět věřících a druhý ne-
věřících. Všichni žijeme v jednom 
světě. Jsme spojeni nejen obchodo-
váním, ale také modlitbou. Jednou 
ztratí i zvolání „Alláh akbar“ svou 
hrůzu. Opět našim uším řekne, co 
původně říci mělo: „Bůh je velký!“

Tento velký Bůh nevyžaduje naši 
podřízenost, ale dává nám svého 
Ducha. Dává ho nám všem, aby-
chom žili a milovali a chválili toho, 
který nás povolal být lidmi, a tím 
také jeho dětmi.“

Farář Michal Šimek vyjádřil 
názor, že útok v New Yorku před 
dvaceti lety byl  útokem proti zá-
padní civilizaci, a tedy i proti nám. 
Vděčně vzpomněl na seznámení 
s jedním muslimem, Afgháncem 
Al-Sayedim na mezináboženském 
modlitebním shromáždění v Praze 
několik let před útokem na Dvoj-
čata. Udržovali spolu příležitostný 
kontakt. Al-Sayedi útok jedno-
značně odsoudil a přivítal, když do 
Afghánistánu vstoupili Američa-
né, aby zlikvidovali hnutí Al-Káida  
podporované Tálibánem.

M. Šimek poukázal na to, že na-
dějí pro nás a svět, ve kterém ži-
jeme, není nenávist, fanatismus, 
ponižování lidské důstojnosti a 
teror. Světlem a nadějí je dialog, 
společně sdílená víra a modlitba 
překračující hranice národů a ná-
boženství.

Michal Šimek
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Bohoslužeb se zúčastnili opět také evangelíci z Drážďan. Foto: Josef Havel

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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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,  

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce

✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu 

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

I n z e r c e

Na start Stráneckého běhu s tratí dlouhou 5400 metrů se letos postavilo 48 sportovců. Foto: Štefan Dvorščík

11. Stránecký běh ovládl Vlasta Flegl
Stránka - Po dlouhém odkladu za-
viněném pandemií koronaviru se 
11. ročník Stráneckého běhu usku-
tečnil až 4. září 2021. U startu za 
křižovatkou na Tajnou se prezento-
valo celkem 87 příznivců pohybu, 
z nichž devatenáct představovali 
chodci, kteří se vydali na běžeckou 
trať dlouhou 5 400 metrů. Dvacet 
dětí vyběhlo v kategorii Cvrčko-
vé na nejkratší tratě dlouhé 100  
a 400 metrů. Na celou závodní 
délku 5400 metrů  pak od startu 
vystřelilo osmačtyřicet sportovců.

Krátce po poledni byla zahájena 
prezence chodců, Cvrčků a běžců. 
Patnáct minut po třinácté hodi-
ně starosta obce Stránka Štefan 
Dvorščík svým proslovem zahájil 
11. ročník Stráneckého běhu. Poté 
následovalo poděkování spon-
zorům a předání upomínkových 
předmětů od hlavního pořadatele. 

Sponzory Stráneckého běhu jsou 
OÚ Stránka, 1. zemědělská a.s. 
Chorušice, OMA, Jaroslava Klou-
dová, Ála Oupická, Linda Bartošo-
vá, Lukáš Paluska.

Ve 13.30 byl odstartován Stránec-
ký pochod a poté následoval start 
Cvrčků na 100 a 400 metrů. Ve 
14.00 hodin byl odstartován hlavní 
závod na 5 400 metrů.

Téměř po celé trati se povzbuzo-
valo, ale nejvíce se fandilo při do-
běhu závodníků do cíle, kde byla 

fantastická atmosféra.  Po doběhu 
všech závodníků se účastníci pře-
místili na sportovní hřiště. 

O začátek kulturního programu 
se postarali zvukaři, kteří pustili 
nahranou Stráneckou hymnu. Text 
a hudbu složil pan Vlastimil Čáp. 
Program pokračoval vyhlášením 
kategorie Cvrčků na 100 a 400 
metrů. Každý z účastníků tohoto 
závodu pro nejmenší obdržel kera-
mickou medaili, diplom a tašku, ve 
které byly upomínkové předměty. 

Před vyhlášením výsledků hlav-

ního závodu hlavní pořadatel po-
děkoval všem pořadatelům – Jarce 
Kloudové, Markétě Bártové, Jitce 
Kalivodové, Markétě Palkoskové, 
Daně Dlouhé, Janě Plašilové, Vlas-
tě Mráčkové, Štefanu Dvorščíkovi 
st., Lukáši Paluskovi, Ladislavu 
Prchlému a Petrovi Prchlému. 
Všichni získali upomínkové me-
daile.

Poté došlo na vyhlášení a předání 
upomínkových pohárů v katego-

 
 

kategorie MUŽI A
1.   Vlastimil Flegl              20:04
2.   Jiří Šmíd                 22:57
3.   Michal Kuncíř                   24:43
4.   Kryštof Palkoska              24:51
5.   Tomáš Frajman                25:14
6.   Jakub Štefan                     25:45
7.   Aleš Dvořák                      25:51
8.   Jan Krúpa                          26:06
9.   Tobias Schönfelder         26:33
10. Ondřej Kašpar                    27:41 
11. Kristián Horský                29:19
12. Michal Guttenberg         29:49
13. Lukáš Marcol                   30:22
kategorie MUŽI B
1.   Jiří Steiner                        20:43
2.   Michal Michálek              21:27
3.   Martin Kauler                  23:28
4.   Radim Štefan                     23:34
5.   Filip Šnajdr                        24:42
6.   Vladimír Melichar            25:33
7.   Vladimír Kosek                25:35
8.   Petr Zima                          25:37
9.   Ladislav Navara               25:48
10. Lukáš Paluska                   25:53
11. Daniel Petříkov                31:49
kategorie MUŽI C
1.  Luděk Vízner                      36:09

Výsledky 11. Stráneckého běhu
kategorie MUŽI D 
1.  Pavel Mráček st.                28:37
2.  Arnošt Studnička               34:51
3.  Karel Novotný st.              35:51
4.  Jiří Bauer                            36:16

kategorie ŽENY A
1.  Jana Křeménková              28:13
2.  Pavla Kulíková                      28:20
3.  Mirka Landová                   29:01
4.  Pavla Zagalská                    30:12
5.  Anna Opatrná                       32:15
6.  Klára Pavlíková                   35:07
7.  Michaela Tylová                 35:45
8.  Eva Holečková                    40:29
kategorie ŽENY B 
1.  Tereza Macháčková          23:54
2.  Iveta Kučerová                   25:24
3.  Veronika Fleglová              27:51
4.  Dana Palusková                    27:57
5.  Petra Navarová                  28:21
6.  Kateřina Mašková             28:43
7.  Ivana Noskeová                  30:21
8.  Edita Šmídová                    30:31
kategorie ŽENY C 
1.  Dagmar Valínová                25:36
2.  Hana Marcolová                28:19
3.  Michaela Landová             46:09

riích žen a mužů, při kterém ne-
byla nouze o legraci a přítomní se 
nádherně bavili a hlasitě smáli. O 
ukončení 11. ročníku Stráneckého 
běhu se svým závěrečným proslo-
vem postaral pan starosta Štefan 
Dvorščík.        

