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Koupaliště slaví devadesátku
Mšeno - Mšenské koupaliště le-
tos slaví devadesát let. Ojedinělé 
architektonické dílo, které kaž-
doročně navštěvují tisíce lidí, se 
poprvé otevřelo veřejnosti 19. 
června 1932. V době, kdy se ještě 
většina mšenských rodin koupala 
doma ve dřevěných neckách, bylo 
otevření areálu s plaveckým bazé-
nem, sprchami a vanami s teplou 
vodou v podstatě senzací. Origi-
nalitu si přitom prvorepubliková 
stavba zachovala dodnes.

O zřízení lázní se ve Mšeně 
hovořilo už po skončení prv-
ní světové války, tehdy zejména 
v souvislosti s potřebou lepšího 
hygienického zázemí pro místní 
obyvatele. Diskuze pak na několik 
let utichly. Až na jaře roku 1931 se 
konečně někteří mšenští zastupi-
telé rozhodli společně s místním 
stavitelem Josefem Oborským na-
vštívit moderní Klánovické lázně, 
které mezi lety 1922 - 1926 vybu-
doval tamní architekt a podnikatel 
Rudolf Utěšil.

Rozlehlý relaxační komplex u 
Prahy je uchvátil natolik, že zatou-
žili podobný areál vybudovat ve 
Mšeně. Autor Klánovických láz-
ní souhlasil, aby se Mšenští jeho 
dílem inspirovali, a Oborskému 

dovolil upravit projekt v menším 
měřítku pro místní potřeby.

Přes řadu protestů mšenských 
obyvatel a především měšťanské-
ho statku byla v krátkém čase na 
polovině přehrazeného rybníku 
Blížka zahájena stavba, která netr-
vala ani rok. Na stavbě lázní pro-
jektovaných  ve stylu art deco,  kte-
rý se ve 20. a 30. letech minulého 
století hojně uplatňoval, pracovali 
především místní zedníci, truhlá-
ři, tesaři a instalatéři. O kvalitní 
řemeslníky tehdy ve Mšeně nebyla 
nouze.

Hlavní budova lázní je dlouhá 
třiapadesát metrů, mezi jejími 
dvěma křídly stojí prosklená ap-
sida, coby dřívější restaurační sál. 
Na jedné straně budovy je otevře-
ná veranda, za níž se dochovaly  
převlékací kabinky a koupelny s 
vanami, které se dnes již nevyuží-
vají. Sprchy a toalety jsou ovšem v 
provozu. Druhé křídlo je uzavřené 
a slouží, stejně jako dříve, hostům 
občerstvovny.

Padesátimetrový plavecký bazén 
byl dříve vyzděný z ostře pálených 
cihel, které po rekonstrukci nahra-
dil železobetonový monolit, cihly 
jsou ovšem zachovány alespoň v 
jeho obrubě a jsou z nich posta-
veny dvě rondokubistické fontány, 
jež jsou dominantou lázeňského 
areálu. Do dnešních dní se kupo-
divu dochovala většina původních 
stolů, židlí i litinových laviček. Ně-
které bílé židličky byly před lety 
nahrazeny přesnými kopiemi.

Mšenské koupaliště, které se 
objevilo v několika filmech i hu-
debních klipech, před lety prošlo 
kompletní rekonstrukcí, na niž 
dohlíželi památkáři. Areál je totiž 
od roku 2003 kulturní památkou. 
Nyní už zbývá realizovat pouze 
druhou etapu obnovy oplocení z 
betonových dílců. 

Městské lázně vybudované pra-
covitými Mšeňáky jsou bezpochy-
by dílem, na které bychom měli 
být i dnes náležitě hrdí.

Jiří Říha

ČEKÁ NÁS
10. 6. Mšeno
Noc kostelů v evangelickém kos-
tele od 15.00 do 22.00, loutko-
vá pohádka od 15.00, výstup na 
věž 17.00 - 21.00, koncert Jiřího 
Smrže 19.00 - 20.00, průběžně 
opékání špekáčků na zahradě, 
čtení  a meditace 21.45 - 22.00.

11. 6. Lobeč
Veteránské rojení. Více na 
straně 8.

