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Uzavírka úseku silnice II/273, 
kde se nepracuje, štve šoféry
Mšensko - Kompletní uzavírka sil-
nice II/273 v úseku ze Mšena až k  
Nebuželům, která začala 11. dubna 
a má trvat až do konce října, otrá-
vila spoustu lidí mířících za prací 
směrem na Mělník. Řidiči vozidel 
s celkovou hmotností do 6 tun, což 
jsou převážně osobní auta, musejí 
jezdit přes úzké silnice Kokořín-
ského údolí, šoféři těžších vozidel 
pak mají určenu trasu na Mělník 
přes Bezno.

Technika stavební firmy ČNES, 
která zakázku na rekonstrukci sil-
nice získala, přitom pracuje zatím 
pouze v úseku od Mšena ke křižo-
vatce na Kaninu, na druhém úseku 
směrem na Nebužely jsou prý prá-
ce naplánovány až na léto. Přes-
to je zavřený, což je trnem v oku 
mnoha motoristům, kteří zbytečně 
najezdí mnohdy i desítky kilomet-
rů denně navíc.

Současná situace není lhostejná 
starostovi Chorušic Martinu Baue-
rovi, začal se proto zajímat o to, jak 
by se dal problém alespoň částečně 
vyřešit.                                           (jř)

„V úterý 15. března 2022 byla 
naše obec požádána o vyjádření k 
plné uzavírce úseku silnice II/273 
v úseku od nebuželského vodojemu 
k čerpací stanici ve Mšeně. Jednak 
jsme nesouhlasili s dobou uzávěry a 
dále jsme navrhli úpravu etapizace 
celkové uzavírky. Jako třešničku na 
dortu nám následně mělnické  od-
dělení silničního hospodářství  sdě-
lilo, že nejsme účastníkem řízení a 
komunikaci uzavírá v celkové délce 
opravy k datu 11. 4., a to přestože 
bude úsek od křižovatky na Ka-
ninu k obci Nebužely realizován 
až od července 2022! Výsledkem 
jsou zbytečné zácpy v kaninských 
serpentinách i v Kokořínském dole, 
nebezpečné situace s předjížděním 
mnoha cyklistů v turisticky expono-
vané části objízdné trasy. Uzavře-
nou a neopravovanou částí silnice 
je přitom dovolen průjezd linkovým 
autobusům…

Jelikož naše obec nebyla účast-
níkem jednání o uzavírce ani o 
průběhu stavby, je těžké soudit, na 
čí straně (zhotovitel / Středočes-
ký kraj / mělnický odbor dopravy) 
bylo možné projevit více porozu-
mění pro dopravu obyvatel z obce 
Kanina a všech místních částí obce 
Chorušice směrem na Mělník a citu 
pro zadání stavby a s tím spojených 
uzavírek. 

Dobrou zprávou ke dni vzniku to-
hoto článku (26. 4. 2022) je, že i na 
základě doručené žádosti zastupite-
le města Mšena Jiřího Guttenberga 
(st.) řediteli KSÚS Středočeského 
kraje a snahy naší obce bylo zástup-
ci investora i zhotovitele přislíbeno 
zprůjezdnění úseku č. 2 do doby 
zahájení jeho rekonstrukce. V době 
vydání květnového Mšenska tak už 
budeme vědět, zda se naše snaha 
proměnila ve skutečnost.“   

Martin Bauer, starosta Chorušic

ČEKÁ NÁS
6. 5. Lobeč
Beseda s historikem Jiřím 
Pillerem a geologem Jiřím 
Adamovičem od 18.00 v Pa-
rostrojním pivovaru v Lobči. 
Autoři nové knihy „Jak mluví 
skály“ představí své zážitky  
z toulek po Kokořínsku.

26. - 29. 5. Houska
Výstava replik chladných i 
palných zbraní v prostorách 
hradu Houska.

29. 5. Lobeč
Projekt Oldfield v podání uči-
telů, absolventů a žáků ZUŠ 
Vrchlabí, od 14.00 v pivovaru.

Stavbaři pracují na prvním úseku ze Mšena ke Kanině. Foto: M. Bauer 2x

Druhý úsek od kaninské křižovatky 
k Nebuželům je zavřený zbytečně.

Mšeno chystá 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 14. května, 
a to v době od 8 do 14 hodin. 
Kontejnery budou přistaveny v 
Jatecké ulici proti domu čp. 436 
a před vchodem na koupaliště. 
Objemný odpad do kontejne-
rů může odložit zdarma občan, 
který předloží doklad o zapla-
cení poplatku za svoz TKO. Do 
objemného odpadu patří např. 
nábytek, matrace, ale nepatří 
tam pneumatiky, elektrospotře-
biče, bioodpad nebo komunální 
odpad. Ten, kdo nemá zaplacený 
poplatek za svoz TKO a chtěl by 
svůj objemný odpad zlikvidovat, 
musí jej odvézt na skládku a za 
jeho odložení zaplatit.              (jř)

Ordinace v domově 
seniorů je otevřena
Mšeno - Praktický lékař pro 
dospělé MUDr. Tomáš Krejčí 
oznamuje, že od 2. května 2022 
bude mít pro své pacienty opět 
otevřenu ordinaci v Domově se-
niorů Mšeno, a to vždy v pondělí 
od 13.30 do 15.30 a ve čtvrtek 
od 9.30 do 11.30.                  (red)

Pěvci z Intermezza mezi sebou uvítají nové kolegy
Nebužely - Pěvecký sbor Interme-
zzo ze Mšena chystá nábor nových 
členů hlasových poloh tenor a bas, 
který se uskuteční  25. srpna 2022 
od 17 do 18 hodin v Komunitním 
centru Nebužely v čp. 56. Zájemci 
budou mít možnost setrvat tam až 
do 21 hodin, a připojit se tak ke 
zkoušce sboru, která začíná úde-
rem osmnácté hodiny. 

V Pěveckém sboru Intermezzo 

ze Mšena nemusíte znát noty, ale 
budete se s námi učit dobře zpívat. 
Zkoušíme každou středu od 18 do 
21 hodin v Nebuželích. Přijďte se 
podívat na naši zkoušku a uvidíte. 

Mezi námi jsou řemeslníci, úřed-
níci, podnikatelé, ženy v domác-
nosti, maminky na mateřské, ale i 
aktivní senioři a učitelé v širokém 
věkovém rozmezí. Všichni dohro-
mady tvoříme uskupení, které už 

šestnáctým rokem zpívá v mělnic-
kém regionu a stává se čím dále tím 
více vyhledávaným hudebním těle-
sem, zejména v období adventním.

Nebojte se a zkuste si, jaké je 
to nezpívat jen sám a pro sebe.  
Dokud to nezkusíte, nebudete 
mít tu zkušenost. Více informací 
o sboru najdete na našich interne-
tových stránkách: www.sbor-inter-
mezzo.cz.                        Intermezzo
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Stránecký běh po dvou letech 
startoval v tradičním termínu
Stránka - První dubnovou sobotu se 
ve Stránce konal 12. ročník Stránec-
kého běhu. Po dvou letech, během 
kterých bylo pořádání hromadných 
i sportovních akcí omezeno kvůli 
koronaviru, se tato sportovní udá-
lost mohla opět uskutečnit v původ-
ně stanoveném termínu.  

Krátce po poledni byla zahájena 
prezence chodců, běžců i kategorie 
Cvrčků. Prezentovalo se celkem 75 
sportovců. Na trať dlouhou 5400 
metrů vyrazilo 12 chodců, Cvrčků 
bylo celkem 17, a to na obě tratě - 
100 a 400 metrů, a běžců startovalo 
na bezmála 5 a půl kilometru dlou-
hou trať 46. 

