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Jsme s tebou, Ukrajino! Lidé 
ze Mšenska se snaží pomoci
Mšensko - Ruská invaze na Ukra-
jinu, která na obou stranách stála 
zbytečně už tisíce životů, vyvola-
la  jednu z největších uprchlických 
krizí novodobé historie. Do pomoci 
Ukrajině se zapojují státy, huma-
nitární organizace i jednotlivci.  
A výjimkou není ani Mšensko. I v 
našem regionu se našla řada lidí, 
kteří se rozhodli aktivně pomáhat, 
a to nejen nákupem a distribucí ži-
votně důležitých věcí, ale také pří-
mou pomocí uprchlíkům.

Během posledního únorového a 
prvního březnového dne mířili de-
sítky dobrosrdečných lidí do Kvě-
tinky ve mšenské Masarykově ulici. 
Majitelka květinářství Květa Živná 
tam totiž narychlo uspořádala hu-
manitární sbírku. „Říkala jsem si, že 
na mnoha místech mají sbírky a u 
nás nic takového není. Pak jsem se 
dozvěděla o sbírce v nedaleké Dubé 
a domluvila se s nimi, že vyberu 
věci ve Mšeně a pak jim je přivezu,“ 
popisuje prvotní impulz mšenská 
květinářka, která svůj plán propa-
govala na Facebooku a prostřednic-
tvím městského rozhlasu.

A povedlo se. Během dvou dnů 
do Květinky přišlo na osmdesát lidí, 
kteří nosili hlavně deky, spacáky, 
karimatky, dětské pleny, výživy i 
hygienické potřeby. „Měla jsem na 
krajíčku, když přišla starší paní s vo-
zíkem a přinesla krabici plnou mý-
del. Přispěli i lidé, kteří mají sami 
málo. Hodně chodily i maminky s 
dětmi, protože soucítí s maminka-

mi, které musejí opustit svou zem,“ 
připomněla Květa Živná a dodala, 
že sbírku nakonec převezl svou do-
dávkou Karel Zabilanský mladší do 
Prahy, odkud věci putovaly na ukra-
jinské hranice. Další sbírku Květa 
Živná chystá zhruba na polovinu 
března.

Město Mšeno v posledních dnech 
připravuje ubytovací kapacity pro 
ukrajinské uprchlíky. Potvrdil to 
tajemník městského úřadu Zde-
něk Koudelka. „Budeme mít místo 
zhruba pro deset lidí,“ uvedl ta-
jemník a dodal, že pomoc Ukrajině 
budou mít na programu i mšenští 
zastupitelé, kteří se sejdou ve středu 
16. března. Jednat by měli také o fi-
nančním daru.

Mšenský starosta zároveň na 
webu města vyzval občany, kteří 
nabízejí ubytování pro uprchlíky, 
aby o tom informovali tajemníka 
Zdeňka Koudelku, a to buď tele-
fonicky na čísle 315 693 121, nebo 
mailem na tajemnik@mestomseno.
cz. Město bude informace sbírat do 
9. března a poté je hromadně předá 
příslušným orgánům. „Během jedi-
ného dne se nám ozvali dva občané, 
kteří nabídli ubytování pro celkem 
šest lidí,“ uvedl tajemník.

Humanitární sbírku organizuje 
například i obec Chorušice ve spo-
lupráci s Olgou Lohai. V prostorách 
chorušické radnice a v prodejně po-
travin ve Velkém Újezdě soustřeďují 
trvanlivé potraviny, hygienické po-
třeby, oblečení, obvazy a obinadla a 
zdravotnické potřeby první pomo-

ci. Lidé ale mohou nosit i deky, pol-
štáře, karimatky nebo spacáky.

Mezi jednotlivci, kteří pomáhají s 
ubytováním uprchlíků, je i mšenský 
rodák Jiří Vondráček, který žil řadu 
let v Ostravě. Svůj již uvolněný byt 
tam nabídl k ubytování matkám s 
dětmi. „Nejdříve jsme se snažili po-
moci dceři a neteři mé  přítelkyně, 
které Ukrajinu opustily se svými 
dětmi, ale pak jsme s sebou vzali 
ještě další maminku se dvěma ma-
lými dětmi,“ přiblížil Jiří Vondrá-
ček, který ženám pomáhá i s vyřizo-
váním dokladů na cizinecké policie 
a v pojišťovně.

Vladimír Hulín ze Mšena, který 
se o dění na Ukrajině dlouhodobě 
zajímá, se v posledních dnech zabý-
vá především překlady z ukrajinšti-
ny do češtiny a naopak. „Poskytuji 
konzultace jak Čechům, kteří potře-
bují nějakou radu ohledně Ukrajiny, 
tak naopak i lidem z Ukrajiny, kte-
ří se vydávají na cestu z Ukrajiny,“ 
přiblížil.

Pomáhat se snaží i lidé z nedale-
kých obcí. Jaroslava Richterová s 
podporou rodiny zorganizovala hu-
manitární sbírku v Mělnickém Vtel-
ně a v byšické základní škole. „Bě-
hem jediného dne jsme měli auto 
plné až po strop. Věci jsme pak od-
vezli na přechod Vyšné Nemecké.  
A zpátky jsme s sebou do bezpečí 
vezli tři dospělé a čtyři krásné děti,“ 
řekla obětavá Jaroslava Richterová.

Dobrovolníků a lidí ochotných 
pomáhat naštěstí přibývá. Ukrajina 
to potřebuje                          Jiří Říha

POMŮŽEME VÁM 
S PROPAGACÍ

Pořadatelé, máte už naplá-
nované kulturní a sportovní 
akce na rok 2022? Pokud ano,  
neváhejte a termíny s popi-
sem posílejte na email: 
knihovna@mestomseno.cz.
Vaše akce se ocitnou jak  
v kalendáři na webových 
stránkách města Mšena, tak  
ve sloupku ČEKÁ NÁS na  
titulní straně Mšenska.

Expediční kamera 
se vrací do Mšena
Mšeno - V neděli 20. března od 
14 hodin se do mšenské sokolov-
ny po dvouleté pauze opět vrací  
EXPEDIČNÍ KAMERA, filmový fes-
tival s dokumenty o cestování, 
dobrodružství i divoké přírodě. 
V průběhu odpoledne můžete 
zhlédnout šest filmů – o běhu 
s Lenkou Vacvalovou, závodu 
1000 mil, české Expedici v Peru 
1970, kajakářích na nebezpečné 
africké řece, slaňování největ-
ších vodopádů světa a českých 
hendikepovaných bikerech v 
největším bikeparku světa.  Více  
o filmech na www.expedicnika-
mera.cz.             Radka Nečasová

Obyvatelé Mšenska nosí humanitární pomoc a nabízejí ubytování uprchlíkům

Mšenští naplnili během dvou dní 
celou dodávku. Foto: Květa Živná

Kombinovaný svoz 
během roku 2022
Mšeno - Oznamujeme obča-
nům, kteří mají zaplacený kom-
binovaný svoz TKO, že do 13. 4. 
2022 se sváží každý týden, od 
27. 4. do 28. 9. jednou za 14 dní 
(v liché týdny) a od 5. 10. 2022             
bude probíhat svoz opět jednou 
týdně.    I. Krúpová, MěÚ Mšeno

Intermezzo chystá 
koncert v Cítově
Mšeno - Pěvecký sbor Interme-
zzo ze Mšena zve na benefiční 
koncert, který se uskuteční 13. 3.  
od 16 hodin v kostele sv. Linhar-
ta v Cítově. Výtěžek bude použit 
na obnovu varhan.                    (jř)
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Mšenská základka po roční 
pauze opět vyrazila na hory

Mšeno - V roce 2001 jsme s dětmi z 
naší základní školy poprvé vyjeli na 
ozdravný pobyt na hory. Učit děti z 
prvního i druhého stupně jezdit na 
lyžích a později i na snowboardech 
se od té doby stalo tradicí. Nevyne-
chali jsme jediný rok, ani jednou 
nás nezaskočily rozmary zimního 
počasí, vždy jsme lyžovali a našima 
rukama prošlo několik stovek dětí 
– všechny jsme naučili lyžovat nebo 
jezdit na snowboardu. 