Všichni zúčastnění se již těší na 
další ročník, který, jak doufáme, 
proběhne konečně v řádném ter-
mínu – první dubnovou sobotu.

Pavel Mráček, st.

Mezi Stránkou a Tajnou běhali i nejmenší sportovci. Foto: Štefan Dvorščík
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R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTAURACE ZLALÝ LEV

● od pondělí do pátku pro občany i firmy 
ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů hotových jídel

 MENU s polévkou 120 Kč, bez polévky 95 Kč.

CHCETE SE STRAVOVAT ZDRAVěJI?

Využijte nabídku FIT obědů s menu za 130 Kč

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

I n z e r c e

Jste držitelem řidičského oprávnění 
skupiny C a profesního průkazu?

Pak vám nabízíme zaměstnání na pozici:
 

Ř I D I Č  -  S I L N I Č Á Ř
▶ středisko Mšeno, nástup možný ihned 

▶ odpovídající finanční ohodnocení
▶ přátelský kolektiv, práce blízko domova 
▶ výhodou řidičské oprávnění skupiny T

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

I n z e r c e

Poslední cesta šemanovických 
nebožtíků se dočká obnovení
Šemanovice - Mrtvá cesta, po níž 
v dávných dobách putovali lidé 
se svými nebožtíky ze Šemanovic 
na hřbitov v Horní Vidimi, má po 
dlouhých desetiletích naději na 
kompletní zprůchodnění. Cestu 
mrtvých, která ztratila svůj hlav-
ní význam po zřízení hřbitova  
v Šemanovicích, chtějí obnovit 
nadšenci z Campanuly Barba-
ty, což je základní článek Hnutí 
Brontosaurus.

Historická spojnice Šemanovic, 
Dobřeně a Horní Vidimi je v úse-
ku od šemanovického hřbitova za-
rostlá křovinami, nálety stromů a 
v jejím profilu stojí i několik mys-
liveckých staveb. Úsek z nitra obce 
až ke hřbitovu je ovšem už osm let 
obnoven a lemují jej mladé vyso-
kokmeny jabloní, hrušní a třešní.

Do obnovy Mrtvé cesty se už v 
roce 2013 pustili právě aktivisté z 
Campanuly Barbaty pod vedením 
Tomáše Bartuška, a to za podpory 
Správy Chráněné krajinné oblasti 
Kokořínsko a obce Kokořín, do je-
jíhož vlastnictví stará cesta spadá.

Nadšenci tehdy část cesty vy-
čistili a až ke hřbitovu ji osázeli 
padesáti novými stromky tradič-
ních odrůd původních ovocných 
dřevin. Hned v následujícím roce 
ale část výsadby i přes aplikované 
ochrany poškodila zvěř. Násle-
dovala tedy dosadba a zlepšení 
ochrany stromků pomocí sva-
řovaného pletiva. To zabralo a 
stromky už i plodí.

Nyní ovšem Campanula Barbata 

VÝROBNí FIRMA 
HLEDá DěLNíKA 

DO VÝROBY 
PLECHOVé STřEšNí 

KRYTINY
Náplň práce:

• obsluha výrobní linky
• práce v dílně ruční výroby 
(polotovary z plechu, povr-

chová úprava atd.)
• výhodou vyučení v oboru 

klempíř, zámečník, seřizovač 
strojů či lakýrník

Nabízíme:
• práci v rostoucí výrobní 

společnosti
• výkonnostní fin. ohodnoce-
ní - po zapracování až 30.000 

Kč vč. pohyblivé složky
• možnost prac. postupu dle 

schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

PRODEJ BAREV (vodou 
ředitelné) - odstín dle 
dohody, cena 20 Kč/l  

               bez DPH 

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

stojí před náročnějším úkolem. 
Zbývající část cesty je totiž kvů-
li bující vegetaci a erozi okolní 
půdy téměř neviditelná. „Cesta 
byla historicky většinou zahlou-
bena v mělkém úvozu a lemová-
na stromy. Dnešní úvoz je ovšem 
silně zarovnán naplaveninami z 
polí a opadem ze stromů, navíc 
je částečně zarostlý náletovými 
dřevinami,“ řekl šemanovický ak-
tivista Ivan Večl, podle něhož jsou 
původní ovocné stromy stojící 
po obou stranách cesty z většiny 
proschlé, napadené dřevokaznými 
houbami nebo zcela odumřelé.

Aktivisté chtějí v rámci druhé 
etapy obnovy vytvořit jen úzkou 

stezku s průchodností pro jednu 
osobu, aby zamezili nežádoucí-
mu průjezdu motorek a čtyřkolek. 
Obnovením stezky má podle nich 
dojít i ke snížení škod na okolních 
polích. Mnozí chodci totiž kvůli 
neprůchodnosti Mrtvé cesty pro-
cházejí po okrajích zemědělské 
půdy a poškozují tak plodiny.

Nadšenci ze sdružení Campanu-
la Barbata se chystají další práce 
na obnově Mrtvé nebo také Umrl-
čí cesty zahájit o během předpo-
sledního měsíce letošního roku. 
Tak jim přejme, ať jim jde práce 
od ruky. A cestě spoustu spokoje-
ných poutníků...

Jiří Říha

Mrtvá cesta je dobře vidět na mapě z poloviny 19. století. Foto: Mapy.cz

Brontosauři během listopadu zahájí druhou etapu obnovy Mrtvé cesty
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Kadlínské sportovní hřiště 
využívají sportovci i děti
Kadlín - Multifunkční sportoviště 
v Kadlíně vystavěla obec v rámci 
dotačních programů v roce 2013. 
Navštěvováno bylo dosud přede-
vším puberťáky, kteří využívali 
posezení a přístřešek k setkáváním 
mimo dohled a doslech dospělých.
Vybudovaná a obcí udržovaná 
hřiště jejich zájem moc nevzbu-
dila. Naopak, docházelo k ničení 
zařízení, pracovníci obce uklízeli 
odpadky a napravovali škody po 
vandalech. 

Kromě několika organizovaných 
akcí, jako pálení čarodějnic, a ně-
kolikatýdenního období tréninků 
dětské fotbalové skupiny nebyl are-
ál příliš využíván.

Letní uvolnění hygienických a 
vládních nařízení a opatření, která 
znemožňovala více než rok setká-
vání, plánování a pořádání jakých-
koli akcí, umožnilo uskutečnění 
několika společných odpolední. 
Sportoviště konečně ožilo.

Před zahájením letních prázdnin 
se tam setkaly rodiny s dětmi při 
Vítání léta. Proběhly soutěže, které 
byly takřka retrospektivní - tvo-
ření čarodějnic, účast v maskách. 
Připomenutí znemožněných akcí 
- tradiční pálení čarodějnic, oslava 
svátku dětí.