Patnáct minut po třinácté ho-
dině starosta obce Stránka Štefan 
Dvorščík svým proslovem zahájil 
12. ročník Stráneckého běhu. Poté 
následovalo poděkování hlavního 
pořadatele sponzorům, kteří obdr-
želi upomínkové předměty. 

Sponzory Stráneckého běhu jsou: 
OÚ Stránka, 1. zemědělská a.s. Cho-
rušice, OMA, Jaroslava Kloudová, 
Ála Oupická, Lukáš Paluska, Jitka a 
Miroslav Hrdličkovi.

Ve 13.30 hodin byl odstartován 
Stránecký pochod, poté následoval 
start Cvrčků na 100 a 400 metrů. Ve 
14 hodin byl odstartován hlavní zá-
vod na 5400 metrů. 

Téměř po celé trati se povzbuzova-
lo, ale nejvíce se fandilo při doběhu 
závodníků do cíle, kde byla fantas-
tická atmosféra. Obdivuhodné vý-
kony předvedli sedmiletý Johánek 
Jüptner a Arnošt Studnička, který 
letos oslaví již osmdesátku.

Po doběhu všech závodníků se 
účastníci přemístili na sportovní 
hřiště. O začátek kulturního progra-
mu se postaral zvukař, který pustil 
Stráneckou hymnu. Text a hudbu 
složil pan Vlastimil Čáp. Program 

Běžci se na trať dlouhou 5400 m vydali už podvanácté. Foto: Š. Dvorščík

pokračoval vyhlášením kategorie 
Cvrčků na 100 a 400 metrů. Každý 
malý závodník obdržel keramickou 
medaili, diplom a taštičku, ve které 
byly upomínkové předměty. 

Poté, co byly zpracovány výsledky 
a pořadatelky se připojily k ostat-
ním na sportovním hřišti, hlavní 
pořadatel poděkoval a předal upo-
mínkovou cenu všem pořadatelům 
Stráneckého běhu, jimiž jsou: Jaro-
slava Kloudová, Markétka Bártová, 
Jituš Kalivodová, Hanka Nečasová, 
Danuška Dlouhá, Jitka Dlouhá, 
Janička Plašilová, Vlastinka Mráč-
ková, Štefan Dvorščík st., Lukáš Pa-
luska a Ladislav Prchlý. 

Následovalo vyhlášení a předání 
upomínkových pohárů závodní-
kům v jednotlivých kategoriích žen 
a mužů. Tam nebyla nouze o leg-
raci a přítomní se nádherně bavili 
a hlasitě se smáli. O ukončení 12. 
ročníku Stráneckého běhu se svým 
závěrečným proslovem postaral pan 
starosta Štefan Dvorščík.            

I když nám letos počasí moc ne-
přálo, myslím, že se závod vydařil 
a že nikomu ze zúčastněných silný 

vítr, který nás po celou akci prová-
zel, neodfoukl dobrou náladu a chuť 
přijet zase příští rok.

Pavel Mráček, st., organizátor

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 21. května a 18. června 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

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

12. StráNecKý Běh
DVacítKa NejrychLejších
1. Vlastimil Flegl        20:22:00
2. Jiří Steiner        21:03:00
3. Michal Michálek        21:38:00
4. Oldřich Ježek        23:57:00
5. Vojtěch Konvalina      24:12:00
6. Karel Štorkán        24:13:00
7. Štěpán Duben        24:34:00
8. Jan Mašl        24:37:00
9. Vladimír Kosek        25:54:00
10. Martin Hypša        25:57:00
11. Petr Jüptner        26:06:00
12. Klára Urbanová        26:25:00
13. Dagmar Valinová      26:26:00
14. Petr Valda        26:46:00
15. Ondřej Kašpar        27:02:00
16. Magda Urbanová     27:06:00
17. Miroslava Landová  27:09:00
18. Martin Kauler        27:10:00
19. Ludmila Miháliková  27:21:00
20. Miroslav Hrdlička     27:22:00

Pronajmu dlouhodobě garáž ve 
dvoře v Žižkově ulici. Rozměry: 
výška: 3,10 m, šířka ve vjezdu 2,74 
m, uvnitř 3,48 m, délka 9,4 m. 
Cena 3 000 Kč/měsíc. Telefon: 602 
972 906 nebo 606 941 816.

Inzerujte zdarma 
Soukromý řádkový inzerát v měsíč-
níku Mšensko můžete podat zdar-
ma, a to elektronicky na emailu: 
msensko@email.cz nebo na tele-
fonu: 724 846 381.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

Aktuální informace 
od zelených stolů 
Mšeno - Po delší odmlce bych 
vás ráda informovala o tom, že 
naše herní sezona už skončila.
Byla poněkud zvláštní. Opro-
ti minulým dvěma letům jsme 
sice mohli trénovat i soutěžit, 
ale nejednou se stalo, že se zá-
pas nekonal z důvodu karantény 
celého družstva, a tím pádem 
vyhrál tým soupeře 18:0. Drsné, 
ale podle pravidel. Jindy zase 
nemoc nebo karanténa znemož-
nily účast v zápase zkušenějším 
hráčům, a tak se snažili bojovat  
nováčci. Ale vzhledem k tomu, 
že se tato situace nevyhnula 
snad jedinému družstvu, bylo to 
vlastně v podstatě spravedlivé.
Po takto složité sezoně skonči-
lo družstvo SK Mšeno A na po-
slední čtvrté příčce a družstvo 
SK Mšeno B na příčce páté. Tě-
šíme se na další a snad už klid-
nější sezonu, ale také chceme 
pozvat každého, kdo by si chtěl 
„plácnout“, ať přijde mezi nás. 
Tréninky jsou pravidelně kaž-
dou středu, pátek a neděli od 
18 hodin v tělocvičně mšenské 
základní školy.   Magda Hájková
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O událostech v Zahájí na konci 2. světové války promluvil jiří Blažek.

Noviny pro město Mšeno a 
okolí ▪  Vydává MěÚ Mšeno od 
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu  
650 ks na začátku  měsíce  
▪ Redakce: Jiří Říha (jř) -  
šéfredaktor, Vladislava Kaule-
rová Vaňková (vkv), Josef Ha-
vel (jh) ▪  Grafická úprava: 
Jiří Říha ▪  Kontakt: msen-
sko@email.cz, telefon: 724 846 
381, pošta: Husova 149, 277 
35 Mšeno ▪ Uzávěrka příspěv-
ků je vždy 20. den v měsíci ▪ 
Redakční úpravy vyhrazeny ▪ 
Tisk: K-Tisk  ▪ Cena za výtisk 
je 10 Kč včetně 10 % DPH ▪ 
Povoleno Ministerstvem kultu-
ry ČR, reg. č. MK ČR E 10701  

č. 5/2022, XXVIII. ročník

Pietní místo v Zahájí se ještě 
letos dočká rekonstrukce
Zahájí - Po dvouleté odmlce z dů-
vodu dodržení protiepidemických 
opatření mohli opět obec Choru-
šice a její obyvatelé spolu s měl-
nickou jednotou Československé 
obce legionářské a městem Mělník 
vzpomenout události z konce 2. 
světové války spojené s operacemi 
partyzánské brigády Národní msti-
tel i přepadením obce Zahájí dne 
24. 4. 1945. 