Bohužel v roce 2021 nás všechny 
zaskočil covid-19 a s ním spoje-
ný zákaz pořádání hromadných 
sportovních akcí, kvůli tomu jsme 
poprvé po dvaceti letech nemohli 
ozdravný pobyt uspořádat. 

Po roční nucené „covidové“ pau-
ze jsme se rozhodli opět navázat 
na tradiční ozdravné pobyty na 
horách. Prvním nelehkým úkolem 
bylo nalézt vhodný objekt s lyžař-
ským areálem v dosahu. Výborný 
penzion v Černé Říčce, který jsme 
objevili v roce 2020, majitelé již bo-
hužel neotevřeli. Podařilo se nám 
nalézt penzion v obci Plavy na úpatí 
Jizerských hor a Krkonoš. Menší ly-
žařský skiareál je pouhých 100 me-
trů za penzionem a to nás přesvěd-
čilo o jeho výběru. Měli jsme obavy, 
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Sběratel shání

STARÉ PIVNÍ LAHVE,
SKLENICE

s nápisy již zrušených 
pivovarů v našem  
regionu. Například  

Pivovar Lobeč, Pšovka  
a další. Rád je od vás 

odkoupím.

Telefon: 732 170 454

I n z e r c e

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Ten čas fakt letí... 
Napadlo mě, když 
jsem četl článek o 
sedmdesátinách 
Jirky Fanty. Skoro 
neuvěřitelné se mi 
zdálo i to, že mšenskému divadlu 
je už přes dvacet let. Normálně 
bych se nad tím ani nepozastavil, 
ale zaujalo mě to díky tomu, že 
jsem měl tu čest být u samotných 
začátků mšenských ochotníků. 
Psal se rok 2001 a já byl v prváku 
na střední, když mi mamka, kte-
rá tehdy zkoušela roli jedné z žen 
Jindřicha VIII., říkala, že potřebují 
zvukaře. Tak jsem to zkusil a rád 
na ty časy vzpomínám. První hra 
byla fajn, ale ta druhá, „Ze života 
hmyzu“ v režii Jardy Víznera, mi 
zůstala v mysli asi navěky. I když 
to byly začátky a herci svůj um od 
té doby určitě vybrousili, „Hmyz“ 
se mi líbil ze všech mšenských 
kousků asi nejvíc. Objeli jsme 
spoustu štací, byla legrace a ještě 
teď, po dvaceti letech,  mi v hlavě 
naskakují některé dialogy. Tak, 
Jirko i milé mšenské divadlo, ať se 
vám dál skvěle daří!       Jirka Říha

Školáci ze Mšena se ubytovali v penzionu Maxík v Jizerských horách. Sjezdovku měli za rohem. Foto: ZŠ Mšeno 2x
zda v menší nadmořské výšce – cca 
500 m  n.m. bude v této nejisté zimě 
sníh. Štěstí nám opravdu přálo, těs-
ně před naším odjezdem na hory 
skiareál Plavy oficiálně otevřel a byl 
připraven na sezonu. Dobře připra-
venou sjezdovku bohužel nemohlo 
využít několik žáků, kteří z důvodu 
karantény nemohli odjet.

V neděli 23. ledna jsme vyrazili s 
30 žáky směr Jizerské hory. Ve Mše-
ně nebylo po sněhu ani památky, ale 
s přibývajícími kilometry přibývalo 
i množství sněhu. Po příjezdu jsme 
se ubytovali  v penzionu Maxík a šli 
jsme obhlédnout sjezdovku, na kte-
ré prožijeme následujících 5 dnů. 

Druhý den ráno po snídani jsme 
žáky rozdělili podle výkonnosti a 
hurá na svah. I v tomto roce jme 
mezi sebou měli začátečníky, tři 
lyžařské a čtyři snowboardové.  
Stačily však rady instruktorů a jed-
no dopoledne, aby nováčci zvládli 
lyžařské i snowboardové základy. 
A odpoledne již s větší jistotou a 
s méně pády sjížděli svah spolu 

s ostatními, avšak stále ještě pod 
bedlivým dohledem instruktorů. 
Na lyžích a prknech děti pilně tré-
novaly každý den.

Večery jsme trávili při společných 
hrách a soutěžích, děti se předvedly 
i vtipnými scénkami, kterými nás 
všechny velmi pobavily. Za pěkné 
výkony na lyžích i na snowboar-
dech jsme o posledním karneva-
lovém večeru všechny zúčastněné 
ocenili diplomy a sladkými odmě-
nami. V závěru diskotéky byly od-
měněny nejhezčí masky a tradič-
ně jsme se rozloučili s absolventy 
– deváťáky, kteří tu s námi byli již 
naposledy.  Po prodloužené večer-
ce a odmaskování všichni příjemně 
unaveni uléhali s pocitem zajímavě 
prožitého ozdravného pobytu. 

V pátečním dopoledni nás če-
kalo balení, úklid pokojů, oběd, 
poslední rozloučení se sjezdovkou 
a sněhem, neboť po návratu domů 
nás kromě rodičů přivítalo sluníčko  
a jarní počasí.

Mgr. Hana Nečasová

R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTAURACE ZLATÝ 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

Věnuji klas. sjezdové lyže ve sluš-
ném stavu o d. 185 a 195 cm, vá-
zání Marker. Dále věnuji sjezdové 
boty Salomon vel. 46,5 a Alpina 
vel. 40. Mšeno. Tel.: 602 376 527.

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

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
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Jirka Fanta je členem mšenského divadelního sdružení od jeho založení v roce 2001. Foto: archiv DS Mšeno 4x

Král, lumek, vrátný i spisovatel:
Jirka Fanta oslaví jubileum

Rádi bychom mšenské kultur-
ní veřejnosti připomněli, že v 
březnu 2022 oslaví významné 

životní jubileum náš velký kamarád, 
herec a muzikant Jirka Fanta. Dovol-
te nám tedy několik připomínek z 
jeho dlouhého kumštýřského života.

Jiří patří k zakládajícím členům 
mšenského divadelního souboru, 
který vznikl na podzim roku 2001. 
Hrát se však začalo až v roce násle-
dujícím. Proto také s celým divadel-
ním souborem letos oslaví 20 let na 
divadelní scéně. Pamětníci si jistě 

vybaví Jirkovu titulní roli v první 
nastudované hře Šest žen Jindřicha 
VIII., kde bravurně ztvárnil anglic-
kého krále v jedné z jeho životních 
etap.  

V dalších letech jsme ho pak moh-
li vidět jako poživačného Lumka ve 
hře bratří Čapků Ze života hmyzu, 
pohodového vrátného Karaka ve 
velmi úspěšné komedii Postel plná 
cizinců nebo lehce zmateného spiso-
vatele Alexe Linghtona v detektivce 
Potřetí bych umřít nechtěl.  

Během let ztvárnil také mnoho 

epizodních roliček při akčních scé-
nických čteních či při vycházkách s 
Cinibulkem.  Je zakládajícím členem 
oblíbeného hudebního uskupení 
Fanta (je) Bidlo a řadu let zpíval i 
ve smíšeném pěveckém sboru In-
termezzo. Jeho velkou vášní je také 
malování.

Vzhledem ke všem těmto umělec-
kým talentům jsme se tedy rozhodli 
letos Jirku nominovat na oceně-
ní kulturní a vzdělavatelský počin 
roku, který je součástí ankety České 
obce sokolské - Sokol roku. 

Tak všechno nejlepší a ať se ti 
takhle daří i v dalších letech, „Fan-
tiči.“               Členové Divadelního 

sdružení Mšeno

I n z e r c e

I n z e r c e

I n z e r c e

Vedle divadla je Jirka znám i z hudebního uskupení Fanta (je) Bidlo.

Mšeno - V minulém vydání 
Mšenska jsem si se zájmem pře-
četl rozhovor s předsedkyní pě-
veckého sboru Intermezzo. Mu-
sím říct, že mám velkou radost, 
že sbor přečkal dobu covidovou 
a má i nadále zájem zpívat. Je 
vždy příjemné zjistit, že se lidé 
nechtějí vzdát svých koníčků, 
které je baví, a navzdory nepří-
znivým okolnostem se dál snaží 
překonat zlé časy. Navíc svou 
činností rozdávají radost, což je 
super. Za naše sdružení všem 
členům sboru děkuji a přeji jim 
mnoho povedených vystoupení 
a spokojené posluchače.