Vysoká účast, takřka poloviny 
občanů Kadlína a Ledců, je dokla-
dem, že sociální a společenský kon-
takt všem scházel. Děti si užily kre-
ativní i sportovní úkoly, objevovaly 
skoro zapomenuté náčiní - chůdy. 
Na asfaltovém hřišti síť změnila 
několikrát polohu - na přehazova-
nou pro menší děti, na volejbal a 
nakonec pro nohejbal. Nechybělo 
opékání buřtů, sud piva pro dospě-
lé. Příjemně strávené odpoledne a 

V srpnu se v Kadlíně konal nohejbalový turnaj. Foto: archiv autorky 2x

večer Kadlíňákům dodaly pohodu 
a konečně setkání se sousedy.

Možná právě tehdy se začala ro-
dit nová akce. S koncem prázdnin, 
v neděli 29. srpna, se konal první 
ročník turnaje v nohejbalu O pu-
tovní pohár obce Kadlín. Nohejbal 
má v obci svou tradici. Na asfal-
tovém povrchu kadlínské návsi 
najdete nalajnované nohejbalové 
hřiště, roky využívané pro rekreač-
ní sportování.

Pět tříčlenných družstev strávilo 
odpoledne zápolením podle pravi-
del s dohledem rozhodčích a hlav-
ně diváků. Vítězství si v prvním 
ročníku vybojovali P. Podráský, P. 
Borovič a T. Sedlák. K cenám patří 
zejména putovní skleněný pohár, 
který vytvořila malířka skla Moni-
ka Šimková.

S blížícím se podzimem sporto-
viště nejspíš opět osiří. Zvýšeným 
dohledem se obec bude snažit 
ohlídat jeho bezpečný a kultivova-
ný stav. Záměrem obce je aktuálně 
pronájem hostince a sousedícího 

sálu. Kromě sousedských setkání u 
piva tak Kadlínští plánují tradiční 
akce, jako je mikulášská pro děti, 
taneční zábavy a vánoční turnaj ve 
stolním tenise.

Jarka Drechslerová

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách, Green Shell typu Arakauna a Dark Shell 
typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229 Kč/ks.             

 Prodej se uskuteční 10. října a 7. listopadu 2021 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

I n z e r c e

Putovní pohár z místní dílny.

Prodám nové vchodové dveře  
80 pravé, cena 3890 Kč. Tel.:  
737 768 198.
Prodám mob. tel. Motorola G8 
Power v kompl. balení, pěkný 
stav, rok starý. Nošen v obalu. 
Cena: 2900 Kč. Tel.: 724 846 381.

Inzerujte zdarma 
Soukromý řádkový inzerát můžete 
podat zdarma, a to elektronicky 
na emailu: msensko@email.cz 
nebo na telefonu: 724 846 381.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

 

9. 10. 15.00 - Myši patří do nebe 
(animovaný film pro celou rodinu, 
ČR/FR/P/SR, 2021, režie Jan Bube-
níček a Denisa Grimmová)
9. 10. 17.30 - Karel (dokumentár-
ní, ČR, 2020, režie Olga Malířová 
Špátová)
9. 10. 20.00 - Stingl - Malý velký 
Okima (životopisný dokumentární, 
ČR, 2021, režie Steve Lichtag)
12. 10. 15.00 - Matky (komedie, 
ČR, 2021, režie Vojtěch Moravec)
12. 10. 17.30 - Karel (dokumentár-
ní, ČR, 2020, režie O. M. Špátová)
12. 10. 20.00 - Festival pana Rifki-
na (komedie, USA/Španělsko/Itá-
lie, 2020, režie Woody Allen)
13. 10. 9.30 - Tlapková patrola ve 
filmu (animovaný film, USA/Kana-
da, 2021, režie Cal Brunker) 
16. 10. 15.00 - Vlk a lev: Nečekané 
přátelství (dobrodružný film pro 
celou rodinu, Francie, 2021, režie 
Gilles de Maistre)
16. 10. 17.30 - Karel (dokumentár-
ní, ČR, 2020, režie O. M. Špátová)
16. 10. 20.00 - Venom 2: Carnage 
přichází (akční, USA, 2021, režie 
Andy Serkis)
20. 10. 19.00 - Kočár do Vídně 
(válečné psychologické drama, 
Československo, 1966, režie Karel 
Kachyňa)
23. 10. 20.00 - Ron (animovaný 
rodinný film, USA/Velká Británie, 
2021, režie Alessandro Carloni a 
Jean-Philippe Vine)
23. 10. 17.30 - Zbožňovaný (kome-
die, ČR, 2021, režie Petr Kolečko)
23. 10. 20.00 - Duna (dobrodružný, 
USA, 2021, režie Denis Villeneuve)
26. 10. 17.30 - Gunda (dokumen-
tární, Norsko/USA, 2020, režie Vik-
tor Kossakovsky)
26. 10. 20.00 - Poslední souboj 
(historické drama, USA, 2021, režie 
Ridley Scott)
30. 10. 15.00 - Myši patří do nebe 
(animovaný film, režie J. Bubeníček 
a D. Grimmová)
30. 10. 19.00 - Aleš Krejča 80 - fil-
mový večer u příležitosti životní-
ho jubilea akademického malíře a 
grafika Aleše Krejči. Na programu 
večera jsou dva snímky vynikají-
cíhoho českého dokumentaristy 
Petra Skaly: 
Intuice - 2019, 33 minut. Život, 
tvorba a inspirační zdroje význam-
ného představitele českého ima-
ginativního umění Aleše Krejči na 
nedalekém Kokořínsku.
Podstatné nuance - 2018, 30 mi-
nut. Filmově-meditativní putování 
minulou výstavou obrazů malíře 
Aleše Krejči v Písku v srpnu a v září 
2018. 

KINO MÁJ DOKSY
ŘÍJEN
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Srdcem bývalé kovárny je namísto
Oživení krajiny, návrat 

ovocem obsypaných stro-
mů do opuštěných sadů, 

vzpomínka na kamaráda a touha 
vyrobit vlastní, kvalitní produkt. 
To jsou impulzy stojící za novou 
moštárnou, která se v polovině 
letošního září otevřela v budově 
bývalé kovárny v Boleslavské ulici 
ve Mšeně.

Za ovocným podnikem s názvem 
Terrami stojí životní partneři Jiří 
Guttenberg a Tereza Stiborová,  
milovníci Itálie a vína, kteří před 
lety plánovali, že na slunečných 
stráních mšenské Míčovky vysá-
zejí zřejmě historicky první míst-
ní vinohrad. Na pozemcích, které 
koupili v podstatě náhodou, dříve 
staří mšenští sadaři pěstovali jab-
loně, švestky a hrušky. Právě tro-
cha nostalgie k historii místa, ale i 
různá omezení týkající se zakládá-
ní vinohradů a chladnější podnebí 
s nejistou úrodou přiměly Jirku a 
Terku k přehodnocení jejich plá-
nů. Ovocným stromům se totiž na 
Mšensku  dařilo vždycky. „Volba 
padla na staré vysokokmenné od-
růdy jabloní, které v našem kraji 
mají svou historii a stále jich mů-
žeme v okolí Mšena spoustu najít. 
Od té doby už všechno směřovalo 
k pěstování jabloní a s tím souvi-
selo i budoucí vybudování moštár-
ny,“ vzpomíná Jirka Guttenberg.