11. 6. Vrátenská hora
Sdružení obcí Kokořínska zve 
na Noční návštěvu Vrátenské 
rozhledny od 20.00 do 24.00. 
Jednotné vstupné 50 Kč, mož-
nost zakoupení špekáčků  
k opékání.

11. 6. Dolní Vidim
Přednáška Stavba akumulač-
ních kamen, pecí a sporáků 
od 10.00, přednáška Stavby z 
přírodních materiálů od 13.00, 
Dům zaniklých řemesel.  

18. 6. Romanov
Bohoslužby ve skalách na Vy-
hlídkách od 15.00 na téma: Co 
nám dává naději i v čase války a 
existenčního ohrožení?

25. 6. Mšeno
Jízda Kokořínskem - soutěž his-
torických motocyklů a automo-
bilů. Registrace 8.30 - 9.30 na 
náměstí Míru. Start v 10.00.

25. 6. Mšeno
Hudební festival Plovárna 2022 
na koupališti od 15.00. K-Band, 
Marian Kořínek, Hra, ASM, Ho-
boes Revival Alva, Womacklee, 
Petr Kůs a Fámy.

2. - 3. 7. Houska
Gotický jarmark s historickým 
šermem a tancem na hradě 
Houska.

9. 7. Vrátenská hora
SOK zve na Noční návštěvu Vrá-
tenské rozhledny od 20 do 24 
hodin. Jednotné vstupné 50 Kč, 
možnost zakoupení špekáčků k 
opékání.

9. - 10. 7. Houska
Jarmark s hudbou dávnověku na 
hradě Houska.

Stavba trvala necelý rok. Řídil ji stavitel J. Oborský. Foto: archiv J. Říhy 4x 

V pozadí dřevěná klouzačka, která 
vydržela sloužit zhruba 10 let.

Návštěva koupaliště byla v minu-
losti noblesní záležitostí. V minulosti lázně navštěvovali více místní, nyní jsou to spíše turisté. 
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Štorchovo muzeum v Lobči je 
součástí unikátního systému
Lobeč - Muzeum Eduarda Štorcha 
v Lobči na Kokořínsku je sice malé, 
typicky venkovské muzeum, chys-
tá ale velké překvapení. Po rekon-
strukci se zařadilo do evropského 
systému Muzeos Vivos, tedy Živá 
muzea.

Kulturní stánky na území malých 
obcí, jako jsou muzea či vzdělávací 
centra, jsou často limitovány nedo-
statkem personálu, a mívají proto 
velmi omezenou návštěvní dobu. 
To jistě neprospívá jejich atrakti-
vitě pro turisty. Proto se Muzeum 
Eduarda Štorcha v Lobči na Ko-
kořínsku rozhodlo jít úplně jinou 
cestou, a to díky nejmodernějším 
technologiím.

„Nápad přišel ze Španělska od 
našich kolegů, kteří potřebovali 
znovu otevřít expozice vybudo-
vané před finanční krizí a přišli s 
nápadem, aby se muzea dala samo-
statně navštívit, vytvořili k tomu 
platformu Museos Vivos - Living 
Museums, kde si každý návštěvník 
může zvolit svoji hodinu a den, kdy 
muzeum navštíví,“ uvedla Marcela 
Pánková - manažerka MAS Vy-
hlídky.

Muzeum Eduarda Štorcha v Lob-
či se stalo prvním takto vybaveným 
muzeem u nás, navíc nabídne svým 
návštěvníkům velmi zajímavou ex-
pozici.

„Většina lidí zná Eduarda Štor-
cha jako spisovatele, autora třeba 
Minehavy, která se odehrávala 
právě tady v Lobči, nebo Lovců 
mamutů, které známe všichni z 
povinné četby. Eduard Štorch byl 
všestrannou osobností, málokdo 
ví, že byl významným reformáto-
rem školství, říkalo se mu dokonce 
český Montessori. Byl to archeolog 
samouk. Této Štorchově mnoho-

Interiér muzea se dočkal významné rekonstrukce. Foto: archiv muzea

vrstevnatosti odpovídá i expozice,“ 
řekl architekt Jan Pustějovský.