Jiří Guttenberg st., Pro Mšeno

Intermezzo, děkuji, 
že dál šíříte radost

S T ř E D I S KO  M Š E N O
Vám za příznivé ceny nabízí:

→ dopravu - sklápěč, kontejner,  
kontejner s hydraulickou rukou

→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací 
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním

→ stavební práce menšího rozsahu

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

Benefiční divadelní představení
PoTřETí ByCh ZASE žíT ChTěL
■    70. narozeniny Jirky Fanty
■  20 let Divadelního sdružení  
      Mšeno na scéně
V sobotu 2. dubna 2022 18:00 
v Sokolovně Mšeno
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Tip na výlet: Podruhé za 
prameny říčky Pšovky

Bývalý mšenský učitel Zdeněk 
Bergl, který nás už několik let pro-
vází svými články po zajímavých 
místech Evropy, pro nás přichystal 
tipy na výlety po okolí Mšenska. 
Nemusíme překračovat hranice stá-
tů, abychom poznali krásná místa. 
Stačí nám k tomu pár kroků...

Tentokrát se podíváme 
o kousek dál směrem k 
Dubé. Těsně před obcí Bla-

tečky zabočíme doprava směrem 
Mordová rokle. Po chvíli uvidíme 
několik krásných obydlí a hned 
před prvním z nich se vpravo pod 
skalami nachází pramen, vede k 
němu krátká, v louce vyšlapaná 
cesta. Z těch, co jsme zatím vidě-
li, se mi zdá nejhezčí. Další dva 
nalezneme při cestě zpět, jeden 
hned před Blatečkami, vyvěrá 
pod skalou a kanálem pod silni-
cí  se dostane na druhou stranu. 
Další je také pod silnicí, blíže ke 
Konrádovu. Přímo v Konrádově 
nalezneme tři, ze všech nejlépe 
upravené. Jeden je vidět vlevo na 
louce, s novou stříškou, a druhý, 
nazývaný U Hynků, hned u dom-
ků na pravé straně. Za bývalou 
školou, na odbočce k Drnclíku, 
slouží turistům nejmohutněj-
ší z nich. A kdo se chce trochu 
projít, odbočí jižním směrem do 
Údolí Bílých skal. Tam u tramp-
ského kempu nalezneme posled-
ní z nich. No a to jsou všechny, 
asi byste neřekli, že jich je tolik. 
Všechny, co jsem tady dnes a mi-
nule uvedl, se dají v pohodě zvlád-
nout během jednoho půldne. Pro 
lepší orientaci doporučuji vzít si s 
sebou podrobnou mapku, všech-
ny prameny tam jsou vyznačené. 
Příště se sem do okolí vrátíme ješ-

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

tě jednou, je zde množství krás-
ných domků, ty stojí za prohlídku. 
Já osobně považuji tento kout za 
jedno z nejhezčích míst v okolí.  
I trochu dál, směrem k Dubé a dále 

k Zahrádkám, najdeme spoustu 
nádherných a pro nás Mšeňáky 
poměrně neznámých objektů. Tak 
tam zase někdy příště. Putování  
a vodě zdar!              Zdeněk Bergl

okrašlovací spolek pro 
Mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré  
knihy, písemnosti,  

poznámky a fotografie, 
které se vztahují  

ke mšenskému regionu.
„Zachraňme minulost  

pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:

724 846 381

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

Pramen v Údolí Bílých skal.

Pramen U hynků. Pramen za starou školou.

Pramen u Konrádova. Pramen na louce v Konrádově.

Pramen v Mordové rokli. Pramen před Blatečkami.
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8. 3. 15.00 - Přání Ježíškovi (ro-
mantická komedie, ČR, 2021, 
109 minut, režie Marta Feren-
cová)
8. 3. 17.30 - Batman (akční, USA, 
2022, 176 minut, režie Matt Re-
eves, podle komiksů Boba Kanea 
a Billa Fingeho)
9. 3. 9.30 - Maxipes Fík a další 
pohádky (výběr nejkrásnějších 
a nejúspěšnějších českých po-
hádek)
10. 3. 17.30 - Betlémské světlo 
(komedie, ČR, 2022, 99 minut, 
režie Jan Svěrák, podle knihy 
Zdeňka Svěráka)
10. 3. 20.00 - Batman (akční, 
USA, 2022, 176 minut, režie 
Matt Reeves)
15. 3. 17.30 - Betlémské světlo 
(komedie, ČR, 2022, 99 minut, 
režie Jan Svěrák, podle knihy 
Zdeňka Svěráka)
15. 3. 20.00 - Moje slunce Mad 
(animované drama, ČR/Sloven-
sko/Francie, 2021, 85 minut, re-
žie Michaela Pavlátová)
19. 3. 15.00 - EXPEdIČNí KAME-
RA (Filmový festival sestavený 
z nejlepších cestovatelských a 
outdoorových filmů. Dobrodruž-
né výpravy za tajuplnými místy,  
expedice do těch nejméně do-
stupných míst světa a neuvěři-
telné výkony na hranici lidských 
možností v extrémně obtížných 
podmínkách. Vstupné v před-
prodeji: děti a studenti 50 Kč, 
dospělí 80 Kč)
22. 3. 17.30 - Betlémské světlo 
(komedie, ČR, 2022, 99 minut, 
režie Jan Svěrák, podle knihy 
Zdeňka Svěráka)
22. 3. 20.00 - Svědectví: Pravda, 
která měla zůstat skryta (doku-
mentární, ČR, 2021, 133 minut, 
režie Michaela a Lukáš Vin-
courovi, V. Mikušová, P. Beneš,  
Adele H.)
26. 3. 15.00 - Proměna (animo-
vaná komedie pro celou rodinu, 
USA, 2022, 100 minut, režie Do-
mee Shi)
26. 3. 17.30 - Betlémské světlo 
(komedie, ČR, 2022, 99 minut, 
režie Jan Svěrák, podle knihy 
Zdeňka Svěráka)
26. 3. 20.00 - Batman (akční, 
USA, 2022, 176 minut, režie 
Matt Reeves)
29. 3. 17.30 - Mimořádná udá-
lost (komedie, ČR, 2022, 102 mi-
nut, režie Jiří Havelka)
29. 3. 20.00 - C‘mon C‘mon (dra-
ma, USA, 2021, 108 minut, režie 
Mike Mills)

KINO MÁJ DOKSY
BřEZEN

Poznáte, co je na fotografiích? Správné odpovědi na straně 11.

Mšeno - S novým rokem přichá-
zí uvolnění protikoronavirových 
opatření i do škol, takže se můžeme 
začít věnovat i zájmovým aktivi-
tám. V prvním pololetí se přírodo-
vědné soutěže ještě musely konat 
distančně v online prostředí. Proto 
jsme se začátkem února s radostí 
pustili do nejprestižnější ze soutě-
ží – biologické olympiády, a to ko-
nečně naživo. Olympiáda má čtyři 
úrovně: školní, okresní, oblastní a 
celostátní kolo. Na druhém stupni 
základní školy pak dvě kategorie 
D (6. a 7. třída) a C (8. a 9. třída). 
Každé kolo se skládá z testu, labo-
ratorní práce a poznávačky.  

Letošní ročník měl téma „Jak pře-
žít zimu.“ V laboratorních pracích 
jsme proto zkoumali různé druhy 
semen a plodů, ve kterých rostli-
ny přečkávají zimu, aby mohly na 
jaře znovu vyklíčit. Zkoumali jsme  
i různé druhy pupenů dřevin, které  
přes zimu schovávají základ listů a 
květů. Velmi „oblíbenou“ částí sou-
těže bývá poznávání 15 rostlin, hub 
a 15 zvířat. 

Zájmem organizátorů je většinou 
připravit k poznávání živé přírod-
niny nebo alespoň jejich schránky 

Školáci zkoumali semena rostlin

či vycpané exponáty. 
Letošní ročník školního kola 

vyhrály Nelly Wolfová (kat. C) a 
Anička Kindlová (kat. D). Vítězky 
čeká příprava na okresní kolo, kte-
ré proběhne v dubnu v Mělníku. I 
ostatní účastníci se zapojili se ctí  

a odpoledne s přírodovědným bá-
dáním si užili.

Pokud si chcete, milí čtenáři, 
osvěžit své znalosti, nabízím malou 
ochutnávku z poznávačky.