Jak se ale často potvrzuje, cesta 
k cíli bývá o něco složitější, než 
si člověk na začátku naplánuje. A 
nejinak tomu bylo i v tomto přípa-

dě. „Během tří let se nám podařilo 
nakoupit další zhruba čtyři hek-
tary pozemků, které jsme osázeli 
mladými vysokokmeny. V prvních 
letech po výsadbě nás trápilo velmi 
suché a horké počasí, což zname-
nalo prakticky nulové přírůstky a 
spíš šlo o boj a záchranu nově vy-
sázených stromů,“ popisuje Jirka a 
dodává, že naštěstí nepřežilo „pou-
ze“ zhruba deset procent nové vý-
sadby, která nyní čítá osm set jab-
loní starých odrůd pěstovaných na 
šesti hektarech v okolí Mšena, a to v 
rámci ekologického zemědělství. V 
příštích letech chtějí Jirka s Terkou 
ovocnými stromy osázet dalších 
pět hektarů. To by byl podle Terezy 
stav, který by nové moštárně zajis-
til ekonomickou soběstačnost. Na 
zhruba jedenácti hektarech sadů 
by se v ideálním případě mohlo v 

budoucnu ročně urodit zhruba dvě 
stě tun jablek starých odrůd, mezi 
nimiž nebudou chybět například 
Boikovo, Parména zlatá, Smiřické 
vzácné, Matčino, Coxova reneta 
nebo Kožené. Ale jedna odrůda 
bude převládat. „Jako nosnou od-
růdu jsme zvolili Panenské české 
jablíčko a věříme, že v budoucnu 
bude mošt z této prastaré odrůdy 
naším hlavním lákadlem,“ přeje si 
Jirka.

Sady koupili, jabloně vysadi-
li, a tak padla otázka, kde zřídit 
samotnou moštárnu. Ačkoli pů-
vodně Jirka s Terkou plánovali, že 
zpracovatelské prostory vybudují 
přímo v jejich novém sadu napro-
ti Hospůdce na Romanově, plány 
změnila náhoda. Na prodej totiž 
byla kovárna, v níž žil a pracoval 
Jirkův dobrý kamarád, kovář a 

jeden z největších mšenských ho-
rolezců Luboš Martínek. Nebyla 
tak jiná možnost, než kovárnu, v 
níž kamarád Luboš vykul stovky, 
možná tisíce horolezeckých kruhů, 
po nichž dodnes stoupá řada lezců 
včetně Jirky Guttenberga, koupit. 
A přeměnit ji v moštárnu. „Ačkoli 
byla úprava prostor v kovárně po-
měrně náročná, celé přízemí bylo 
uzpůsobené výrobě, takže nebylo 
dispozičně nutné cokoli měnit. Šlo 
hlavně o úpravu povrchů, podlah a 
výměnu instalací. Myšlenka je nyní 
taková, že nám kovárna pomů-
že překrýt několik budoucích let  
a zároveň budeme díky ní schopni 
moštovat pro širokou veřejnost,“ 
vysvětluje Jirka, který je majitelem 
stavební firmy. Přestavba kovárny 
na moštárnu tak byla přímo v jeho 
ranku. Záměr vybudovat provo-
zovnu na zelené louce na Romano-
vě přestavbou kovárny nezmizel, 
jen na chvíli usnul. Pokud se moš-
tárně bude dařit, bude v budoucnu 
její rozšíření nevyhnutelné.

Jak se v prvním měsíci života 
nové mšenské moštárny ukázalo, 
drobní pěstitelé ovoce a zahrádká-
ři si do jejích bran rychle nacházejí 
cestu. Láká je zřejmě především 
možnost nechat si vylisovat mošt z 
vlastního ovoce, což všechny moš-
tárny nenabízejí. „Sami jsme mile 
překvapeni, jak se zájem o naše 
služby velmi rychle zvyšuje. V sou-
časné době nabízíme prakticky tři 
základní služby - prodej našich vý-
robků, výrobu moštů z doneseného  

říjen bude podle Jiřího Guttenberga pro moštárnu zatěžkávací zkouškou. Moderní moštovací linku nejčastěji obsluhuje Jiří Svoboda.

Bývalá kovárna Luboše Martínka dostala nový kabát. Foto: Jiří Říha 5x



7mšensko

výhně pásový lis na ovoce

I n z e r c e

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

 

Samuel Černohorský (* 1648 
Mšeno u Mělníka † 20. 10. 1726 
Nymburk), kantor a varhaník. 
Byl zakladatelem významného 
hudebního rodu. Pro mšenský 
kostel sepsal rorátní knihu. Pů-
sobil v Sezemicích, Nymburce a 
Dobrovicích.
Ladislav Narcis Zvěřina (* 20. 
10. 1891 † 29. 6. 1980), prozaik, 
literární kritik, překladatel. Pra-
coval v Památníku národního 
písemnictví. Je autorem tetra-
logie o M. R. Štefánikovi (1880 
– 1919), překládal slovenská 
díla do češtiny. Knižně vydal ně-
kolik sbírek básní a próz (Česká 
rapsodie, Bili nás pruty železný-
mi, Před branou života), napsal 
též veselohru Karlův křest na 
Mělníce, dále básně věnované 
pobytům K. H. Máchy v našem 
kraji, Jestřebici a Kokoříně.
Václav Krolmus, někdy bylo 
pseudonymem jeho obrácené 
jméno Sumlork V. S. nebo i Wa-
cslaw (* 3. 10. 1790 Březinka, 
okres Mladá Boleslav † 24. 10. 
1861 Praha), katolický kněz, kul-
turní pracovník, básník, odbor-
ný publicista, archeolog, sběra-
tel lidové slovesnosti a obyčejů. 
Studoval gymnázium, Filozofic-
kou fakultu Univerzity Karlovy 
a kněžský ústav v Litoměřicích. 
Po celý život podnikal cesty po 
středních Čechách, spojované s 
průzkumy. Byl kaplanem v Lysé 
nad Labem, Brozanech, Křesíně, 
ale zejména v Liblicích a ve Mše-
ně (1819 – 1823), kde začínal 
jako průkopník české archeo-
logie svoji cestu za památkami 
na Hradsku a v jeho okolí. Stal 
se zakládajícím členem Matice 
české. Do terénu s ním chodili 
například Jan Neruda či Bože-
na Němcová. Stal se autorem 
mnoha příležitostných básní, 
vlastivědných pojednání, staro-
českých pověstí a výborů národ-
ních písní. Jeho hlavní dílo má 
proto název Staročeské pověsti, 
zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a 
nápěvy s ohledem na bájeslo-
ví českoslovanské. Naposledy 
vyšlo jeho dílo Poslední božiš-
tě Černoboha ve vydavatelství 
Místních novin Podbezdězí v 
roce 1998. Je pochován na Vy-
šehradském hřbitově v Praze a 
byl to Archeologický sbor Mu-
zea království Českého, který 
mu zde postavil důstojný po-
mníček. Jeho pozůstalost je 
uložena v Památníku národního 
písemnictví v Praze.      