Aby si návštěvník mohl expozici 
nerušeně prohlédnout v čase, který 
mu vyhovuje, stačí se přihlásit přes 
webovou aplikaci.

„Systém funguje tak, že se zákaz-
ník přihlásí do webové platformy 
tohoto systému, kde zadá do zá-
kladního formuláře své údaje, vy-
bere si region, ať je to ve Španělsku, 
v Portugalsku, nebo tady u nás v 
České republice, kde jsme skutečně 
zatím jediní. Bude prvním pilot-
ním muzeem, které tuto aktivitu 
tady v Čechách zahájí. Návštěvník 
si vybere region, místo, muzeum, 
které chce navštívit, vybere si z na-
bídnutých časů a objedná se. Poté, 
co vyplní základní formulář, přijde 
mu do mobilního telefonu přístu-
pový kód,“ připomněla Marcela 
Pánková.  A s tímto kódem pak ná-
vštěvník přichází ke dveřím muzea.

„Muzea mají nově vybudovaný 
otevírací a zavírací dveřní systém, 
který umožní automatické otevření 
na základě zadání daného kódu. 
Návštěvník pak vstoupí, spustí se 
osvětlení. Návštěvník si po vstupu 
do prostor muzea vybere audio-
průvodce, který ho provede celou 

expozicí,“ řekla Marcela Pánková. 
Poté, co návštěvníkovi lobeč-

ského muzea otevře jeho kód svět 
Eduarda Štorcha, bude mít celou 
hodinu k dispozici všechny pro-
hlídkové místnosti.

„V místnosti v patře je středový 
element, který dělí prostor na 4 
základní zóny, v jedné je Eduard 
Štorch představen jako učitel, ve 
druhé jako badatel, ve třetí samo-
zřejmě jako spisovatel a v té po-
slední je v civilní rovině představen 
jako rebel, soused, kamarád, pří-
tel,“ přiblížil Jan Pustějovský. 

A zkušenosti ze Španělska ukazu-
jí, že si návštěvníci tuto platformu 
skutečně oblíbili.

„Pohyb se v těchto oblastech 
velice zvýšil, což přináší benefit i 
pro místní podnikatele, prodejce 
nějakého tradičního zboží nebo 
domácích výrobků a poskytovate-
le restauračních nebo ubytovacích 
služeb,“ dodala Marcela Pánková. 

Zajištěna je i bezpečnost, a to po-
mocí kamer a přesné identifikace 
návštěvníka v celém systému.

A teď zbývá jen jediné - jít na 
web: www.muzeumstorch.cz a vy-
brat si čas pro svou návštěvu.

Věra Dušková

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 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

Do muzea přicválal 
skoro stoletý Šemík

Velký Újezd - Muzeum Staré 
krásnosti je pro nás srdeční zá-
ležitostí, možná i proto, že jsme 
ho vytvořili svépomocí bez do-
tací či jiných finančních injekcí. 
Podívat se k nám můžete od 
června do září  každou sobotu 
od 10 do 17 hodin. Rádi vám 
naše poklady ukážeme. Jsme 
moc rádi, že naši sbírku obohatil 
i krásný velký oř, kterého mů-
žete v muzeu v nadcházející se-
zóně vidět, popřípadě se s ním 
i vyfotit, protože to je opravdu 
mistrovský kus. Tento Šemík se 
narodil roku 1925, zhotovil ho 
mistr sedlářský a čalounický pan 
Oldřich Kabrna ze Mšena. A my 
ho dostali od řemeslníkova vnu-
ka, pana učitele Bergla, kterému 
za to moc děkujeme! Šemík má 
dřevěnou kostru potaženou te-
letinou, vycpanou srstí, nechybí 
kožené sedlo, třmeny a uzdečka. 
Kopyta se opírají o dřevěnou 
desku, která byla a je pojízdná. 
Na pravém předním kopýtku se 
leskne podkovička. Ta je určitě 
pro štěstí. A pak že Šemík ten-
krát cválal k Neumětelům...