Daniela Sobotková, organizátor
škol. kola biologické olympiády

I n z e r c e

Vážení spoluobčané, rád bych 
se připojil k výzvě šéfredaktora 
Jirky Říhy v únorovém vydání 
Mšenska, kde apeluje na maji-
tele pejsků, aby po svých miláč-
cích uklízeli jejich exkrementy. 
Naprosto souhlasím, že chodníky 
v našem městě jsou těchto pách-
noucích nástrah plné. Pojďme se 
společně pokusit to zlepšit. A žá-
dám vás, majitele pejsků, abyste 
opravdu svědomitě po svých pej-
scích uklízeli. Znám mnoho z vás, 
kteří tak činíte. Ale situace ve 
městě ukazuje, že je pořád ještě 
hodně těch, kteří si s tím hlavu 
nelámou. Vím, že to není jen 
záležitost místních. Jezdí k nám 
totiž také mnoho turistů se svý-
mi pejsky a určitě i někteří z nich 
nám zde zanechávají své pozůs-
tatky. A tady bych chtěl apelovat 
na vás všechny. Pokud uvidíte ja-
kéhokoli chovatele, který po pej-
skovi neuklidí, upozorněte ho na 
to a vyzvěte ho, aby to napravil. 
Jedině tak můžeme tuto situaci 
v našem městě společně zlepšit.  
Všem vám za to předem děkuji.                      
Jiří Guttenberg st., 
zastupitel za sdružení Pro Mšeno

Uklízejte po svých 
psích miláčcích

21

3 4
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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

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 jsme opět otevřeli  
páteční večery. 

Více informací získáte na telefonu:

 732 678 699

Lobečský masopust: stovka
maškar, muzika a dobroty
Lobeč - Poslední únorová sobota 
v Lobči patřila tradičnímu maso-
pustu, do něhož se zapojila vět-
šina místních obyvatel a mnoho 
přespolních. Dokladem toho byla 
stovka masek a dalších zhruba 
sto přihlížejících diváků. A bylo 
opravdu na co koukat. A nejen 
koukat – součástí masopustního 
průvodu byl vůz tažený pěkně zre-
konstruovaným historickým trak-
torem Zetor 3011, za což děkujeme 
Petru Marečkovi a řidiči Zbyňku 
Zelenkovi. Na voze hrála kapela, 
podávalo se pivo a pekly klobásy 
– pro maškary jako obvykle zdar-
ma. Nedílnou součástí akce jsou 
každoročně „sousedské zastávky“. 
Letos bylo stolků před vraty oprav-
du hodně. Všem patří velký dík, 
že se také zapojili, napekli koláče, 
připravili chlebíčky i něco do skle-
ničky.

Masopustní průvod obcí jsme 

společně zakončili ve znovuotevře-
né HOSPŮDCE V SOKOLOVNĚ, 
kde se konalo vyhlášení nejlepších 
masek. Domů jsme se rozcházeli až 
v pozdních hodinách.

Na závěr patří velké poděková-

ní obci Lobeč za uspořádání akce, 
jmenovitě především Jiřímu Krato-
chvílovi.

Těšíme se na všechny příznivce 
lobečské kultury u další akce.

Tomáš Pavlík

Před lety obnovená tradice masopustu padla na úrodnou půdu.

Součástí průvodu byl traktor s muzikou.

Dne 11. 2. 2022 uplynulo desáté 
smutné výročí, kdy nás opustil 
pan Karel Dlouhý ze Mšena. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkují man-
želka Anna, syn Karel a dcera 
Hana s rodinami. 
(redakce se omlouvá za opožděné 

uveřejnění vzpomínky)

Dne 9. 3. 2022 vzpomeneme ne-
dožitých 100. narozenin paní Rů-
ženy Balounové z Velkého Újezda. 
Za vzpomínku děkuje dcera Růže-
na Vejvodová s rodinou.

VZPOMÍNKA

Masopustu se zúčastnili místní i přespolní. Foto: J. Lasík 3x

SK MŠENo
AUToKEMP MŠENo

nabízí v restauraci Stadion 
a v prostoru kempu 
možnost uspořádat: 

■ rodinné oslavy
■ školní srazy

■ soukromé i veřejné 
sportovní akce s možností 

ubytování

Více informací na: 
skmseno@seznam.cz 

607 846 752
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Dokumentární filmy si opět 
užijí i návštěvníci kina Máj

 

Max Bedřich Stýblo (* 28. 9. 1892 
Praha † 4. 3. 1972 tamtéž), redak-
tor, literát, člen opery Národního 
divadla, redaktor divadelních časo-
pisů a recitátor. Oblíbil si Mšeno a 
jeho okolí, byl blízkým přítelem J. 
B. Cinibulka, jemuž věnoval svou 
básnickou sbírku Radostná cesta. 
Její součástí jsou i básně Mšenským 
lesům a Město květů.
Pepa Bartoň (*25. 3. 1902 Brandýs 
n. L. † 11. 7. 1984 Mšeno), housli-
sta. Žil v Ledcích. Byl mimořádně 
talentovaný, už jako tříapůlletý hrál 
na housle, hovořilo se o něm jako 
o zázračném dítěti, v 10 letech kon-
certoval v Německu, Rusku a sever-
ských státech,  pořádal koncerty ve 
Mšeně, Kadlíně a Velkém Újezdě. 
Působil jen krátce jako koncertní 
mistr Státního filharmonického or-
chestru. Je autorem skladeb Uko-
lébavka, Fantasie na píseň Kde do-
mov můj. Do roku 1946 byl v cizině, 
pak koncertní mistr v Praze.
Josef Vraný, pseud. J. V. Stránecký, 
Jan Srp, Jan Kobr, Martin Vrána, 
Vavřinec Řehoř, Hynek Penčík, Ka-
teřina Romanovská (* 9. 5. 1874 
Stránka u Mšena † 27. 3. 1937 
Monaco), agrární novinář, politik a 
statkář. Redaktor Selských novin a 
Venkova, založil časopis Cep a re-
vue Rozkvět, v roce 1914 dal pod-
nět k založení Lidového deníku pro 
malorolníky, po první světové válce 
byl poslancem a senátorem, od 
roku 1922 šéfredaktorem deníku 
Venkov. V roce 1919 vydal publikaci 
Československá pozemková refor-
ma v prvním roce republiky.
Josef Šimonek (* 26. 3. 1862 Strán-
ka † 18. 4. 1934 Lobeč), podnikatel. 
Vystudoval ob. akademii v Praze, od 
roku 1883 pracovník Škodových zá-
vodů v Plzni a jejich zástupce v Ky-
jevě, posléze prokurista a závodní 
ředitel, obchodní ředitel a od roku 
1914 zástupce generálního ředitele 
ve Vídni. Po 1. sv. válce měl velký 
podíl na vytvoření akc. společnosti 
ze Škodova podniku, ve kterém byl 
až do smrti předsedou správní rady. 
V roce 1919 byl zvolen předsedou 
Hosp. úvěrní banky pro Čechy, kte-
rou spojil s Českou prům. bankou. 
Šimonkovo jméno nesly Podpůrný 
fond pro dělníky a Podpůrný fond 
pro úředníky. Předsedal rovněž 
Svazu čs. průmyslníků, byl senáto-
rem za agrární stranu a předsedou 
průmyslové sekce Čs. akademie ze-
mědělské. Patřil mezi přední české 
průmyslové, obchodní a finanční 
manažery. Byl majitelem velkostat-
ku a zámku Lobeč, hradu Houska  
a zámku Stránov.           

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

Doksy - Celovečerní pásmo špič-
kových dokumentárních filmů, 
které v uplynulé sezóně zvítězily 
na mnoha mezinárodních filmo-
vých festivalech, uvidíte v kině 
Máj v Doksech v sobotu 19. břez-
na odpoledne od 15 hodin. 

Letos se můžeme po delší době 
opět těšit na další filmový skvost 
od jednoho z nejvýznamnějších 
světových režisérů Pavola Bara-
báše, který za své snímky získal 
již více než 300 mezinárodních 
ocenění. Dokument Salto je král 
přináší reportáž o výpravě za nej-
vyššími vodopády světa, které se 
parta kamarádů pokusí slanit. 