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

Provoz moštárny řídí Tereza Stiborová (zleva) a Ivana šohajová.

ovoce zákazníka a výkup ovoce od 
pěstitelů,“ říká Tereza Stiborová a 
doplňuje, že na moštárnu nejsou s 
Jirkou sami. S provozem jim nově 
pomáhají Ivana Šohajová z Mělní-
ka a Mšeňák Jiří Svoboda.

Moštárna Terrami nebude v 
provozu pouze v podzimní sezo-
ně, jako bývala v dřívějších letech 
hojně využívaná moštárna mšen-
ských zahrádkářů u staré školy, 
ale pojede o sto šest během celé-
ho roku. Aspoň takový je plán. 
„Letošní sezonu bereme spíš jako 
zkušební, kdy se všichni naučíme 
obsluhovat veškeré zařízení a vy-
ladíme samotnou výrobu. Jinak 
bychom vedle moštů chtěli v ná-
sledujících letech začít vyrábět i 
různé džemy, marmelády, sirupy a 
pokusit se spolupracovat například 
i s místními včelaři. Naším cílem 
je stát se významným regionálním 
výrobcem a prodejcem kvalitních 
místních potravin,“ doplňuje Jiří 
Guttenberg.

Opravená kovárna, jejíž fasádu 
nově zdobí kovaný nápis MOŠ-
TÁRNA a místo podkovy se nad 
ním houpe železné jablíčko, které 
Jirkovi a Terce vyrobil kamarád 

Ava Mencl, je vybavena nejmo-
dernější technikou na moštování 
ovoce. Srdcem moštárny je český 
pásový lis Biopress včetně myčky, 
dopravníku a drtičky ovoce, který 
zvládne zpracovat až osm metráků 
ovoce za hodinu. A to už je pořád-
ná porce. „Naše linka je uzpůsobe-
na tak, aby byla minimalizována 
lidská práce, protože pracovníků 
je pro tento typ práce bohužel stá-
le méně,“ posteskl si Jirka a popsal 
celý proces výroby: „Vše začíná u 
velkokapacitní bedny, která je na-
plněna jablky o celkové hmotnosti 
cca 350 kg. Jablka jsou v ní před-
myta, poté je bedna umístěna do 
vyklápěče. Odtud jablka putují do 
myčky a následně jsou dopravní-
kem přesunuty do drtiče ovoce. 
Připravená drť už padá přímo do 
násypky pásového lisu. Vylisovaná 
šťáva je přečerpána do nerezových 
sudů, kde je ponechána do druhé-
ho dne, aby se přirozeně odkalila. 

Druhý den je šťáva pasterována a 
stáčena buď do plastových obalů 
Bag in Box, nebo skleněných lahví. 
Finálním procesem je etiketování a 
vyznačení trvanlivosti.“

Terrami nabízí pasterovaný mošt 
ve třílitrových obalech Bag in Box 
za 150 korun, lahev 0,75l za 55 ko-
run a 0,33 za 35 korun. Pěstitelé 
mohou samozřejmě ušetřit, po-
kud do moštárny přivezou vlastní 
ovoce. V tom případě za mošt ve 
třílitrovém boxu zaplatí 80 korun a 
v litrové sklenici 30 korun. Pokud 
pěstitelé nechtějí do moštárny jez-
dit dvakrát, mohou svá jablka rov-
nou vyměnit za hotový mošt. Pak 
za 20 kilogramů dovezených jablek 
dostanou jeden třílitrový sáček s 
kohoutkem v papírové krabici.

Zájemci o moštování se mohou 
objednat přes internetové stránky 
www.terrami.cz, telefonicky na 
602 260 204 nebo se v moštárně 
zastavit osobně.

A co se skrývá v názvu moštárny 
Terrami? „Název spojuje moštárnu 
s Itálií, kterou všichni milujeme  
a která se stala opravdu význam-
ným impulzem v tom, že jsme 
se do tohoto všeho pustili. Itálie 
je pro nás příkladem toho, jak je 
skvělé, když v zemi fungují malé, 
často rodinné farmy, které pro-
dukují vlastní výrobky. Když svou 
zemi milujete, jde to. A toto se 
skrývá i v našem názvu. TERRA 
je italsky ZEMĚ a AMARE je 
MILOVAT a AMI je druhá osoba 
jednotného čísla. Z toho je složeno 
Terrami, česky ZEMĚ, KTEROU 
MILUJEŠ,“ doplňují provozovatelé 
moštárny.

Takže milujte svou zemi, pěstujte 
jabloně a každé dobré jídlo zapijte 
svěžím moštem ze Mšena!

Jiří Říha

Moštárnu zdobí vykovaný nápis  
a houpající se jablíčko.
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Mšeňáci na Desateru chtěli prodloužit 
cyklostezku a podpořit výuku řemesel
Mšeno - Na radnici ve Mšeně se v 
pondělí 13. 9. konalo veřejné fórum 
Desatero problémů města Mšena.  
I přes velmi skromnou účast obča-
nů na této pravidelné akci podnětů 
k řešení či zlepšení života ve městě 
zaznělo mnoho. Jen školní mládež 
navrhla čtrnáct témat k řešení,  
na veřejné fórum žáci osobně ne-
dorazili, ale životem ve Mšeně se 
zabývali a předali pro účely veřej-
ného fóra vypracovaný seznam 
problémů.

Jako tři TOP podněty žáci ZŠ 
Mšeno označili zastřešení zastávky 
u školy, rádi by měli svůj odpoled-
ní klub pro větší děti, což je téma, 
které opakovaně na veřejném fóru 
zaznívá, a dále vidí jako problém 
neuklizené odpadky a zničené stoly 
na cyklotrase. 

Dospěláci také přidali své pohle-
dy na zlepšení života ve městě, na-
příklad by si přáli zkulturnit místa 
pro kontejnery na tříděný odpad ve 
Mšeně a zvýšit frekvenci vyvážení 

těchto kontejnerů, vyřešit stále více 
problémové parkování ve městě, 
pokračovat v budování cyklostezky 
směr Stránka a Velký Újezd, pod-
pořit výuku řemesel (nejen pro 
mladé), zajistit dopravu seniorů a 
zdravotně handicapovaných osob 
k lékařům, vystavět startovací byty 
pro mladé a malometrážní byty 
zvláštního určení (včetně zajištění 
příslušných služeb) a další.