Pietní akt i výstavku vojenské 
techniky a zbraní z konce 2. světové 
války s přeletem průzkumného le-
tounu Storch zhlédlo na 60 účast-
níků. Projev k událostem v Zahájí 
přednesl místní rodák a zastupitel 
Jiří Blažek, dále vystoupili senátor 
Jiří Vosecký, Bohuslav Bubník, sbor 
ZUŠ Mělník a kapela Mělničanka.

V letošním roce bychom měli celý 
prostor pietního místa rekonstruo-
vat podle návrhu ateliéru Land 05, 
a to ve spolupráci a s finanční pod-
porou Ministerstva obrany ČR z 
programu Zachování a obnova his-
torických hodnot. Na základě pod-
nětů vzešlých z minulých let vznik-

ne nově pomník „Poděkování“ 
věnovaný lidem, kteří při pomoci 
partyzánům riskovali to nejcennější 
a často i zahynuli. Autorem je aka-
demický sochař Zdeněk Manina.

Součástí prostoru bude i infopa-
nel s popisem událostí a tisk bro-
žury věnované nejen místopisu 
Zahájí, ale i událostem konce 2. svě-

tové války. Práce budou zahájeny v 
květnu, v příštím roce bychom tedy 
účastníky měli přivítat již v uprave-
ném prostranství. 

Všem účastníkům, zvláště dětem 
ze řepínské základní školy děkuje-
me za jejich zájem o uchování i po-
znávání historie.

Martin Bauer, starosta Chorušic

I n z e r c e

I n z e r c e

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

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

Příznivci vojenské historie přivezli techniku i výzbroj. Vystoupil pěvecký sbor ZUš Mělník. Foto: Josef Havel 3x
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Tip na výlet: přes Ladčin 
pramen ke Krvomlejnu

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

Už tu máme jaro, dáme se 
zase do putování po okolí. 
Tentokrát zaměříme naše 

kroky směrem na jih, projdeme 
kousek Kokořínského dolu a obe-
jdeme rybník Harasov. Abychom z 
toho neměli dálkovou trasu, zajede-
me k hospodě U Grobiána, kde se dá 
pohodlně zaparkovat, a dále už bu-
deme pokračovat na vlastní pohon. 

Zabloudit se nedá, vede tady jen 
jedna červeně značená Máchova 
cesta. Jdeme po louce kolem něko-
lika krásných dřevěných chalup a za 
chvíli se ocitneme v lese u Ladčina 
pramene obloženého kameny. Pose-
dět a rozjímat se dá na lavičce, je tu 
i hrníček. O tom, jestli je voda nezá-
vadná, se vedou diskuze, ale chalu-
páři z okolí si pro ni jezdí, tak to asi 
bude v pohodě. 

Pokračujeme dál kolem blízké, v 
pískovci vyhloubené jeskyně Stará 
numa. Jdeme kolem dlouhé, téměř 
kolmé skalní stěny s řadou věží. 
Značka nás zavede kolem malé tůň-
ky přes silnici na druhou stranu údo-
lí. Cesta nás vede podél toku Pšovky, 
každou chvíli musíme obcházet 
spadlé a někde i čerstvě pokácené 
stromy, musíme pořád nahoru a 
dolů. Pohledy přes začínající rybník 
Harasov ale stojí za trochu námahy. 
Tady se musíme dostat nahoru na 
téměř kolmou skalní stěnu, postavili 
tady pohodlné dřevěné schodiště. 

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

NOVá OrIGINáLNí 
BarVa antracit

80 Kč/kg

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

Leze se po něm dobře a po chvíli se 
můžeme kochat pohledem z výšky 
na rybník s hotelem u silnice. Co 
jsme vystoupali, musíme zase se-
stoupat. Dřevem zajištěné schody tu 
sice jsou, ale jejich strmost nás ob-
čas nutí použít i přední nohy. Jsme 
dole a koukáme na nepatrné zbytky 
původního hradu Harasov zvaného 
Krvomlejn a ve skále vytesaný reliéf 
Krista na kříži. Tady voda přetéká 
přes hráz a Pšovka pokračuje dál. V 
létě se dá v rybníku koupat, pláž je 
dost velká a lidí se tady shromažďuje 
dost. Stojí zde také nově zbudovaná 
restaurace, původně ne zcela do-
stavěná dřevěná chalupa ze silných 

kmenů. To, co z ní nedávno udělali, 
nebudu raději komentovat. Kdysi 
tak nádherný hotel na druhé straně 
pokračuje v chátrání, o jeho rekon-
strukci se asi jen mluví, občas něco 
udělá. Snad se naši potomci někdy 
dokončení rekonstrukce dočkají. 

Tak jsme všechno viděli, vrátíme 
se kousek po silnici, narazíme na 
červenou značku a za půl hodiny 
stojíme před Grobiánem. No a čím 
zakončit dnešní putování? Co má 
turista po túře nejraději? Přece dob-
rou baštu a té zde nabízejí dost. Příš-
tě ještě zůstaneme ve stejné oblasti  
a užijeme si více stoupání.    

Zdeněk Bergl

Na cestě je řada pěkných chalup.Zbytky Krvomlejna.

Ladčin pramen. Studánka je obklopena skalami.

I n z e r c e

hotel harasov byl léta pustý, nyní má naději na opravu. Foto: Z. Bergl 5x
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7. 5. 15.00 - ježek Sonic 2 (ani-
movaná komedie pro celou ro-
dinu, USA/Japonsko, 2022, 122 
minut, režie Jeff Fowler)
7. 5. 17.30 - Vyšehrad: Fylm 
(sportovní komedie, ČR, 2022, 
105 minut, režie Martin Kopp a 
Jakub Štáfek)
7. 5. 20.00 - Doctor Strange v 
mnohovesmíru šílenství (akční, 
USA, 2022, režie Sam Raimi)
10. 5. 17.00 - Ocelové dámy (ko-
medie, Finsko, 2020, 105 minut, 
režie Pamela Tola)
10. 5. 20.00 - Doctor Strange v 
mnohovesmíru šílenství (akční, 
USA, 2022, režie Sam Raimi)
14. 5. 15.00 - Zlouni (animovaná 
komedie pro celou rodinu, USA, 
2022, režie Pierre Perifel)
14. 5. 17.30 - Pražský výběr - 
Symphony Bizarre (hudební 
dokument, ČR, 2022, 95 minut, 
režie Michael Kocáb)
14. 5. 20.00 - this Much I Know 
to Be true (hudební dokument, 
Velká Británie, 2022, 105 minut, 
režie Andrew Dominik)
17. 5. 17.30 - Ženy a život (ko-
medie, ČR, 2022, 87 minut, režie 
Petr Zahrádka)
17. 5. 20.00 - Napoleon – ve 
jménu umění (dokumentární, 
Itálie, 2021, 91 minut, režie Gio-
vanni Piscaglia)
21. 5. 15.00 - Proměna (animo-
vaná komedie pro celou rodinu, 
USA, 2022, režie Domee Shi)
21. 5. 17.30 - Žhářka (horor, USA, 
2022, režie Keith Thomas, podle 
bestselleru Stephena Kinga)
21. 5. 20.00 - Mulholland Drive 
(thriller, USA/Francie, 2001, 147 
minut, režie David Lynch)
24. 5. 17.30 - Ženy a život (kome-
die, ČR, 2022, režie P. Zahrádka)
24. 5. 20.00 - Bombardování 
Mladé Boleslavi 9. května 1945 
(projekce dokumentu s debatou, 
dokument, ČR, 16 minut, režie 
Markéta Bernatt Reszczyńská)
28. 5. 15.00 - ježek Sonic 2 (ani-
movaná komedie, USA/Japon-
sko, 2022, režie Jeff Fowler)
28. 5. 17.30 - tři tygři ve filmu: 
jacKPOt (komedie, ČR, 2022, 
110 minut, režie Emil Křižka)
28. 5. 20.00 - top Gun: Maverick 
(drama, USA, 2022, 131 minut, 
režie Joseph Kosinski)
31. 5. 17.30 - tři tygři ve filmu: 
JACKPOT (komedie, ČR, 2022, 
110 minut, režie Emil Křižka)
31. 5. 20.00 - Ztracené iluze (his-
torické drama, Francie/Belgie, 
2021, režie Xavier Giannoli)