Ve filmu KWANZA – topící se 
diamant Angoly cestují tři kajakáři 
na jih Afriky. Bojují zde s nemilo-
srdným počasím a s kilometry ne-
zmapovaného terénu, aby se stali 
prvními, kdo překonají nebezpeč-
né peřeje řek Keve a Kwanza. 

Protagonistka dokumentu Náj- 
dem odvahu se rozhodla uběh-
nout 770 km z Dukly do Děvína 
s převýšením 31 km. Založila Tým 
odvahy na pomoc dětem s rakovi-
nou a vyrazila na cestu. Uprostřed 
nádherných slovenských hor však 
kromě setkání s dalšími odvážný-
mi ženami zažila to úplně nejcen-
nější – lidskou dobrotu. 

Dva čeští hendikepovaní bike-
ři si ve filmu Kripl trip splní svůj 
sen. Vydají se do Britské Kolum-
bie v Kanadě, aby navštívili nej-
větší bikepark na světě. Návštěva 

jim mimo jiné umožní zajezdit si 
na tamějších vyhlášených trailech. 

31. 5. 1970 se při zemětřesení 
odtrhla část šestitisícovky Hu-
ascarán Norte a pohřbila všechny 
členy české Expedice Peru 1970. 
Marek Holeček a Radoslav Groh 
v roce 2019 na sousední Huan-
doy Norte vytyčili novou linii a na 
počest kolegů, kteří zde zahynuli, 
ji pojmenovali Boys 1970. O tom 
všem vypovídá stejnojmenný do-
kument. 

Podrobnější informace o všech 
filmech, které uvidíte na letošním 
festivalu, najdete na www.Expe-
dicniKamera.cz.

Navštívit můžete také webové 
stránky kina Máj (http://kino-

doksy.cz).
Cenově zvýhodněnou vstupen-

ku v předprodeji můžete zakoupit 
v kině Máj a v Infocentru města 
Doksy.

Vstupné v předprodeji: děti a 
studenti 50 Kč, dospělí 80 Kč.

Vstupné na místě: děti a studenti 
70 Kč, dospělí 100 Kč.

Jako každý rok se o vás v průbě-
hu festivalu postará českolipská 
TAO čajovna se svými osvěžují-
cími čaji, s dobrou kávou a s do-
mácími sladkými i slanými dob-
rotami.

Další informace: Miloslav Lo-
mič, tel. 776 550 862, kinomaj.
doksy@centrum.cz

Miloslav Lomič

I n z e r c e

RODINNÁ FARMA PARUSOVI
Nosálov 34

nabízí prodej zvěřiny a zvěřinových produktů

• VAKUoVě BALENÁ MRAžENÁ ZVěřINA:  
dančí, srnčí, divočák, muflon – vše z mladých kusů, 

baleno 0,8 - 1,5 kg

• ZVěřINoVé PRodUKTy:
zvěřinová paštika, sterilovaná masa, uzené  

zvěřinové klobásy, zvěřinové čabajky                                                                                                                                         

• dÁRKoVé PoUKAZy, dÁRKoVé BALíČKy
Nabídka zvěřiny a produktů závisí na lovecké sezoně  

a aktuálních zásobách, proto je lepší nás před návště-
vou kontaktovat na tel.: 775 440 125, 777 227 446

Těšíme se na Vaší návštěvu!

J. Clarková: Otec neznámý
h. Mantelová: Zrcadlo a světlo – 
román z tudorovské Anglie
W. Smith: Zlatý lev
G. Vanderahová: Kde se les dotýká 
hvězd
d. Mukwege: Lékařem v africkém 
pekle
V. Vondruška: Královražda na 
Křivoklátě
J. d. Parker: Čtvrtá opice; Pátá oběť
S. Sheldon: Řekni mi svůj sen
P. hawkinsová: Pomalu hořící oheň
J. horáková: Vejce podle Stroga-
nova
L. Beran: Rakev bez nebožtíka
V. Černucká: Přichází čas pomsty

Nové knihy v Městské 
knihovně ve Mšeně

Film Kwanza představí tři kajakáře cestující na jih Afriky. Foto: EK
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Na slavnou brigu Augustina Heřmana 
odkazuje Muzeum La Grace v Terezíně
Terezín - Navštívíte-li vojenské 
pevnostní město Terezín, pocítíte 
závan starých časů. Vrátíte se ne-
jen do dob císaře Josefa II., který 
nechal pevnost poblíž Litoměřic 
na sklonku 18. století vybudovat, 
ale pevnostní město vás ohromí i 
poměrně nedávnou historií, kdy 
byl synonymem Terezína koncen-
trační tábor.

Málokdo ovšem ví, že v Terezí-
ně najdete i místo, které je spjato 
s historií Mšena. V budově býva-
lých pekáren označené jako Ka-
valír II je totiž už sedmým rokem 
Muzeum La Grace. Expozice vě-
novaná lodi, s níž vody oceánů ve 
druhé polovině sedmnáctého sto-
letí brázdil  první český osadník v 
Americe, obchodník, kartograf a 
korzár Augustin Heřman, slavný 
rodák města Mšena.

Muzeum La Grace ovšem nepři-
pomíná pouze starou Heřmanovu 
brigu, ale i její novou verzi, s níž 
se  už přes deset let plaví kapitán 
Josef Dvorský se svou posádkou. A 
právě díky jeho lodi vznikla v hla-
vách několika nadšenců myšlenka 
vybudovat v Terezíně Muzeum La 
Grace.

Hlavním hybatelem byl milov-
ník vody a předseda Historického 
spolku města Bíliny František Šefl. 
Vousáč, který má nejen vzhled, 
ale i duši dávného námořníka, se 
po několika plavbách na La Gra-
ce rozhodl, že s kamarády založí 
muzeum. A protože do terezínské 
pevnosti už mnoho let jezdil na 
historické bitvy, napadlo jej muze-
um umístit právě tam.

„Začátky budování muzea byly 
opravdu šílené. Začalo to na konci 
listopadu 2015, kdy jsme od města 

Terezín dostali k dispozici prosto-
ry bývalé pekárny, ale k vytvoření 
expozice jsme neměli prakticky 
nic. Hlavním exponátem byl du-
bový kýl ze staré holandské brigy, 
který je v podstatě totožný s tím 
z Heřmanovy lodi, i když je o pár 
století novější,“ popisuje František 
Šefl a dodává, že za muzeem stá-
lo velké odhodlání a práce zhruba 
patnácti nadšenců z různých kou-
tů republiky, kteří v Terezíně trávi-
li každý víkend. 

„Věci na vybudování expozice 
jsme sháněli všemožně po sklád-
kách, a když měl někdo z nás doma 
věc, která by se mohla hodit, tak ji 
přivezl s sebou. Pepa Dvorský nám 
ze svého Klubu La Grace věnoval 
deset tisíc korun, za které jsme 
nakoupili dřevo a trámy na stavbu 
podpalubí,“ líčí Františkův kolega 
Radomír Zíta, podle něhož byl ka-
pitánův sponzorský dar jediným, 
který na budování muzea dostali. 
Pokud potřebovali peníze, větši-

U zrodu terezínského Muzea La Grace byli vedle několika dalších nad-
šenců (zprava) František Šefl a Radomír Zíka. Foto: Jiří Říha 2x

Muzeum najdete v objektu bývalých pekáren Kavalír II. Franta Šefl je mořský vlk tělem i duší. Foto: archiv Muzea La Grace

nou se skládali z vlastních kapes.
Ačkoli je to téměř neuvěřitelné, 

partě nadšenců, z nichž se větši-
na už několikrát plavila na palubě 
„nové“ La Grace, se během pár 
měsíců podařilo dát dohromady 
muzeum se spoustou zajímavých 
exponátů a informací, které od 
otevření v dubnu 2016 navštívily 
už desítky tisíc lidí.

Muzeum La Grace návštěvníky 
provede nejen historií mořeplavby, 

ale seznámí je i s tím, jak se v mo-
derních dobách staví „staré“ lodě 
v Egyptě. Právě tam totiž vznikla 
Dvorského černožlutá briga. „Lo-
děnice v Egyptě stavějí lodě pů-
vodní technologií podle plánů z 
konce 18. století, jejichž autorem 
byl slavný konstruktér Fredrik He-
nrik af Chapman. Všechno dělají 
ze dřeva za použití primitivních 
nástrojů. V Egyptě se na La Gra-
ce dělalo všechno od paluby dolů. 
Celá takeláž, tedy to od paluby 
nahoru, se pak tvořilo v dílně ka-
maráda ve Valašském Meziříčí. A 
pak to kluci převezli do Egypta 
ke kompletaci,“ vysvětluje Franta 
Šefl.