Jitka Hrdličková
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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

Mšeno - Vážení občané, v sobotu 
28. května jsem se zúčastnila Dět-
ského pohádkového dne v Debři, 
který pořádalo naše město, školy a 
Sokol.

Přestože nejsem učitelka, tak 
všichni na této akci, od prvního 
vstupu až po Muchomůrku, si za-
slouží jedničku. Všechna pohád-
ková stanoviště včetně šatstva, od-
povídajícího té které pohádce, byla 
perfektně vymyšlena a zrealizová-

na. Neumím odhadnout, kolik dětí 
se zúčastnilo, ale myslím, že kolem 
stovky, s nimi rodiče a prarodiče. 
Byl to nádherný zážitek i pro mne, 
téměř osmdesátiletou. 

Trošku jsem se u přírodního 
divadla zamyslela nad tím, když 
jsme se ještě za mého působení na 
radnici snažili dát do bezpečného 
stavu pro kolemjdoucí zbytky po 
divadle, jak tehdejší hlediště bylo v 
téměř holé stráni, otevřené, slunné, 

a dnes zde rostou jasany ohromné 
výšky, stála jsem pod schodištěm 
na pěšince, jelikož bych asi nezdo-
lala tu výšku jednotlivých schodů, 
kde děti kolem mě vyskákaly na-
horu jako srnky, ty o trochu větší 
je braly „po dvou“, tak jsem se jen 
dívala a měla radost, že máme tolik 
dětí a že jsou veselé a bezstarostné. 
Ještě jednou všem díky za příjemné 
odpoledne.

Marie Štráchalová

Dětský pohádkový den v Debři 
byl zážitkem pro děti i dospělé

děti se v lesoparku debř setkaly s mnoha pohádkovými postavami. Foto: Zdeněk Bergl 4x
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tip na výlet: přes Močidla 
a Boudeckou ke Švédovi

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...

Dneska se trochu více pro-
jdeme po svých. Začneme 
na Romanově u hájovny a 

po modré značce se vydáme jižním 
směrem kolem Švédského valu, Prů-
sečnou skálou, až ke známé skalní 
dvojici Obří hlava a Žába. Tady se 
spustíme vlevo po žluté značce a 
po chvíli klesání se dostaneme na 
rozcestí. Stojíme přímo pod dvěma 
lezeckými věžemi Faraon a Ramses. 

Pokračujeme po zelené značce 
Náckovou roklí a po chvíli se ocitne-
me na dalším rozcestí. Dále se napo-
jíme na modrou směr Vojtěchovský 
mlýn. Zabloudit se nedá, všude jsou 
rozcestníky se značkami. To už pro-
cházíme roklí Močidla, jejíž název je 
velice výstižný. Vlhko je tu po celý 
rok, cesta bývá často blátivá, ale pro-
jít se dá. Stačí vybrat spíše sušší ob-
dobí a obout dobré turistické boty. 
Brzy na jaře a za deštivého podzimu 
by to bylo asi trochu náročnější. Ale 
co, český turista není žádný břídil. 

Vpravo nad cestou můžeme po-
zorovat spoustu skalních jehel a asi 
uprostřed cesty vlevo je odbočka do 
rokle Apatyka, stoupá mezi skalami 
a na konci je neprůchodná. Název 
dostala kdysi dávno - místní babky 
kořenářky zde nacházely řadu lé-
čivých bylinek. A jsme u východu 
z rokle, dostáváme se na rozcestí s 
červenou značkou. Po trase známé 
jako Máchova cesta se dáme vpra-

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

vo a procházíme docela zarostlým 
úsekem kolem toku Pšovky na 
louku před Boudeckým mlýnem s 
rybníkem. Za mého mládí se zdejší 
novější stavba nazývala Ježdíkova 
chata, dnes už je tu jiný majitel a 
ten původní starý mlýn už tu dávno 
nestojí. A tady začneme s návratem, 
půjdeme po zelené značce Boudec-
kou roklí směr Romanov. 