Všechny podněty, které v sále 
radnice zazněly, byly zpracovány 
do anketního dotazníku a ten byl 
předán na obvyklá místa k dispo-
zici občanům, aby označili v sezna-
mu tři problémy, které považují za 
nejaktuálnější a které by dle jejich 
názoru měly mít v řešení přednost. 
Takto upravený anketní lístek pak 
nejpozději do 27. 9. 2021 odevzdali 
zpět do sběrného místa. 

Po ukončení anketního dotazová-
ní je pak výsledek jako vždy předán 
k projednání Radě města Mšena a 
následně na nejbližší schůzi Zastu-

pitelstvu města Mšena.
Je třeba také zmínit, že některé 

podněty z předchozích veřejných 
diskuzních fór se podařilo reali-
zovat, jiné jsou ve fázi rozpracova-
nosti či jednání s jinými orgány, u 
dalších se čeká na vhodný dotační 
titul nebo jsme zatím při přidělová-
ní dotační podpory nebyli úspěšní, 
aby mohl být záměr realizován. 
Za splněné úkoly jmenujme např. 
zajištění veřejného WC formou 
kontejnerové stavby na parkovišti 
za kostelem, zkulturnění stání pro 
kontejnery vydlážděním ve Vojtě-
chově, Ráji a ve Skramouši. Domov 
seniorů Mšeno jedná s krajským 
úřadem o rozšíření pečovatelské 
služby (terénní služba). Dále byl 
památkářům předložen návrh na 
podobu chodníku přes náměstí 
mezi radnicí a restaurací Zlatý lev a 
čeká se na jejich vyjádření. 

Autobusová doprava ve Mšeně 
je součástí PID a v této souvislos-
ti byly některé spoje zrušeny či 

změněny. Zejména se jedná o spoj, 
který byl občany Mšena hojně vyu-
žíván, neboť zahrnoval zastávku u 
mělnické polikliniky (tam i zpět) 
a byl proto (i časově) ideální pro 
návštěvu uvedené polikliniky, jed-
ná se s IDSK (Integrovaná doprava 
Středočeského kraje) o opětovném 
zavedení tohoto chybějícího a 
spoustě občanů vyhovujícího spo-
je.

Tak to jsou takové střípky úpl-
ných či částečných úspěchů v roz-
voji města se zapojením veřejnosti. 
I když ve vedení města nejsou kou-
zelníci, snad se alespoň něco po-
dařilo ve městě zlepšit. Problémů, 
které volají po řešení (i nepopu-
lárních), je samozřejmě vždy více 
a drobné či větší úspěchy bývají 
téměř neviditelné.

Děkujeme nejen všem účastní-
kům veřejného fóra, ale i těm, kteří 
se zapojili do následné ankety, o je-
jich zájem o vylepšení města.

Helena Strnadová, MěÚ Mšeno

Hlovcem se opět nesl dětský smích
Divadelník Aleš Bílek se svými loutkami po roce 
opět zavítal ke studánce v mšenském Hlovci, 
aby rozesmál své malé kamarády. A povedlo se 
mu to jako obvykle i v případě dospělých. Na 
tradiční podzimní akci Okrašlovacího spolku pro 
Mšeno a okolí přišla více než stovka malých i 
velkých návštěvníků, a to nejen ze Mšena. Před 
pohádkou na holky a kluky čekala Adélčina tvo-
řivá dílnička, kde si společně s rodiči vystřihovali 
různá zvířátka, která pak vybarvili a nalepili na 
dřevěné laťky. A nechyběl samozřejmě ani ohý-
nek a špekáčky. Akci podpořilo prostřednictvím 
kulturní komise město Mšeno, za což děkujeme.  

Jiří Říha, foto: Josef Havel 3x
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Školáci se stali záchranáři
Na hřišti mšenské základní školy se v úterý 
21. září 2021 uskutečnil kurz první pomoci 
pro žáky 6. až 8. ročníků. Kurz připravila paní 
Jana šebestová. Na pomoc si pozvala žáky 
a učitele ze Soukromé střední zdravotnické 
školy Mělník. Kurz trval téměř dvě vyučovací 
hodiny pro každý ročník zvlášť. Pro každou 
třídu bylo připraveno šest stanovišť, kde se 
žáci učili poskytovat první pomoc. K vidění 
byla například stanoviště s masáží srdce, 
popáleninami, odřeninami nebo bodnými 
a řeznými ranami. Skupinky žáků se musely 
na stanovištích rozhodovat, co udělají jako 
první. Žáci si vyzkoušeli „volání” na tísňovou 
linku. Kurz první pomoci byl výborně připra-
ven. Paní Janě šebestové a jejím pomocní-
kům patří velký dík.                       Jan Podpěra

Majitelé domů se starými 
kotli mohou využít dotaci

VýROBNí FIRMA HLEDá

ELEKTRIKÁŘE /
TECHNIKA 

DO VýROBy PLECHOVé 
STŘEŠNí KRyTINy

Náplň práce:
Instalace a údržba výrobních 

zařízení
Nabízíme:

● práci v rostoucí společnosti
● výkonnostní fin. ohodnocení  

30.000 Kč  + os. ohodnocení
● možnost pracovního postupu 
dle schopností a spolehlivosti

● dobré pracovní zázemí
● jednosměnný provoz

● stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 
Hlovecká 316, Mšeno

Informace na telefonu:

602 521 213

I n z e r c e

Domov seniorů Mšeno
přijme

VŠEOBECNOU / 
PRAKTICKOU SESTRU
na celý i částečný úvazek, 

možno i DPP, DPČ.
Pracovní náplň: komplexní 

ošetřovatelská péče.

Požadujeme: odbornou 
kvalifikaci dle zákona 
č.96/2004Sb. v oboru 

všeobecná/praktická sestra, 
praxe není podmínkou, zna-
lost práce na PC, pečlivost, 

spolehlivost, aktivní přístup, 
trestní bezúhonnost.

Nabízíme: příjemné pracovní 
prostředí, platové zařazení 

dle NV 341/2017 Sb.,  
5 týdnů dovolené, vzdělává-
ní, příspěvek na stravování, 

další benefity.
Nástup možný ihned.

Místo výkonu práce: 
Boleslavská 451, Mšeno.

Kontakt: 
Blanka Dvorščíková, 

606 823 127, 
dsmseno@seznam.cz

I n z e r c e

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...

Michal Šatánek
721 485 028

Majitelům domů nebo 
bytů, kteří k jejich vytá-
pění používají staré ne-

ekologické kotle splňující pouze 1. 
nebo 2. emisní třídu, budou už za 
necelý rok hrozit pokuty. Kontrolo-
ři jim totiž budou po 1. září 2022 
moci udělit pokutu až ve výši 50 
tisíc korun.