Součástí Muzea La Grace je také 
ozvučené podpalubí, které vznika-
lo jako první část expozice. Vedle 
vrzající paluby je slyšet střelba z 
děl a válečná vřava. Na palubě  
plánují nadšenci vytvořit ještě ja-
kýsi „svět starých námořníků“, je-
hož součástí budou i malby nejdů-
ležitějších námořních bitev.

Brány muzea se v letošním roce 
otevřou začátkem dubna. Naplá-
nujte si do Terezína výlet, stojí to 
určitě za to!                        Jiří Říha
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neděle 13. 3. 15.00 – MKd
divadlo dětem 2022: dětský kar-
neval
Zakončení přehlídky Divadlo dě-
tem 2022. Vstupné 80 Kč.
pondělí 14. 3. 14.00 – knihovna 
Trénování paměti – pro dospělé
Bezplatná lekce trénování paměti 
v rámci Týdne mozku. Lektorka 
Jana Volková. Vstup volný. 
pondělí 14. 3. 18.00 – MKd
Mongolsko – svoboda a volnost
Přednáška cestovatele, noviná-
ře a fotografa Tomáše Kubeše. 
Vstupné 80 Kč
úterý 15. 3. 19.00 – MKd
otec
Tragikomedie o životě s Alzhei-
merovou chorobou. Představení 
Městských divadel pražských.
Vstupné 390 Kč
středa 16. 3. 14.00 – knihovna 
Trénování paměti – pro děti
Bezplatná lekce trénování paměti 
v rámci Týdne mozku. Lektorka 
Jana Volková. Vstup volný.
středa 16. 3. 15.30 – knihovna 
doma jsem tam, kde mám 
knihovnu
Den otevřených dveří s komen-
tovanou prohlídkou knihovny a 
křtem knihy Čtenda – moje cesta 
k pramenům. Vstup volný.
středa 16. 3. 18.00 – MKd
Expresionismus, kubismus, futu-
rismus 
Přednáška PhDr. Vladimíra Czu-
mala, CSc. Vstupné 80 Kč.
čtvrtek 17. 3. 19.30 – MKd
Bratři Ebenové
Koncert. Vstupné 490 Kč.
neděle 20. 3. 17.00 – MKd
My Češi jsme muzikanti
Koncert Velkého dechového or-
chestru MKD Mělník. 150 Kč.
pondělí 21. 3. 19.00 – MKd
Šťastný vyvolený 
Konverzační komedie Divadla 
Verze. Vstupné 390 Kč.
neděle 27. 3. 15.00 – MKd 
Kosí bratři 
Pohádka s písničkami. Účinkuje 
Liduščino divadlo. Vstupné 80 Kč.
pondělí 28. 3. 15.30 – MKd
Přívoranka
Hudebně zábavný pořad. 80 Kč.
úterý 29. 3. 19.00 – MKd
Na plný coole
Zábavný pořad Zdeňka Izera.
Vstupné 280 Kč.
středa 30. 3. 17.00 – MKd
Jarní tvoření ze sena
Kurz pro začátečníky i pokročilé, 
lektorka Jana Císařová. Informa-
ce na lesnerova@mekuc.cz nebo 
tel. 606 613 406. Vstupné 300 Kč.

MĚLNICKÉ
KULTURNÍ CENTRUM

Mělnická nemocnice chystá výstavbu 
nového pavilonu, stát má do dvou let

Nový pavilon nahradí starou budovu odd. dlouhodobé lůžkové péče.

Mělník – Modernizace Nemocnice 
Mělník pokračuje výstavbou no-
vého pavilonu, která navazuje na 
rekonstrukce v minulých letech. 
Tentokrát se pacienti i personál v 
Mělníku dočkají pavilonu dlouho-
dobé lůžkové péče a rehabilitační-
ho oddělení. Jeho součástí budou 
také hospicová lůžka, kterých je 
dlouhodobý nedostatek. Projekt 
myslí zejména na dostupnou péči 
pro seniory, zvýšení úrovně zdra-
votnické péče v regionu a pohodlí 
pacientů. 

Mělnická nemocnice se do de-
molice tří stávajících budov pustí 
již v předjaří. Na jejich místě pak 
vznikne nový pavilon dlouhodobé 
lůžkové péče a rehabilitačního od-
dělení. Pacienti z Mělníka a okolí 
se tak přibližně v průběhu dvou 
let dočkají daleko kvalitnější péče 
v moderních prostorách v jed-
no a dvoulůžkových pokojích se 
zázemím. Nový pavilon nahradí 
starou budovu oddělení dlouho-
dobé lůžkové péče nacházející se v 
současné době v Mělníku Podolí. 
Přesune se sem také Rehabilitační 
oddělení z nemocničního pavilo-
nu T a vzniknou i nová hospicová 
lůžka.

„Je nám ctí, že po dlouhodobém 

plánování konečně můžeme od-
halit celý náš projekt veřejnosti a 
ruku v ruce s ním i okamžitou re-
alizaci. Původní budova již nespl-
ňuje standardy pro dnešní dobu 
tak, jak bychom si představovali,“ 
uvádí Ing. Květoslav Durana, pro-
vozní ředitel Nemocnice Mělník, 
kterou provozuje společnost Měl-
nická zdravotní, a. s., člen skupiny 
VAMED MEDITERRA a.s. 

Mělnická nemocnice s novým 
pavilonem zajistí hospicová lůžka, 
kterých je v celém regionu dlou-
hodobý nedostatek. Do zdravot-
nicko-sociálních zařízení musí pa-
cienti zatím dojíždět, a to i desítky 

kilometrů. „Díky novému projek-
tu vznikne takové zázemí, které si 
zejména senioři pobývající v naší 
nemocnici bezpochyby zaslouží,“ 
uvádí Ing. Květoslav Durana.

Novými lůžky a přesunem od-
dělení dlouhodobé lůžkové péče 
z Mělníka Podolí nabídne ne-
mocnice pacientům větší pohod-
lí, zvýšení kvality péče a špičkové 
vybavení. Prioritou nemocnice je 
rozšířit péči o seniory, i vzhledem 
k trendu stárnutí populace.

S výstavbou nového pavilonu 
nemocnice očekává také větší pří-
liv nových kolegů, obzvláště pak 
mladých lékařů a sester, kterých je 
v celé ČR nedostatek. Pracovních 
příležitostí je v Nemocnici Měl-
ník celá řada a moderní prostředí 
může být pro mnoho uchazečů lá-
kavým a rozhodujícím faktorem, 
proč se ucházet o pracovní místo 
v mělnické nemocnici. „Máme zá-
jem o to, aby na oddělení dlouho-
dobé lůžkové péče přicházeli mla-
dí lidé. Věříme, že nové prostředí 
pro ně bude motivující,“ říká Ing. 
Květoslav Durana.

S ohledem na probíhající stavbu 
se návštěvníci nemocnice bohužel 
budou muset připravit i na jistá 
omezení v podobě hluku, nutnosti 
využití náhradních tras a omeze-
ní parkovacích míst. Vzhledem  
k prostorovým možnostem ne-
bylo možné nalézt dostatečně 
uspokojivé náhradní řešení. „Jsme 
si vědomi, že výstavba nového 
pavilonu s sebou ponese i jistá 
úskalí, například snížení počtu 
parkovacích míst. Prosíme nyní 
návštěvníky o trpělivost a respekt 
vůči těmto opatřením. Výsledek 
v podobě nové budovy přinese 
pacientům zlepšení péče na další 
desítky let,“ uzavírá Ing. Květoslav  
Durana.                                      (pr)

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 199 - 245 Kč/ks.             