Hned na začátku narazíme na 
další studánku Pod bílou skálou s 
vodou, která také končí v Pšovce. 
Pitná rozhodně není, nikdo se o stu-

dánku nestará. Dále pokračujeme 
příjemnou a suchou cestou, jdeme 
po rovině, všude kolem koukáme 
na skalní jehly a přicházíme k malé 
lesní kapličce. Tady rovina končí, 
nastupujeme na docela strmý krpál.  
Asi po kilometru se dostáváme na 
rovinu, oddechneme si a posadíme 
se na lavičku u Švédského valu, kde 
je k vidění i palisáda s vyřezávanou 
hlavou Švéda v přilbici. 

Tak příště se budeme v této oblasti 
pohybovat znovu. Rajzování zdar!

Zdeněk Bergl

Studánka Pod bílou skálou.Na konci Močidel...

Skalní jehly Faraon a ramses. Cesta roklí Močidla. Foto: Z. B. 4x

I n z e r c e

MINIMLéKÁRNa ChORuŠICE
● Výroba a prodej mléčných výrobků a sýrů, z čerstvě  

nadojeného, plnotučného A2 mléka, které 
šetrně pasterujeme pro zachování co nejvíce 

vitamínů a minerálů.

● Vše vyrábíme ručně dle tradičních receptur,  
bez použití konzervantů, barviv a chemie.

● Připravíme pro vás jogurty, kefír, bifido-acido mléko,  
salátový sýr, tažené provázky, kořeněné kousky, polotvrdé 

sýry, ale i plnotučné mléko a spoustu dalšího.

VýrObky JSOu SkLadeM V NašeM kráMku. 

Sledujte facebookovou stránku @SyrarnaChorusice, 
kde najdete aktuální nabídku.

Provozuje 1. zemědělská a.s. Chorušice

I n z e r c e
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4. 6. 20.00 - Vyšehrad: Fylm 
(sportovní komedie, ČR, 2022, 
105 minut, režie Martin Kopp a 
Jakub Štáfek)
7. 6. 17.30 - Pánský klub (kome-
die, ČR, 2022, 89 minut, režie 
Matěj Balcar)
7. 6. 20.00 - tři tygři ve filmu: 
JaCkPOt (komedie, ČR, 2022, 
110 minut, režie Emil Křižka)
11. 6. 15.00 - zakletá jeskyně 
(pohádka pro celou rodinu, ČR/
Slovensko/Maďarsko, 2022, 98 
minut, režie Mariana Čengel Sol-
čanská)
11. 6. 17.30 - Jurský svět: Nad-
vláda (dobrodružný, USA, 2022, 
146 minut, režie Colin Trevorrow)
11. 6. 20.30 - Pánský klub (ko-
medie, ČR, 2022, 89 minut, režie 
Matěj Balcar)
14. 6. 17.30 - Po čem muži touží 
2 (komedie, ČR, 2022, 95 minut, 
režie Rudolf Havlík)
14. 6. 20.00 - benátky – neko-
nečně avantgardní (dokumen-
tární, Itálie, 2021, 92 minut, režie 
Michele Mally)
18. 6. 15.00 - rakeťák (animo-
vaný film pro celou rodinu, USA, 
2022, 105 minut, režie Angus 
MacLane)
18. 6. 17.30 - Jurský svět: Nad-
vláda (dobrodružný, USA, 2022, 
146 minut, režie Colin Trevorrow)
18. 6. 20.30 - kdyby radši hořelo 
(komedie, ČR, 2022, 84 minut, 
režie Adam Koloman Rybanský)
21. 6. 17.00 - Poslední závod 
(drama, ČR, 2022, 95 minut, režie 
a scénář Tomáš Hodan)
21. 6. 20.00 - Na cestě (road mo-
vie komedie, Írán, 2021, 93 mi-
nut, režie Panah Panahi)
25. 6. 15.00 - rakeťák (animo-
vaný film pro celou rodinu, USA, 
2022, 105 minut, režie Angus 
MacLane)
25. 6. 17.30 - Prezidentka (ro-
mantická komedie, ČR, 2022, 97 
minut, režie Rudolf Havlík)
25. 6. 20.00 - Elvis (životopisné 
hudební drama, USA/Austrálie, 
2022, 159 minut, režie Baz Luhr-
mann)
28. 6. 17.30 - Prezidentka (ro-
mantická komedie, ČR, 2022, 97 
minut, režie Rudolf Havlík)
28. 6. 20.00 - Neon Demon (thri-
ller, Francie/Dánsko/USA, 2016, 
117 minut, režie Nicolas Winding 
Refn)
29. 6. 9.30 - Proměna (animo-
vaná komedie pro celou rodinu, 
USA, 2022, 100 minut, režie Do-
mee Shi)