KINO MÁJ DOKSY
KVĚTEN

ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

POŠTOVNÍ  SCHRÁNKY –  POPELNICE
HRÁBĚ –  LOPATY –  ZAHR.  NŮŽKY

LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA –  OLEJE
TEPLOMĚRY –  KOUŘOVODY

SPOJOVACÍ  MATERIÁL a  mnoho dalš ího

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

Cyklisté pokořili Sněžku, 
pěšky a rovnou ze Mšena
Další bláznivý projekt usku-

tečnili během velikonoč-
ního víkendu členové 

cyklistického spolku Bike Mšeno. 
Protentokrát bez kola. Od podzi-
mu v nás uzrála myšlenka zdolat 
střechu Česka pěšky, a to rovnou 
ze Mšena. Navigace ukazuje téměř 
110 km (nakonec to bylo 120), to 
bychom mohli dát za tři dny. Přes 
zimu se stejně jezdit na kole moc 
nedá, tak trénujeme delší pěší vý-
šlapy.

Na Velký pátek vyráží skupinka 
čtyř kamarádů - Jiří Mansfeld, Jiří 
Guttenberg, Otakar Hanuš a Jaro-
slav Kůtek v 6 ráno vstříc novému 
dobrodružství. Nocleh objednává-
me v Turnově, čeká nás první den 
55 km. Cestu volíme většinou po 
silnici. Je to nejrychlejší. Bohužel 
na 42. kilometru se s námi musí 
pro bolestivé puchýře rozloučit Jir-
ka Mansfeld. Večer kolem 20. hodi-
ny přicházíme do hotelu, nohy nás 
ukrutně bolí a bojíme se rána.

Po dlouhém spánku a vydatné 
snídani těla celkem zregenerovala, 
ale ranní pohled na kulhající pě-
šáky určitě pár lidí rozesmál. Po 
pár kilometrech se nohy opět roz-
jely. Cesta vede krásnou přírodou, 

procházíme Klokočské skály a ob-
cházíme Kozákov zleva. Cestou ná-
hodně objevujeme cukrárnu, která 
se otevře jen pro nás, a zanedlouho 
jsme v Semilech. Na okraji města 
na nás civí pochybný týpek z okna. 
Ptám se, zdali je cestou na Jilem-
nici nějaká hospoda či obchůdek. 
„Tam nechoďte, tam je jen peklo a 
hladomor.“ Měl pravdu, 15 kilome-
trů pusto. Naštěstí nás týpek vrátil 

zpátky do nedaleké hospůdky, kde 
jsme se občerstvili, abychom se 
zde pak setkali s Jiřinou Bohdalo-
vou. Prý tam chodí každou sobotu. 
Venku pak v 90 letech sedla do auta 
a sama odjela. Klobouk dolů. Je čas 
vyhledat nocleh. Za cíl si dáváme 
Vrchlabí. Přes Booking snadno na-
jdeme ubytování a po 42 kilomet-
rech lezeme do pelechu.

Ráno je kolem nuly, ale obloha 
bez mráčku. Na vrchol zbývá asi 
osmnáct kilometrů a převýšení 
přes 1300 metrů, proto téměř po-
řád stoupáme. Asi po osmi kilo-
metrech už tvoří povrch jen sníh. 
Naštěstí umrzlý, celkem dobře 
schůdný. Občerstvujeme se na 
Dvorské boudě, kde se z kucha-
ře vyklube znalec našeho kraje, 
neboť žil nějaký čas na Mělníku.  
A za chvíli ji vidíme. Krasavice.  
Ve sněhu jí to moc sluší, proto ta-
kové jméno. Poslední zastávka na 
Luční boudě. Místní pivo Paroháč 
0,4 za 80 Kč a svíčková 290 Kč.  
No nekup to. Posledního tři a půl 
kilometru. Euforii nám kazí stu-
dený vichr, namrzlá cesta a stovky 
Poláků pohybujících se nahoru a 
dolů. 

Konečně vrchol, dokázali jsme 
to. Lanovka na Růžovku bohužel 
nejede, musíme ještě sklouzat tři 
kilometry. Cestou potkáváme Mar-
tina Kaulera, který pro nás přijel do 
Pece. Než my sejdeme, on si Sněž-
ku vyběhne. Navečer už sedíme ve 
Mšeně. Zážitky jsou hodně silné, ty 
nám nikdo nevezme.

Jaroslav Kůtek

trojice kamarádů strávila Velký pátek výstupem na Sněžku. Foto: J. K.
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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

Mšenské náměstí o Velkém 
pátku zaplnili jarmarečníci
Mšeno - Na Velký pátek, který letos 
připadl na 15. dubna, se na mšen-
ském náměstí konal 1. Velikonoční 
jarmark. Počasí nám sice úplně ne-
přálo, přesto nás velmi mile překva-
pilo množství návštěvníků, kteří na 
jarmark zavítali. 

Děti si mohly vyzkoušet barve-
ní vajíček v cibulových slupkách, 
pletly pomlázky, zdobily perníčky, 
vyráběly velikonoční zajíčky a tan-
čily. Rodiče mohli ochutnat zelené 
velikonoční pivo, mošt z místní 
moštárny, zvěřinové výrobky z Ro-
dinné farmy Parusovi nebo Domácí 
produkty od Monči.

Po dlouhém zimním období tak 
naše náměstí opět ožilo, a proto-
že ohlasy návštěvníků i prodejců 
byly velmi pozitivní, rozhodli jsme 
se pro každoroční opakování této 
akce. 

Děkujeme všem prodejcům, dal-

ším účastníkům a městu Mšenu, 
které se podílelo na přípravě jar-
marku. A hlavně děkujeme vám 
všem, kdo jste přišli. 

V příštím náš mšenský jarmark 
rozšíříme o mnoho dalších produk-
tů.           Petra Dvořáková a Tereza 

Šulcová, Párty Servis Mělník

jarmark přilákal na mšenské náměstí místní i přespolní návštěníky.