Vzhledem k blížícímu se zákazu 
používání kotlů nesplňujících zá-
konné požadavky připravilo Mi-
nisterstvo životního prostředí ČR 
ve spolupráci se Státním fondem 
životního prostředí ČR další vlnu 
dotací na výměnu starých kotlů za 
moderní topidla. Dotaci je možné  

Beletrie
I. Devátá: Radši nekoukat
M. Viewegh: Zrušený rok: deník 
2020
D. Landsman: Deník moderního 
fotra
D. Steelová: Čas změn 

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
Detektivní romány
A. Marsonsová: Dětské duše – 
případy Kim Stoneové
S. Lapena : Její konec
A. Granger: Kořeny zla; Mrtvá 
ve vodě
M. Klevisová: Prokletý kraj

využít na výměnu kotle na dřevo 
nebo uhlí nižší než 3. třídy za ko-
tel na biomasu, tepelné čerpadlo a 
plynový kondenzační kotel. Díky 
kotlíkovým dotacím mohou žada-
telé získat zpět až 95% způsobilých 
výdajů. Na plynový kotel mohou 
získat až 100 tisíc korun, na kotel 
na biomasu i tepelné čerpadlo pak 
až 130 tisíc korun.

Vedle tradičních kotlíkových 
dotací je možné využít i program 
Nová zelená úsporám. Ten mohou 
na rozdíl od kotlíkové dotace vy-
užít například i majitelé bytových 
domů. Více informací na webu 
sfzp.cz v sekci dokumenty.      (red)
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I n z e r c e

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

Mšeno - V pátek 17. září 2021 se 
sešli zájemci o včelařský kroužek 
na první schůzce. Členové krouž-
ku se budou pravidelně scházet 
každý školní pátek mezi 14. a 15. 
hodinou.

Náplní členů kroužku budou 
mimo jiné následující činnosti: 
příprava na každoroční soutěž Zla-
tá včela, kterou pravidelně pořádá 
Český svaz včelařů, řešení růz-
ných doplňovaček a kvízů nejen 
se včelařskou tematikou. Dále pak 
poznávání přírody jako celku, kde 
téměř vše souvisí se vším, práce s 
medem (pečení medového pečiva) 
a práce se včelím voskem (výroba 
svíček). Samozřejmě nebude chy-
bět vlastní včelaření. Kroužek plá-
nuje pořídit vlastní včelstvo na jaře 
příštího roku.

Zkuste vyřešit několik kvízových 
otázek, ve kterých se můžete do-
zvědět některé zajímavé informace 
o včelách.

1. Kolik má včela očí?
(a)  2
(b)  3

(c)  5
2. Co se může vylíhnout z neoplo-
zeného vajíčka včelí matky?
(a)  dělnice
(b)  nic
(c)  trubec
(d)  matka
3. Jakému orgánu se také říká 
„pravá ústa včely“?
(a)  česnu
(b)  česlu
(c)  hltanu
(d)  hrtanu
4. Včela dělnice plní v úle postup-
ně mnoho povinností. Jak se říká 
dělnici, která krmí včelí matku 
mateří kašičkou?
(a)  kojička
(b)  dojička
(c)  krmička

Pokud jsou vaše odpovědi 1c, 2c, 
3b a 4a, pak máte výborné znalosti. 
Gratulujeme.
Bližší informace najdete na webo-
vých stránkách kroužku: https://
sites.google.com/site/kmvmseno/

Jan Podpěra, vedoucí kroužku
 mladých včelařů Mšeno

I n z e r c e

MONTÁžE TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Mšenský kroužek mladých 
včelařů se znovu schází

 
 

První zářijovou sobotu my-
slivecký spolek Liška Sedlec 
uspořádal velmi vydařenou akci 
pro děti a rodiče, kterou na-
zval Rozloučení s prázdninami. 
Velmi nás potěšila hojná účast 
dětí ze Sedlce, Mšena i okolí. 
Za krásného počasí probíhaly 
různé soutěže, mezi nimiž ne-

Děti se u myslivců 
rozloučily s létem

scházela například střelba ze 
vzduchovky, luku nebo přeta-
hování lanem. Největším láka-
dlem byly ovšem skákací hra-
dy. Sedlečtí myslivci doufají, že  
i další plánované akce se vyda-
ří, aby aktivita našich dětí opět 
narůstala. Myslivosti a sportu 
zdar!    P. Wallnerová a výbor MS
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v Mělnické ulici ve Mšeně

V Á M  N A B Í Z E J Í :
■ hranoly, palubky, prkna

■ betonové prefabrikáty, suché směsi
■ drobné nářadí, spojovací materiál
■ sortiment Den Braven a Detecha

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy

Otevřeno: PO-Pá: 7.30 - 16.00
v SOBOTU od října do jara zavřeno

Zavolejte nám: 602 664 490

Děti patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Rodiče i my ve škol-
ce musíme převzít odpovědnost za jejich chování na pozemních komunikacích, 
ať už jsou v rolích chodců, pasažérů vozidel nebo jezdců na nejrůznějších odstr-
kovadlech, koloběžkách, tříkolkách a jízdních kolech. Proto na ně již od nejút-
lejšího věku systematicky působíme a seznamujeme je s tím, jaká nebezpečí je 
mohou na ulici a silnici potkat. Seznamujeme je se správným způsobem pohybu 
po komunikaci, přecházení vozovky, s dopravním značením i výbavou jízdního 
kola. A to vše zábavnou formou, jako například na dopravním dni v Chorušicích, 
který se konal 14. září 2021. Zde si děti vyzkoušely nejen jízdu podle dopravních 
značek, ale i roli policie dohlížející na správný způsob provozu včetně ochrany 
dětí na přechodech pro chodce. Bc. Naďa Jelínková, foto: Josef Havel 4x

Děti v Chorušicích jezdily podle značek

Mšeno chystá podzimní 
svoz objemného odpadu
Mšeno - Obyvatelé Mšena a pod 
něj spadajících vesnic, kteří by se 
rádi zbavili objemného odpadu, 
se už brzy dočkají. Město chystá 
tradiční svoz velkoobjemového 
odpadu na sobotu 23. října, a to v 
době od 8 do 14 hodin. Kontejne-
ry budou přistaveny v Jatecké ulici 
proti domu čp. 436 a na Podolci u 
Černíku.

Město žádá občany, aby odpad 
neodkládali na stanoviště, dokud 
tam nebudou kontejnery.

Objemný odpad do kontejneru 

může odložit zdarma občan, který 
předloží doklad o zaplacení poplat-
ku za svoz TKO. Do objemného 
odpadu patří například nábytek, 
matrace, nanepatří tam například  
pneumatiky, elektrospotřebiče, 
bioodpad nebo komunální odpad. 
Službu u kontejneru budou mít 
pracovníci města, kteří budou kon-
trolovat doklady a přijímat odpad. 
Ten, kdo nemá zaplacený poplatek 
za svoz TKO a chtěl by svůj objem-
ný odpad zlikvidovat, musí jej od-
vézt na skládku a tam zaplatit.   (jř)

I n z e r c e

H o s t I N e c 
U  K O R U N Y

v e  M š e n ě
nabízí své prostory k pořádání rodinných  

a dětských oslav, firemních večírků  
a jiných soukromých i veřejných akcí.