 Prodej se uskuteční 27. března 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

Pacienti se dočkají moderního prostředí. Foto: Nemocnice Mělník 2x
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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

Udělejte radost svým blízkým, 
popřejte jim k jubileu, vzpo-
meňte na zesnulé nebo podě-
kujte těm, kteří pro Vás udělali 
něco hezkého... Text zašlete jako 
SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

PřÁNÍ / VZPOMÍNKA

I n z e r c e

ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

PARTNERSKÁ FIRMA PRO MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

VýROBNÍ FIRMA HLEDá
ELEKTRIKÁřE / 

TECHNIKA 
DO VýROBy PLECHOVé 

STŘEŠNÍ KRyTINy
Náplň práce:

instalace a údržba výr. zařízení
Nabízíme:

● práci v rostoucí společnosti
● výkonnostní fin. ohodnocení  

30.000 Kč  + os. ohodnocení
● možnost pracovního postupu

● 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

Vážení spoluobčané, tento-
krát vám výjimečně nepři-
náším postřehy z jednání 

zastupitelstva, protože jsem v době 
jeho konání byl na dovolené.

V únorovém vydání Mšenska 
jsem zaznamenal reakci kolegy za-
stupitele Nováka na můj lednový 
příspěvek. Vzhledem k několika 
nepřesnostem v článku pana za-
stupitele Nováka si dovolím ještě 
krátkou reakci. 

Kolega Novák bohužel vůbec ne-
pochopil, že jsem nekritizoval jeho 
hlasování společně s vládnoucí 
koalicí. Jak jsem sám v lednovém 
článku zmiňoval, hlasovali jsme 
v minulosti společně s koalicí pro 
schválení spousty akcí také.  Já jsem 
zmínku o tom, že kolegu Nováka 
starosta pochválil za zodpovědné 
hlasování, nemyslel jako kritiku. 
Chtěl jsem především poukázat 
na pokrytectví pana starosty, který 
jinak pro kolegu Nováka na jed-
náních ZM moc pochopení nemá 
a pak ho najednou chválí veřejně 
v novinách. Sám kolega Novák ve 
svém článku přiznává, že ho slova 
pochvaly od pana starosty moc ne-
potěšila. 

Reakce na článek V. Nováka

Věřím, že jeho slova o patentu 
jedné skupiny či jednotlivce na 
správná řešení mířila směrem ke 
starostovi a jeho sdružení. Proto-
že my v našem sdružení preferu-
jeme svobodu hlasování a je lehce 
zjistitelné, že ve spoustě případů 
hlasujeme rozdílně. Nikdy jsme se 
kvůli tomu nepohádali a naopak se 
pořád navzájem plně respektuje-
me. A stejně tak jako respektuji své 
kolegy ze sdružení, respektuji také 
rozdílný postoj v některých bodech 
hlasování u kolegy Nováka i všech 
ostatních zastupitelů. 

Závěrem ještě upřesním, že sou-
hlasíme s kolegou Novákem ohled-

ně názoru na to, že památky by 
se měly zachovávat. To jsme pre-
zentovali i na jednání ZM, kde se 
akce „mostek v Ráji“ schvalovala. 
Nehlasovali jsme „pro“ především 
z toho důvodu, že nikdo neřešil, 
proč k havárii došlo, a také proto, 
že podle nás tato akce mohla ještě 
počkat a nemusela se řešit okamži-
tě. Náhradní přístup do lokality byl 
zajištěn a mohlo se nějakou dobu 
vydržet, zda nebude třeba vypsána 
nějaká vhodná dotace. Dělá se to 
tak ostatně i u jiných akcí. 

Také vás chci ubezpečit, že mnou 
uváděná úspora u nákupu stožárů 
a svítidel není v žádném případě 
zavádějící, jak píše kolega Novák. 
Mnou uvedená čísla jsou naprosto 
reálná! V branži se totiž pohybuji a 
vím přesně, co tyto akce obnášejí. 
Když jsem úsporu počítal, vytáhl 
jsem z rozpočtu pouze ceny stožá-
rů a svítidel. Ceny demontážních 
či montážních prací jsou totiž plus 
minus stejné bez ohledu na to, zda 
stavím stožáry dražší či levnější. 
Nikdy bych si vám nedovolil popu-
listicky podsouvat nereálná čísla. 

 Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

Jiří Guttenberg st., Pro Mšeno
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Po delší době vás zase zdra-
vím. Na minulém zasedání 
zastupitelstva jsme se do-

zvěděli, že pracovnice Národního  
památkového ústavu (NPÚ) paní 
Mgr. Berková se se Mšenem roz-
loučila. Nepochybuji, že paní 
magistra se vždy řídila při vy-
dávání stanovisek památkovým 
zákonem, jednání s ní ale byla 
vždycky komplikovaná a její ko-
mentáře a osobní postoje se čas-
to nepříjemně a nemile dotýkaly 
vlastníků nemovitostí a dochá-
zelo k častým sporům. Lidé na-
štvaní, nikde žádné zastání, žádná 
pomoc, pochopení a „radnice“ se 
spíše klonila k úřadu než k obča-
nu.  Čestné je ovšem říci, že nako-
nec i město narazilo a že ani jed-
nání vedení města s NPÚ nebyla 
asi jednoduchá.

Několikrát jsme na veřejných 
jednáních zastupitelstva města 
upozorňovali na obtížné přechá-
zení písečného mlatu na náměstí 
v době nepříznivého počasí a žá-
dali, zda by šlo doplnit park na 
náměstí pevným chodníkem od 
radnice směrem k restauraci Zlatý 
lev. Navrhovali jsme to proto, aby 
bylo možné čistou botou přejít 
napříč písečný mlat ve všech roč-

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

! NoVě PLATBA KARToU !
Zavolejte nám: 602 664 490

ních obdobích. Studie navržená 
architektem neprošla, NPÚ vy-
dal záporné stanovisko a stavební 
úřad stavbu nepovolil. Co může 
vadit na chodníku přes písek? Při 
bližším pohledu na studii je jas-
né, proč nebylo vydáno kladné 
posouzení. Chodník totiž končil 
nikoliv na vstupní šikmině, ale 
skoro celý na obrubníku. Proč? 
Musela jsem se zeptat a odpověď 
mě zaskočila. Aby se nezmenši-
la písečná plocha a dala se tam 
hrát hra petanque. Házení koulí 
do písku tak dostalo při zadávání 
studie přednost před babičkami a 
dědečky a vlastně všemi občany 
škobrtajícími po kočičích hlavách 
kolem náměstí. Proti rozhodnutí 
stavebního úřadu se město odvolá 
a uvidí se. Ani náš návrh zlepšit 
přecházení písku alespoň provi-
zorním způsobem se nechytil. No 
co, do šesti počítat umím, a tak 
vím, že prosadit naše návrhy pro-
stě nejde. 

Tím víc mě překvapil místosta-
rosta, když se zeptal, proč jsme 
zatím nic nenavrhovali k památ-
kové zóně. No napadá mě zase 
odpověď, že do šesti umí počí-
tat taky. Ale bereme ho za slovo 
a výzvu přijímáme. Na příštím 

zasedání zastupitelstva bude-
me navrhovat usnesení, aby byla 
vytvořena pracovní skupina se 
zastoupením všech subjektů v 
zastupitelstvu, a ta se pokusila 
dohodnout společné stanovisko 
s požadavky k zahájení jednání 
s ministerstvem kultury o „ra-
cionalizaci“ Městské památkové 
zóny (MPZ) Mšeno. Není úplně 
jasné, jak byly určeny její hranice, 
ale obsahuje celé ulice, ve kterých 
nenajdete jediný památkový ob-
jekt, kulturní památku ani památ-
kově významný objekt. Vlastníci 
nemovitostí je udržují vlastními 
prostředky, platí daně, ale jsou 
omezeni v právech vlastníka na-
kládat s nemovitostí podle svého 
uvážení. Obzvlášť v dnešní době 
stoupajících cen energií, blížícího 
se konce používání kotlů na tuhá 
paliva nemůžeme využívat volně 
moderní technologie a postupy 
např. při vytápění, zateplování, 
zásobovaní elektřinou, osvětlení, 
ošetřování fasád domů a podob-
ně. Přitom je jasné, že snižování 
energetické náročnosti domů 
je přímou úměrou k čistšímu 
ovzduší v obci a taky úsporám v 
rodinných rozpočtech. 

Fond regenerace pojímá jenom 
základní prvky pomoci vlastní-
kům a Program regenerace je ur-
čený jenom na financování oprav 
kulturních památek v MPZ. To je 
ta hromádka peněz, která přichází 
každý rok z MK podle toho, kolik 
bodů dokážete „nahnat“  v ode-
vzdávaných přehledech o poža-
davcích na rekonstrukci památek 

Deník zastupitele: Marcela Prieložná
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Zámek Stránov vás zve na kulturní  
a kulinářské zážitky!