Ve stáncích byly k mání nejen různé dobroty, ale i dekorace ze slámy, dřeva a místní mošty. Foto: Z. Bergl 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

Restaurace je pro 
veřejnost otevřena od 
pátku 15. dubna a pak 
každý víkend od 17.00

Více informací na: 
skmseno@seznam.cz 

607 846 752

NABÍZÍME
PROPAN-BuTAN 

v lahvích 
za rozumné ceny

10 kg - 550 Kč
2 kg - 150 Kč

Provozovna: Kadlín 18
Telefon: 775 220 813

I n z e r c e
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Evangelický kostel ve Mšeně 
patřil modlitbám za ukrajinu

 

Karel Domin, prof. PhDr. (* 4. 5. 
1882 Kutná Hora † 10. 6. 1953 Pra-
ha), přírodovědec. Věnoval se sys-
tematické botanice, byl profesorem 
UK, ředitelem Botanického ústavu a 
zahrady, členem ČSAV. V roce 1934 
jako rektor UK v Praze sehrál vý-
znamnou roli v boji o univerzitní in-
signie, které byly do té doby v držení 
německé části UK. Po únoru 1948 
byl politicky perzekuován. Zabýval 
se hojně květenou na Mšensku, kde 
spolupracoval s J. B. Cinibulkem. Se-
psal obsáhlou stať o vegetačních po-
měrech Mšenska.
tavík František šimon, prof. (* 13. 
5. 1877 Železnice † 19. 12. 1942 Pra-
ha), malíř, grafik. Prožil své dětství ve 
Mšeně a krátce v Obříství, absolvoval 
AVU v Praze, kde byl později profeso-
rem. Pod vlivem kokořínské přírody 
se začal formovat jeho výtvarný styl. 
Stal se významným zakladatelem no-
vodobé tradice české grafiky. Podnikl 
cestu kolem světa, stal se členem 
nejprestižnějších malířských a grafic-
kých spolků, v technice realistického 
barevného leptu se prosadil na svě-
tové úrovni. Byl jedním ze zaklada-
telů spolku grafiků Hollar (1917) a 
členem Spolku výtvarných umělců 
Mánes. Byl členem ČAVU.
julie Píšková (* 17. 5. 1847 Mšeno 
u Mělníka † 26. 8. 1940), veřejná 
činitelka. Dcera dlouholetého staros-
ty Mšena K. Červenky (v roce 1878 
napsal Památky města Mšena) se 
usadila v USA, kde se provdala za bý-
valého mšenského mydláře Jana Píš-
ka, majitele farmy v Dakotě. Po jeho 
onemocnění se vrátili v roce 1920 
do Mšena, kde se po smrti manžela 
věnovala ušlechtilým veřejným ak-
cím. Finančně podpořila výstavbu 
sirotčince, českobratrského kostela, 
pomáhala církvi, Sokolu, divadelní-
mu spolku Mácha, dala zhotovit po-
mník T. G. M. a pomník padlým. Bylo 
jí uděleno čestné občanství města 
Mšena.
Karel Čech (* 3. 12. 1904 Kadlín † 19. 
5. 1992 tamtéž), rolník, amatérský 
astronom. Od mládí pracoval na rod-
ném gruntu. V roce 1938 byl zvolen 
starostou a po 2. světové válce i prv-
ním předsedou MNV. V padesátých 
letech se ze svobodného sedláka stal 
krmič krav, hrozilo mu i vystěhování 
z obce. Věnoval se hře v šachy, hrál 
na mandolínu, zabýval se astrono-
mií (vyrobil otočnou mapu oblohy) a 
chemií. V roce 1962 si nechal paten-
tovat svůj objev „Zákon přirozeného 
posuvu periodické analogie“, za kte-
rý získal obdiv amerických odborní-
ků. Netušili, že takovou práci sepsal 
člověk bez titulu, krmič dobytka. 

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MšENSKA

Mšeno - Modlitby za Ukrajinu 
se uskutečnily v pátek 8. dubna v 
evangelickém kostele ve Mšeně. Se-
šlo se k nim 12 lidí z různých církví 
a národů. Kázání si připravil diákon 
církve křesťanů evangelického vy-
znání na Ukrajině Bogdan Galyuk, 
který v současnosti žije ve Mšeně. 

Účastníky pozdravil farář luter-
ské evangelické církve z Drážďan 
Michael Führer a mšenský evange-
lický farář Michal Šimek. Pozdrav 
Michaela Führera do češtiny pře-
tlumočila Helena Šimková. Kázá-
ní četl Bogdan Galyuk ukrajinsky, 
Michal Šimek paralelně četl český 
překlad.  Na plátno byly promít-
nuty aktuální fotografie z Ukrajiny 
a videoklip písně Bože, zachovej 
Ukrajinu!

V kostele byla slyšet čeština, ukrajinština i němčina. Foto: archiv M. Šimka

Євангельська церква в Мшені 
належала молитвам за Україну

Молитви за Україну відбулися 
в п‘ятницю, 8 квітня, в 
євангельській церкві в Мшені. 
До них увійшли 12 осіб з різних 
церков і народів. Проповідь 
підготував диякон церкви 
християн євангельського 
віросповідання в Україні 
Богдан Галюк, який нині живе 
в Мшені. 

Учасників привітали 
настоятель Лютеранської 

євангельської церкви з 
Дрездена Михаїл Фюрер та 
мессенський євангельський 
настоятель Михайло Шимек. 
Привітання Міхаеля Фюрера 
чеською мовою заполонила 
Олена Шимко. Проповіді читав 
Богдан Галюк українською, 
Міхал Шимек паралельно читав 
чеський переклад. На полотно 
були продемонстровані 
актуальні фотографії з України 

та відеокліп пісні «Боже, 
збережи Україну!»

Молитву Франциска 
Ассізького учасники зустрічі 
помолилися німецькою, 
чеською та українською 
мовами. Учасники притихли 
до індивідуальних молитов. 
Настали хвилини мовчання і 
медитації.

Міхал Шімек

Modlitbu Františka z Assisi  
se účastníci setkání pomodlili ně-
mecky, česky a ukrajinsky. Účast-

níci se ztišili k individuálním mod-
litbám. Následovala chvíle ticha  
a meditace.                  Michal Šimek

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

PLatBa hOtOVě I KartOU
Zavolejte nám: 602 664 490

I n z e r c e

t. Keleová-Vasilková: Julinčina 
pekárna; Slza a smích
F. Niedl: Království meče; Růže a 
lev; Ve službách mocných
c. harrod-eagles: Tajemství zám-
ku Ashmore
K. Lednická: Životice
M. haig: Půlnoční knihovna
K. Follett: Nikdy
j. crownover: Rule; Jet; Nash
r. třeštíková: Tajemství
L.K. adams: Tajný pánský knižní 
klub
V. Vondruška: Morový testament
B. Minier: Lov

Nové knihy v Městské 
knihovně ve Mšeně
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Bard Jiří Fanta oslavil „70“

Mšeno - První dubnová sobota 
patřila ve Mšeně dvojitým kula-
tinám. A oboje se oslavovaly v 
místní sokolovně. Mšenští diva-
delníci tam svou veselou krimi-
nálně laděnou hrou s názvem Po-
třetí bych umřít nechtěl úderem 
osmnácté hodiny zahájili Benefici 
Jirky Fanty, kterou přichystali k 
jeho sedmdesátým narozeninám. 
A společně s jubileem svého barda 
si připomněli také dvacáté výročí 
mšenského divadelního souboru. 

Večer zpříjemnili Brigita s jirkou, Davidem a Standou.

Brigádníci sázeli javory v lesních svazích

Obec chorušice a pan Václav Polák, který má na starosti hospoda-
ření v obecních lesích, děkují všem účastníkům brigády uspořáda-
né za účelem výsadby stromků v sobotu 23. dubna 2022. Pod cho-
rouškami se nás sešlo na 45. K výsadbě bylo připraveno 160 více 
než metrových javorových výpěstků. Pohodová brigáda s výkony 
dospělých kamzíků při výstupu do strání trvala pouhé 2,5 hodiny. 
tečkou bylo opékání buřtů, které si užily nejen děti, ale i dospělí. 
Všem patří velké poděkování!                  Martin Bauer, starosta obce

jirka Fanta hraje spisovatele. Foto: Otto Vokál 3x

 

pátek 6. 5. od 18.00
PLeaSe the treeS - rock
sobota 7. 5. od 20.00 
KareL PLíhaL
neděle 8. 5. od 20.00
KraUSBery - rock
pátek 13. 5. od 20.00
SKUPINa BraN - keltská hudba
pátek 13. - nedelě 15. 5. 20.00
šeMaNOVIcKá DIVaDeLNí 
POUť
sobota 14. 5. od 20.00
NeřeŽ - folk
pátek 20. 5. od 20.00
GaráŽ - rock
pátek 27. 5. od 20.00
dvojkoncert jaN FIc - KVěty

NOSTALGICKÁ MYš
šEMANOVICE

Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet  

na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře 

propagovat svou obec?