KINO MÁJ DOKSY
ČERVEN

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

1. máj ve Mšeně: řvoucí motory 
mopedů a vůně ricinového oleje
Mšeno - Byl pozdní večer, prv-
ní máj. Večerní máj byl lásky čas. 
Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde 
borový zaváněl háj... Kdo by neznal 
slavné verše Karla Hynka Máchy. 
Ale u nás ve Mšeně, v centru Má-
chova kraje, zval 1. května všechny 
návštěvníky řev závodních moto-
rů na 16. ročník Mistrovství světa 
mopedů Stadion na ploché dráze 
ve Mšeně. 

Po dvou letech nucené covidové 
přestávky se nám povedlo připravit 
plochodrážní ovál ve Mšeně tak, 
aby se tento závod mohl opět usku-
tečnit. Stálo to mnoho úsilí a také 
mnoho peněz, ale povedlo se. A tak 
už od 7. hodiny ranní panoval na 

našem stadionu čilý ruch. Vše při-
pravit tak, aby to fungovalo - star-

tovací páska, ozvučení, technické 
přejímky mopedů... Všechno musí 
klapat jako dobře namazaný stroj. 

Za léta praxe máme vyzkoušené 
všechny možné počty závodníků, 
a tak když se v 11.00 uzavřela pře-
jímka strojů a na startovní listině 
figurovalo 25 mopedů, byli jsme 
spokojeni. V tomto počtu má zá-
vod strhující atmosféru a všechno 
spěje k samostatným finálovým jíz-
dám bez velkých průtahů. Všechno 
bylo super - počasí, dráha, jezdci a 
obrovská účast diváků. Je to neuvě-
řitelné, ale na oválu se sešlo téměř 
700 lidí. Sluší se, abych všem, kteří 
se přišli podívat, za náš klub podě-
koval, a to jak divákům, tak všem 
závodníkům za vzorný přístup a 
také všem členům klubu za vzor-
nou přípravu závodů. V neposlední 
řadě patří velký dík všem sponzo-
rům, bez jejichž podpory by náš zá-
vod nebyl tak atraktivní z hlediska 
cen. Proto děkujeme následujícím 
sponzorům: město Mšeno, SK Mše-
no, SDH Mšeno, trafika M. Hát-
lová, Lahůdky Walterovi, čerpací 
stanice GO!, Fas Maniny, Fronius, 
projekty staveb Drechsler, Dvořák 
moto shop a TT Guttenberg.

Na závěr nezbývá než doufat, že 
se příští rok opět sejdeme na našem 
oválu a zažijeme další adrenalinový 
závod. Pro úplnost ještě výsledky 
našeho závodu:

Titul ve speciálech zůstal doma 
díky Jiřímu Slezákovi ml., druhý 
skončil obhájce titulu z minulého 
ročníku Zdeněk Bílka ml. a třetí 
místo opět zůstalo doma u Jiřího 
Slezáka st.

V originálech vyhrál nováček zá-
vodu Oliver Revean, druhý skončil 
Zdeněk Bílka st. a třetí byl Jiří Sle-
zák st.                 Ladislav Homolka, 

starosta Veteran clubu Mšeno

Na mšenské antuce se proháněly opět klasické i upravené stroje.

Na start se letos postavilo celkem 25 mopedů. Foto: Jiří Říha 2x
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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

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 
června denně 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

Mšensko - V únorovém vydání 
Mšenska jsme otiskli dopis Karla 
Bartoně z Mladé Boleslavi adreso-
vaný radnímu pro veřejnou dopravu 
Středočeského kraje Petru Borecké-
mu. Uváděl v něm svůj nesouhlasný 
postoj k omezení provozu vlaků na 
trati Mělník - Mšeno - Mladá Bole-
slav. Nyní vám přinášíme odpověď 
radního, kterou nám dal příznivce 
drážní dopravy k dispozici.