„TAJEMNÝ VEČER“
čeká vás divadelní představení, večer zahájíme uvítací sklenkou 

sektu, divadlo proloží perfektní čtyřchodové menu od zámeckého 
kuchaře Luďka Grumicha a večer zakončíte prohlídkou zámku  

s majiteli. Začátek vždy v 19.00. Cena zážitku je 1250 Kč. 
Termíny: 27. dubna, 22. června, 21. září, 12. října, 22. listopadu 2022 

„SNoUBENí JídLA & VíNA na zámku“ 
znamená zážitek jak gastronomický – pod taktovkou našeho zámec-
kého kuchaře Luďka Grumicha, tak vinný. Vína nám pomůže párovat 
a během večera představí someliér Tomáš Čepek. Večer doprovodí 

autorské dramatické čtení. Začátek vždy v 19.00. 
Cena zážitku je 1450 Kč. 

„Rakousko - Uhersko“    -    9. března 2022 
„Slovenský večer“    -    4. května 2022
„Moravský večer“    -    14. září 2022 

„Španělsko“    -    5. října 2022
„Zvěřina & víno“    -    2. listopadu 2022

Rezervace zážitků: info@dvur-lobec.cz
Na přání vám vystavíme dárkový poukaz na ručním papíře.

Potřebujete uspořádat SVATBU, VEČíREK, NARoZENINy,  
PRACoVNí oBěd nebo oChUTNÁVKU VíN? Jsme tu pro VÁS! 

manager@dvur-lobec.cz, hana Borovičová, tel.: 725 952 707 

www.zameklobec.cz     www.zamekstranov.cz

v památkové zóně.  Většina z této 
hromádky peněz putovala círk-
vi na opravu kostela, něco málo 
do sokolovny, na koupaliště a na 
radnici. Existence kulturních pa-
mátek na území města nezávisí 
na existenci a velikosti památkové 
zóny. Proto říkám, pojďme zkusit 
jednat o její aktualizaci a zmenše-
ní rozlohy, ponechme částku ve 
fondu regenerace stejně vysokou 
a vlastníkům nemovitostí uvnitř 
památkové zóny přispějme víc. 

Udělejme všechno pro to, aby 
všichni obyvatelé a vlastníci ve 
městě mohli používat moderní 
techniku a technologie při správě 
svých domů. Ceny za elektřinu, 
topení, plyn i likvidaci odpadů 
dnes šplhají do nečekaných výšek 
a myslím, že obec by měla lidem 
pomáhat přejít do energeticky 
náročných časů, které nás čekají, 
měla by je naplno podporovat a 
prát se za ně nebo alespoň neklást 
překážky, aby mohli žít moderně 
ve svých domech, v klidu, a ne v 
uměle vytvořeném skanzenu his-
torických napodobenin. Mně se 
ty „nově postavené staré domy“ 
také líbí, ale historie v nich není 
žádná.     Mgr. Marcela Prieložná

Pro Mšeno

řEŠENí PoZNÁVAČKy
ZE STRANy 5

1 - habr lesní 
2 - plch zahradní 
3 - konvalinka vonná
4 - lišejník provazovka
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Zůstaneme pro dnešek v Pro-
vence a podíváme se na jed-
nu z nejcennějších evrop-

ských antických  památek. Za vlády 
císaře Augusta zde vojevůdce Agri-
pa dal postavit akvadukt, který vedl 
vodu od horního toku řeky Eure v 
Úzes do padesát kilometrů vzdále-
ného Nimes. V těchto místech mu-
seli překlenout široké údolí řeky 
Gard. Postavili proto třípatrový ob-
loukový most, jeden z nejúžasněj-
ších divů tehdejší architektury.  Na 
ostatních místech trasy vedla voda 
většinou po rovině v různě vyso-
kých kamenných korytech. 

Kanál vedoucí vodu v horním pa-
tře zdejšího mostu se klene ve výš-
ce 52 metrů nad hladinou řeky a 
jedná se o nejvyšší most postavený 
za římského období. Horní patro 
je se svými třiceti pěti oblouky 275 
metrů dlouhé. 

Přicházíme z parkoviště a první 
pohled na stavbu všem vyráží dech. 
Je to vůbec možné? Dva tisíce let 
staré dílo nejeví žádné známky po-

Akvaduktem tekly statisíce litrů vody denně
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       52.

Přistavený most pro turisty.

škození, nikdy ho nemuseli opra-
vovat. Vylezeme postranní strmou 
stezkou na vyhlídku a odměnou za 
namáhavé šplhání nám je nádher-
ný pohled na podvečerním slun-
cem ozářenou jihozápadní stranu 
celého mostu. Paráda, vidíme most 
v plné délce a kráse. 

V horní části vedla voda hlubo-
kým korytem, přikrytým kamen-
nými deskami. Aby se zbavila pří-
padných nánosů, vyhloubili na dně 
koryta v pravidelných intervalech 
odkalovací jámy. Byli to skuteční 
mistři stavitelského řemesla. Zdroj 
vody byl jen o dvacet pět metrů 
výše než zásobníky v Nimes, tak 
jim musel stačit spád asi třicet pět 
centimetrů na jeden kilometr. I to 
zvládli a akvadukt sloužil bez pře-
stávky více než čtyři sta let. Později 
byl na mnohých místech častými 
válečnými konflikty poškozen a od 
pátého století ho přestali využívat, 
zřejmě v blízkosti Nimes objevili 
dostupnější zdroje vody. Koryta 
v rovinných oblastech pak místní 

začali rozebírat a kámen použili na 
stavbu domů. 

Akvadukt prý v době největšího 
využití dopravil do Nimes denně 
dvě stě tisíc hektolitrů vody. Zdá 
se nám to číslo nějak velké, ale na 
několika informačních tabulích 
je to tak uvedeno. Tak to asi bude 
pravda, přeměřovat to nebudeme. 
Nimes v té době mělo asi padesát 
tisíc obyvatel. 

Vracíme se dolů a přejdeme na 
druhou stranu. Přístup na most je 
zakázán, jdeme po novém mos-
tě, který vystavěli ve výši prvního 
patra v roce 1743.  Je úplně stejný, 
mezi mosty je půlmetrová mezera, 
z dálky není přístavba znatelná. 
Vede po ní i úzká silnice, ale žádný 
dopravní ruch jsme nezaznamena-
li. Procházíme kolem mohutných 
oblouků prvního patra postave-
ných z vápencových kvádrů bez 
použití malty, je jich šest. Odhaduji 
rozměry kamenů, rychle počítám 

objem a hmotnost. U těch největ-
ších mi vychází asi pět tun. Nechtěl 
bych to stavět. 

Mezi bloky občas vyčníva-
jí asi čtvrt metru úzké kameny,  
k nim připevňovali lešení a klad-
ky. Na druhé straně vyšplháme na 
konec mostu, dál už zbyly jen těsně 
za ním nepatrné náznaky koryt a 
po několika stech metrech už nic 
akvadukt nepřipomíná. Dál už ne-
jdeme, máme toho po celodenním 
putování a lezení kolem mostu 
dost. 

Chtělo by to nějaké osvěžení. 
Žádný problém, řeka Gard nás 
láká, jdeme smočit orosená těla. 
Zrovna moc teplá není, ale osvěže-
ní s plaváním nás hned přivádí do 
plné formy. Ještě poslední rozlou-
čení pohledem na most a jdeme k 
autobusu. Provedeme ještě vnitřní 
spláchnutí a upalujeme do historic-
kého města Arles, tam budeme dva 
dny ubytováni.  

Pohled na jižní stranu mostu Pond du Gard z vyhlídky na stráni. Foto: Z. B. 3x

řeka Gard, pohled z vyhlídky nad mostem Pond du Gard.

RESTAURACE SOKOLOVNA
LOBEČ

vás zve na domácí kuchyni a příjemné 
posezení s přátelskou obsluhou.

Nabízíme vám možnost uspořádání 
SVATEB, FIREMNíCh, RodINNÝCh 
i veškerých ostatních sešlostí a akcí.

Nabídka domácích zákusků, i na objednávku.
Více informací získáte na telefonu: 

725 904 939
Otevřeno od středy do neděle 11.00 - 22.00
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