Své příspěvky posílejte na:
msensko@email.cz

To sice připadlo už na rok 2021, 
ale vzhledem k opatřením vztahu-
jícím se k epidemii koronaviru se 
žádná slavnost konat nemohla.

Po představení, v němž Jirka 
Fanta hraje zmateného spisova-
tele detektivních románů Alexe 
Linghtona, následovalo hudební 
vystoupení partičky ve složení 
Brigita Klementová, Jirka Kle-
ment, David a Standa Bidlovi,  
k nimž se na dva songy připojil  
i čerstvý sedmdesátník.             (jř) Našel se čas i na gratulace...
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Mšeno hostilo oblastní kolo Zlaté včely
Mšeno - V sobotu 23. dubna 2022 se 
za krásného jarního dne v prostorách 
Základní školy Mšeno uskutečnilo 
oblastní kolo soutěže Zlatá včela 2022 
pro Prahu a Středočeský kraj.

Klání se zúčastnilo 78 dětí ze 14 
včelařských kroužků. Obě kategorie 
(mladší – první stupeň ZŠ a starší 
– druhý stupeň ZŠ) měřily své síly, 
znalosti a dovednosti v pěti různých 
disciplínách, jejichž výsledky se sčí-
taly do konečného pořadí. Mladí 
včelaři si museli poradit se znalost-
ním testem, určováním včelařských 
nástrojů, botanikou, prací se včelstvy 
a mikroskopováním. 

Vedle soutěžního zápolení byl pro 
děti připraven doprovodný program, 
kde na ně čekala ukázka první po-
moci, maskování zranění, ukázka 
chovatelství (želvy, králíci, morčata, 
poštovní holubi) a nechyběla sladká 
tečka v podobě výborné zmrzliny ze 
Zmrzlinového ráje ve Mšeně.

Pro vedoucí kroužků a další dopro-
vod dětí byl připraven jiný dopro-
vodný program. Navštívili obec Lo-
beč, kde zavítali do Muzea Eduarda 
Štorcha, lobečského pivovaru i místní 
cidérky. A naobědvali se v restauraci 
v tamní sokolovně. Po příjezdu do 
mšenské školy byl i pro vedoucí při-
praven krátký program zaměřený na 
první pomoc členům jejich kroužků.

Na závěr nás všechny čekalo slav-
nostní vyhodnocení výsledků sou-
těže. Sponzoři akce připravili pro 
každého soutěžícího velké množství 
dárků. Ti nejlepší z každé kategorie 
pak kromě dalších cen a diplomů zís-
kali možnost účastnit se celostátního 
kola, které se bude konat v prostorách 
včelařského učiliště v Nasavrkách u 
Chrudimi.

Deset členů našeho včelařského 
kroužku se soutěže také zúčastnilo. 
Do celostátního kola se sice nikdo z 
nich nedostal, ale myslím, že to pro 

všechny byla výborná zkušenost a 
průprava do jejich - doufám - mnoha 
dalších let ve včelařském kroužku.

Od členů kroužků, doprovodu i je-
jich vedoucích jsme slyšeli pouze po-
zitivní reakce. Všem se ve Mšeně líbi-
lo a celou akci si velmi užili. Musíme 
zde zdůraznit chválu přítomných na 
adresu naší školy. Máme prý krásnou 
budovu, pěkně nazdobenou školu.

Celý soutěžní den dopadl na vý-
bornou díky úsilí velkého množství 
ochotných pomocníků i sponzorů, 
kterým bych chtěl mnohokrát po-
děkovat. Bez nich bych takovouto 
úspěšnou akci nedokázal zorganizo-
vat.

Velmi stručně děkuji paní ředitel-
ce Jiřině Trunkové, která umožnila 
soutěž uskutečnit v prostorách školy, 
mým kolegům, kteří pomohli jak s 
přípravou soutěžních stanovišť, tak 
i při vlastním průběhu soutěže, dále 
pak mým současným žákům, kteří se 
dobrovolně přihlásili a celý den po-
máhali s organizací akce. Poděkování 
patří i bývalým členům včelařského 
kroužku, kteří byli na soutěžních sta-

novištích a opravovali soutěžní listy, 
paní Šebestové, která připravila pro 
děti i vedoucí výborný program na 
téma první pomoci. Nadšení vyvo-
lávala i možnost nechat si namasko-
vat různá zranění. Zajímavé je, že na 
výrobu umělé krve se využívá včelí 
med. Děkuji také paní Pawlasové, 
která ukazovala dětem možnost cho-
vat různá zvířata, králíky, morčata, 
poštovní holuby nebo želvy. Děti si 
mohly zvířata pohladit i pochovat. 
Díky i majitelům Zmrzlinového ráje 

ve Mšeně, kteří pro děti i dospělé po 
celý den připravovali výborné kopeč-
kové zmrzliny i ledovou tříšť. A to 
pro všechny zdarma! Děkuji také mé 
rodině, která mě v mých aktivitách 
podporuje a velmi pomáhá. Soutěžící 
byli nadšeni maskotem akce – na-
ším psem Baxíkem. Dále děkuji obci 
Lobeč za umožnění návštěvy Muzea 
Eduarda Štorcha, majitelům pivova-
ru v Lobči za skvělý výklad a ukázku 
pivovaru, majitelům cidérky v Lobči, 
kteří umožnili návštěvu ve svých pro-
storách, a provozovatelce restaurace 
v lobečské sokolovně, která připra-
vila pro soutěžící i vedoucí výborné 
obědy.

Bez sponzorů by soutěžící nemohli 
dostat velké množství dárků a cen. 
Děkuji tedy i sponzorům, kterými 
byli: Český svaz včelařů, Minister-
stvo životního prostředí ČR, Správa 
chráněné krajinné oblasti Kokořín-
sko – Máchův kraj, firma Pleva, mo-
štárna Terrami Mšeno, Zmrzlinový 
ráj Mšeno, majitelé zámku Stránov a 
hradu Houska, cukrovar Dobrovice, 
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnic-
tví, řepařství a města Dobrovice, Na-
učné středisko ekologické výchovy, 
Kladno – Čabárna , 1. zemědělská a. 
s. Chorušice.                   

Jan Podpěra

Ve Mšeně se sešlo 78 dětí ze 14 včelařských kroužků. Foto: archiv J. P. 2x

Mezi soutěžními disciplínami nechybělo ani mikroskopování.

Muzeum vydalo sbírku básní
Vážení čtenáři, rádi bychom vám 
představili novou publikaci z na-
šeho muzea Staré krásnosti. Jedná 
se o sbírku básní - básnických pří-
běhů Lidství. Básně jsou doplněny 
fotografiemi exponátů muzea. 
Básně a fotky by měly dotvořit 
celkový dojem. Nyní vám předsta-
víme báseň Resslova ulice. Je to 
taková naše pocta všem hrdinům 
odboje. Pokud byste si někdy chtě-
li udělat výlet, zajeďte v Praze do 
Resslovy ulice, do chrámu svatých 
Cyrila a Metoděje a do Národního 
památníku hrdinů heydrichiády, 
který je v těsném sousedství.

reSSLOVa ULIce
Stojí kostel nad Vltavou,
co se ti teď honí hlavou?