Pro veřejnost opět otevřeme  
páteční večery od 1. října 2021. 

Více informací získáte na telefonu:
 732 678 699

HOSTINEC 
U KORUNY
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Rád bych vám, čtenářům, 
jedním článkem představil 
letošní příměstské tábory ve 

Mšeně. Je rysem doby, že aktivity ni-
cotné mají obraz v mediálním světě 
a na elektronických sítích, že člověk  
žasne. Logicky jsou pak takové, kte-
ré to mají naopak. Mezi ty řadím 
řadu našich aktivit, protože masme-
diální sebeprezantace nám příliš ne-
jde. Už proto, že na ní nezbývají síly. 
Raději děláme nové projekty, které 
lidé potřebují. 

Letos nás u táborů mile překvapi-
lo, že byl počet účastníků podobný 
jako u všech šesti předchozích roč-
níků. Některé odradila pandemie, 
ale přišly zase děti nové.

Největší radost nám dělají tábory 
hudební. Je to ojedinělá příležitost 
pro děti ze základních uměleckých 
škol ze širšího okolí, aby si mohly na 
sklonku prázdnin kolektivně zahrát. 
Týden poctivého cvičení byl opět 
zakončen koncertem, kde děti hrály 
šest skladeb (Anděl, Zuzana, Mach a 
Šebestová, Allegro, Dej mi víc, Mezi 
horami). Potěšilo nás i to, že se při-
šlo podívat i několik obyvatel Mše-
na, a děti tak měly vedle svých rodi-
čů v hledišti i spokojené publikum.

Druhou hlavní aktivitou dětí na 
táboře jsou vnitřní programy. Letos 
bylo připraveno hodně deskových a 
logických her a skoro celý jeden den 
byl zaměřen na psychologické hrát-

Příměstské tábory patřily cestování i hudbě

ky a (sebe)poznávání. Poté děti dě-
laly různé výtvarné aktivity, z nichž 
nejvýraznější bylo malování velkého 
kolektivního obrazu o rozměrech 4 
krát 5 metrů.

Třetí hlavní náplní času pro děti 
jsou naše vycházky, výlety a vý-
pravy. U Mšena jsme byli snad na 
všech skalách v širším okolí a dluž-
no dodat, že pro mnohé to bylo po-
prvé. Výletů máme dost každý rok, 
přestože letos jim vůbec nepřálo 
počasí. Jeden z nich byl tedy čistě 
městský. V Mladé Boleslavi jsme 
navštívili Muzeum Škoda a přečkali 
déšť, pak obchodní centrum a pře-
čkali déšť a nakonec jsme došli do 
malé ZOO, která je vesměs krytá, 
a tak jsme tam opět přečkali prudký 
déšť. Domů jsme dojeli opět vlakem, 

ale zajímavou se cesta stala až zpět-
ně. Před Mšenem jel motorák z dů-
vodu práce na trati doslova krokem. 
Až druhý den se po deštích uká-
zalo, že jsme měli obrovské štěstí. 
Byli jsme v posledním vlaku, který 
po trati projel. Pak došlo na trati k 
sesunu, kvůli kterému železnice do 
Mšena nejezdí dodnes.

Chodili jsme také tradičně po šir-
ším okolí Mšena. Byli jsme v Újezdě 
na dalším pěkném představení paní 
Hrdličkové ve Starých krásnostech. 
Byli jsme v Kanině v sále OPS, kde 
jsme přečkali další deště, a pak na 
skalách i schodech v okolí. Ovšem 
především jsme byli v Kadlíně, kde 
jsme si prohlédli jak celé povedené 
muzeum s poučným výkladem, tak 
i kadlínskou rozhlednu.

Hlavním výletem byla cesta na se-
ver. I tu počasí dost zkomplikovalo 
a změnilo, ale viděli jsme mnohé. 
Kdo z vás může říct, že viděl skoro 
celý den Ralsko zahalené v mracích? 
Kopec je to vysoký, ale tak moc zase 
ne. To pak bylo radosti, když se nám 
Ralsko ukázalo v celé své velikosti 
a kráse těsně před odjezdem. Ještě 
před tím jsme navštívili Hradčany. 
Aby se děti mohly doma pochlubit, 
kde že to vlastně byly. Vyškrábali 
jsme se na skalní vyhlídku nad vsí 
a viděli celé vojenské letiště z výšky. 
Vzápětí jsme k němu došly a celé 
jej prozkoumali včetně důmyslných 

hangárů. Nejen chlapci byli u vytr-
žení. A co teprve, když jsme potom 
přejeli na meandry Ploučnice. Mně 
se líbily, ale děti říkaly, že „nic moc“. 
Jakmile se ovšem objevil tajuplný 
kaňon řeky a její slavná průrva, byly 
i děti opět nadšené. Asi už nikdy 
neuvidí vytékat řeku přímo ze ská-
ly. Výlet jsme zakončili v Mimoni. 
Tam děcka trochu marně hledala 
nějakého toho „mimoně“, až do té 
doby, než je napadlo se podívat do 
zrcadla… 

Já si však myslím, že by se tam i 
nějací místní našli. Mimoňáci mu-
seli být skutečně mimo, když ne-
chali srovnat se zemí takový krásný 
zámek stojící navíc dominantně 
uprostřed města a ničemu nepřeká-
žející. Dodnes je na jeho místě jen 
parkoviště a travnatá plocha. 

Zůstaly jen krásné zahrady a park 
s rybníkem, kterých si město nyní 
velmi hledí a které jsme si prošli.

Tak takové byly letošní příměš-
ťáky, které zajišťuje pro vaše děti 
OPS s ČCE a díky velké podpoře 
projektu spolku pat a mat a s men-
ší podporou města Mšena. Všem, 
kteří s organizací pomáhají, patří 
velké díky, mnoho dělají i zadarmo. 
Pro zájemce máme nahrávku celého 
koncertu, řadu dalších fotografií a 
pro předběžné účastníky možnost 
se předobjednat na příští rok.

Michal V. Hanzelín

Děti, které se zúčastnily příměstských táborů, se svým rodičům představily i jako hudebníci. Foto: Josef Havel 2x

I n z e r c e

žELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNí  NáŘADí,  HADICE,  SPOJKy

VODOINSTALAČNí  MATERIáL
KOVáNí  –  ZáMKy – VLOŽKy

ELEKTRO MATERIáL
LEPIDLA –  TMELy –  MAZADLA

SPOJOVACí  MATERIáL
REDUKCE NA NáDRŽE IBC 1000 L

Služby: 
VýROBA KLíČŮ,  PŘESTAVBy VLOŽEK

BROUŠENí  NOŽŮ,  KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží

Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí) 

Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 16.00, So 8.00 - 11.00

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

I n z e r c e