Kde to místo je?

Resslova ulice,
tam blízko u vody,
stala se bohužel

dějištěm nehody.

Po obloze plují mraky,
v Břežanech a u nás taky.

Dvojka je na konci, čtyřka je 
před ní,

Reinharde pojeď už,
čekáme v Libni.

Dva Češi z Anglie
čekají v zatáčce,

Němec už tady je,
konec je legrace.

Musí to udělat,
teror je veliký,

tento čin, toť se ví,
přivolá četníky.

Zrazeni přítelem,
ach Bože na nebi,

tohle přeci je
o odvaze a naději.

Naději pro Čechy,
za jejich úspěchy,
zbyly jen výslechy
anebo prospěchy?

Odpustit nedá se,
pro tolik životů,

krev v žilách městná se,
nemáš tu hodnotu.

Dnes je tu památník,
člověče poklekni,

hlavu skloň a klobouk smekni
svíčku zapal a řekni:

Vždy, když si vzpomenu,
slzu v oku mám a ne jedinou,

třeba pak někdy v nebi
setkám se s tebou, hrdinou.
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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

Chorušičtí uklidili Podstavy
První dubnová sobota byla hlavním jarním 
úklidovým dnem celorepublikové akce 
Ukliďme Česko. chorušice se zapojily také 
a byla to i přes studené počasí opravdu 
úspěšná akce. Několika dobrovolníkům 
se podařilo najít a uklidit veliké množství 
odpadu v místní lokalitě Podstavy a v oko-
lí nové naučné stezky. Velkou pochvalu si 
zaslouží hlavně děti. Pustily se do uklíze-
ní s nadšením a vervou. Podél cest jsme 
našli nejen velké množství drobného od-
padu, ale i objemný a nebezpečný odpad. 
Společnými silami jsme se postarali o ob-
čerstvení, opekli si buřty, rozdali diplomy  
a sladkosti. akce proběhla v přátelském 
kolektivu a věřím, že budou stejně úspěšné  
i další ročníky.                        Lenka Fučíková
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Mšeno - Duben utekl jako voda 
a my v mateřské škole jsme si ho 
užili naplno.

Na začátku měsíce jsme se vy-
pravili do pražského divadla Gong 
na představení s názvem Kubula a 
Kuba Kubikula. Příběh o vymyš-
leném strašidlu, které se jmenuje 
Barbucha, jistě každý známe, ale 
to, že ho viděl v divadelním před-
stavení naživo, může říct málo-

kdo. Poutavý příběh s písničkami 
nás všechny velmi bavil a z diva-
dla jsme odcházeli plni zážitků.

Hned den poté nás čekalo tvo-
řivé odpoledne s rodiči na téma 
Velikonoce. Děti si mohly s rodiči 
vyrobit slepičku v hnízdě. K vý-
robě bylo potřeba nejen nakres-
lit slepičku, ale také mít sílu na 
zatloukání hřebíků, kterou nám 
předvedli nejen tatínci, ale také 

šikovné a silné maminky. Každý 
si poté svůj výrobek mohl odnést 
domů na svátečně prostřený stůl.

Před Velikonoci si děti odnes-
ly domů i balíček plný dobrot 
a drobných dárků od hasičů ze 
Mšena, proto bych závěrem právě 
jim chtěla velmi poděkovat. Dě-
kujeme a těšíme se na další spo-
lupráci.

Veronika Zelenková, MŠ Mšeno

Děti ze mšenské mateřinky jely 
do divadla Gong za Barbuchou

 

úterý 10. 5. 17.00 – MKD
hodinka s Pegasem
Autorské čtení členů Literárního 
klubu Pegas Mělník. Vstup volný.
úterý 10. 5. 19.00 – MKD
Moje slunce Mad
Animovaný film o tom, že štěstí 
si člověka může najít i v situa-
cích, kde by je nejméně čekal. 
Režie Michaela Pavlátová, vstup 
60 Kč.
čtvrtek 12. 5. 17.00 – knihovna
anna Burdová – autorské čtení 
a beseda
Vstupné 50 Kč.
čtvrtek 12. 5. 18.00 – gal. Ve Věži
jan hísek: Věž mezzotint
Vernisáž výstavy grafik uznáva-
ného českého malíře, grafika, 
kreslíře a ilustrátora. Výstava po-
trvá do 10. 7. 2022. Vstup volný.
úterý 17. 5. 19.00  – MKD
Mistrovská lekce 
V životopisném dramatu o Marii 
Callas účinkuje Dagmar Pecková. 
Představení Městského divadla 
Mladá Boleslav. Vstupné 430 Kč.
čtvrtek 19. 5. 17.00 – knihovna  
Karla Kubíková – autorské čtení 
a beseda
Vstupné 50 Kč
pátek 20. 5. 20.00 – MKD
LiStOVáNí: a jak se vám líbím 
teď?
Akční scénické čtení z knihy Ho-
lly Bourneové. Účinkují Denisa 
Pfauserová a Petra Bučková. 
Vstupné 80 Kč.
pondělí 23. 5. 18.00 – MKD
Viva cuba
Cestopisná přednáška Saši Ryvo-
lové. Vstupné 80 Kč.
úterý 24. 5. 18.00 – MKD
Sportovec města Mělníka
Vyhlášení výsledků ankety Spor-
tovec města Mělníka za rok 2020 
a 2021. Pořádá Město Mělník a 
Česká unie sportu Mělník. Vstup 
volný.
středa 25. 5. 18.00 – MKD
tradicionalismy a historismy v 
architektuře 20. století
Přednáška z cyklu Kapitoly z ar-
chitektury 20. století. Přednáší 
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 
Vstupné 80 Kč.
čtvrtek 26. 5. 19.00 – MKD
Pěvecký sbor chrapot a klavíris-
ta jiří Knotte
Vystoupení pěveckého sboru 
Chrapot pod vedením Marie 
Maříkové za klavírního doprovo-
du Jiřího Knotte. Vstupné 150 Kč.
pondělí 30. 5. 15.30 – MKD
Přívoranka  
Hudebně zábavný pořad. Vstup-
né 80 Kč.

MĚLNICKÉ
KuLTuRNÍ CENTRuM

Kluci a holky se vrátili z divadla Gong nadšeni. Před Velikonocemi děti tvořily dekorace. Foto: V. Z.2x

Pečovatelka poslouží  
i seniorům z Kaniny
Obce chorušice a Ka-
nina uzavřely dne 31. 
března 2022 smlouvu o 
spolupráci při zajišťová-
ní terénní pečovatelské 
služby (tPS), kterou 
obec chorušice provo-
zuje již od roku 1995. 
Součástí nabídky nejen 
seniorům, ale i osobám, 
které se nacházejí v ne-
příznivé životní situaci, je tak celé spektrum posky-
tovaných služeb v souladu se zákonem č.108/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. rozsah služeb i 
návod na sjednání služby jsou součástí informačního 
letáčku, který je k vyzvednutí na obecních úřadech, 
u pečovatelky nebo na webových stránkách obce 
chorušice. Posláním terénní pečovatelské služby je 
umožnit osobám, které jsou v nepříznivé sociální si-
tuaci, co nejdéle setrvat doma ve svém přirozeném 
prostředí, podpořit jejich soběstačnost a zachovat 
zvyklosti jejich běžného života. Pro sjednání služby 
je možné kontaktovat obecní úřady chorušice nebo 
Kanina, kontakty budou poté předány sociální pra-
covnici pro soupis poskytovaných služeb a následně 
paní pečovatelce pro jejich realizaci. těšíme se na 
první klienty tPS z obce Kanina.             Martin Bauer

Rybáři nezahálejí

to, že má Mšeno rybářský spolek, už možná spous-
ta lidí zapomněla. Není ani divu. akce, které dříve 
spolek pořádal, značně prořídly. Přetrvaly už jen 
rybářské závody. ale i tak jsou místní rybáři aktivní.
celoročně pečují o okolí všech mšenských rybníků, 
nasazují dvakrát do roka ryby a prodejem povo-
lenek udržují aktivitu některých občanů nejen ze 
Mšena, ale o povolenky mají zájem i lidé z blízkého 
okolí, Mělníka a občas i turisté. co nás ale obzvláš-
tě těší, je zvýšený zájem o rybaření mezi dětmi. 
Přijďte se podívat na letošní závody, které chystá-
me na 14. května. Od rána budou soutěžit děti, od 
14 hodin dospělí. Nemusíte rybařit, stačí jen přijít 
posedět a užít si den. rádi vás uvidíme.

Magda Hájková, Rybářský spolek Mšeno



12mšensko

Tentokrát se podíváme do 
Turecka na zbytky antických 
staveb, které tu zbudovali 

Řekové a později i Římané. Ani zde 
se bohužel nezachovaly v celé kráse, 
častá zemětřesení, nájezdy Syřanů a 
Gótů i nelítostný zub času se posta-
raly o jejich částečné  zničení. Přesto 
se dá říci, že právě zde se jich zacho-
valo nejvíc. A také je tu nebourali 
křesťané, jako tomu bylo ve středo-
věku na území Itálie. 

Nejvíce bychom jich našli v západ-
ní polovině země. Podíváme se do 
nejrozsáhlejšího a asi také nejkrás-
nějšího města Efesos (Efez), které 
leží nedaleko Egejského pobřeží a 
dnes patří mezi nejnavštěvovanější 
památky. Postavil ho Lysimachos, 
nástupce Alexandra Velikého, ve 
čtvrtém století př. Kr. na místě osad 
původních obyvatel. Je nejen roz-
lehlé, ale ze všech zdejších měst se 
do dneška zachovalo nejméně po-
bořené. Největšího rozmachu město 
doznalo až za vlády Římanů, ti vyu-
žili blízkost moře, a sloužilo proto i 
jako přístav. Ten byl ale časem zane-
sen a ztrácel na významu. 

Prohlídku začínáme tak jako 
množství jiných návštěvníků u 
Magnesijské brány, kolem můžeme 
vidět řadu zachovalých domů a o 
kousek níže má být údajně hrob sv. 
Lukáše. Město je významně spojeno 
i s počátky křesťanství. Kristus prý 
před smrtí požádal sv. Jana, aby se 
postaral o jeho matku. Ten ji sem 
roku 37 převezl přes ostrov Patmos. 
Dodnes se zde ukazuje zrekonstru-
ovaný malý dům, ve kterém údajně 
strávila zbytek života. Město se pak 
stalo významným místem pro šíření 
křesťanství a dokonce se zde v pá-
tém století konaly dva významné 
křesťanské koncily. 

Celý rozlehlý areál se nachází na 
úpatí kopce. Scházíme kolem bu-

Perlou Efezu jsou zbytky Celsovy knihovny
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       54.

I hadrianův chrám působí monumentálně.

dovy Variových lázní a zastavíme 
se v Odeonu, což bylo malé divadlo 
pro hudební vystoupení. Kolonádo-
vou ulicí lemovanou dvěma řadami 
mramorových sloupů se dostáváme 
k monumentální Herkulově bráně. 
Na dvou sloupech je hrdina zobra-
zen na velkých reliéfech oděný do 
lvích kožešin. Po levé straně opra-
vují Domitiánův chrám a  téměř 
nepoškozené obytné budovy. Na 
počest Hadriánovy návštěvy posta-
vili na opačné straně cesty chrám, 
zachovalo se z něj sloupové průčelí 
s mramorovými reliéfy. 

Cesta teď víc klesá a dostáváme se 
k těm nejzachovalejším a nejkrás-
nějším stavbám. Naši pozornost 
poutá další budova. Do tří stran 
jsou ve výšce asi půl metru nad 
zemí položeny vyleštěné mramoro-
vé desky s kruhovými otvory s prů-
měrem necelého půl metru. Celý 
prostor pod nimi vyplňuje hluboká 
díra. Nemusíme dlouho přemýšlet o 
účelu této stavby, i o zdárný konec 
metabolismu bylo už tehdy postará-
no. Jenom hajzlbába už tu není. Po-
byt zde prý trval dost dlouho, místo 
sloužilo i jako centrum zpravodaj-

ských služeb místního obyvatelstva. 
Samozřejmě jsme si to jen naslepo 
vyzkoušeli - nesedí se tu špatně. 

Hned vedle se zachovala budova s 
řadou malých, od sebe oddělených 
místností  s kamenným lůžkem. 
Hned je nám jasné, k čemu budova 
sloužila, i o potěšení místních pánů 
bylo postaráno. Obě budovy už jsou 
mimo provoz. 

Scházíme teď k památce ze všeh 
nejslavnější, tou je vysoká budova 
Celsovy knihovny, postavené mezi 
lety 114 - 117. Dnes z ní zbylo jen 
nádherně vyzdobené průčelí. Zby-
tek obrovské budovy zbourali při 
svém nájezdu Gótové a o dovršení 
díla zkázy se zasloužilo zemětřese-
ní v roce 1000. Podobně dopadla 
řada památek v celém antickém 
světě. O opravu se už málokdo po-
staral a památky zůstaly po několik 
staletí opuštěné. Koukáme na asi 
nejzachovalejší a také nejkrásnější 
pozůstatek antické doby. Dvoupa-
trové průčelí tvoří šestnáct různo-
barevných mramorových sloupů, 
všechny oblouky a klenby mají 
nádhernou sochařskou výzdobu. 

Na to, co budova zažila, jsou téměř 
nepoškozené. Kolem dvou vchodů 
stojí čtyři v plášti oděné sochy žen 
v nadživotní velikosti. Představují 
moudrost, ctnost, intelekt a vědění. 
Je to všechno nádhera, jenom  na to 
s otevřenou pusou koukáme. Tako-
vou antickou parádu asi nikdo ješ-
tě neviděl. Hned vedle procházíme 
oblouky Mazeovy a Myrthiadovy 
brány, také nádhera. Vůbec se nám 
odtud nechce, nemůžeme se té krá-
sy nabažit, každý provádí dokona-
lou dokumentaci. 

Poslední naší zastávkou je vel-
ké divadlo, které začali stavět na 
svahu hory Pion už Řekové. Patří 
mezi největší v zemi a zachovalo se 
bez vážnějšího poškození. Rozlezli 
jsme se po celém hledišti a zkou-
šíme akustiku. Mluvíme potichu a 
ze všech stran si rozumíme. Ještě 
stačíme projít útroby divadelní zdi, 
vše se zachovalo bez velkého po-
škození. Tak jsme tu nádheru celou 
ještě prošli při zpáteční cestě a velice 
neradi to tady opouštíme. Příště se 
podíváme ještě do dalších zdejších 
antických památek.

Zbytky celsovy knihovny patří mezi antické skvosty efezu.

řekové postavili na svahu hory Pion rozlehlé divadlo. Foto: Z. Bergl 3x
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