Vážený pane Bartoni,
reaguji na Váš podnět týkající se 
omezení provozu na regionální želez-
niční trati Mladá Boleslav – Mšeno 
– Mělník ve Středočeském kraji.

Zmiňovaná úprava rozsahu provo-
zu na této železniční trati, která byla 
provedena od prosince 2021, reflek-
tuje dlouhodobě nízkou přepravní 
poptávku, která neodpovídala rozsa-
hu provozu vlaků a míře finančních 
prostředků vynakládaných Středo-
českým krajem na jeho zajištění. Tato 
trať je výrazně více využívána v re-
žimu rekreační dopravy, tj. ve dnech 
pracovního klidu během hlavní tu-
ristické sezóny než pro pravidelnou 
denní dojížďku v pracovní dny. Vý-

sledná podoba jízdního řádu tak zvý-
šenou sezónní víkendovou poptávku 
plně reflektuje, přičemž v ostatních 
obdobích byly vlaky v rámci integra-
ce oblasti Mladoboleslavska i úpra-
vou linkového vedení na Mělnicku 
nahrazeny autobusovou dopravou. 
Na základě dalších jednání s obcemi 
byly navíc celoročně ponechány vlaky 
také v pracovní dny, přičemž jízd-
ní řád těchto spojů je přizpůsoben 
tak, aby bylo možné při maximální 
kvalitě přípojů ve stanicích Mělník 
a Mladá Boleslav hl. n. nabídnout 
cestujícím nejvíce poptávaná školní a 
pracovní spojení do Mladé Boleslavi. 
Pro výsledné časové polohy vlaků je 
mimo výše uvedené dále limitující 
také jednokolejnost všech traťových 
úseků a z hlediska maximální efekti-
vity provozu nutnost nasazení pouze 
jediného vozidla.

V současné podobě pak probíhají 
jednání, jejichž výsledkem může být 
další úprava rozsahu provozu, resp. 
systematizace a sjednocení provozu 
obou módů ve vazbě na pracovní 
dny, resp. víkendy a svátky. Všechny 
další kroky budou navíc připravo-
vány i na základě aktuálních dat ze 

sčítání cestujících na trati, které se 
provádí v měsíci březnu.

Dovolte mi zároveň upřesnit, že 
Středočeský kraj je pouze objedna-
telem regionální železniční dopravy, 
nikoliv vlastníkem železničních tratí 
či provozovatelem dráhy. Středočeský 
kraj tedy žádným způsobem nemůže 
rozhodovat o zrušení (ve smyslu fy-
zického snesení nebo zneprovozně-
ní) tratě, tato pravomoc náleží pro-
vozovateli dráhy, státní organizaci 
Správa železnic (SŽ). Jedná se navíc 
o zákonem upravený proces probí-
hající v několika krocích, ani SŽ tedy 
nemůže k takovému kroku přistoupit 
zcela svévolně a bez účasti veřejnosti 
či samospráv.

Podobně též prostředky investované 
do traťového úseku Mělník – Mšeno 
ze strany Správy železnic v minulosti 
byly důsledkem zákonné povinnosti 
této organizace udržovat dráhu pro-
vozuschopnou. Bohužel nedošlo k 
žádnému zásadnímu zlepšení para-
metrů tratě (např. výraznější zvýšení 
traťové rychlosti nebo přeložky tratě 
blíže k sídlům), které by zvýšilo její 
přepravní potenciál.       Petr Borecký,  

radní pro veřejnou dopravu

Petr Borecký: O denní provoz 
na trati není už dlouho zájem

Fotbalisté zvou na rozlučku se sezonou
Vážení sportovní přátelé, dovol-

te mi, abych vás touto cestou 
pozval na ukončení fotbalové sezo-
ny 2021/2022. V sobotu 18. 6. 2022 
od 9.00 do 14.00 bude v našem 
sportovním areálu na programu 8. 
ročník memoriálu Josefa Babáka, 
ve kterém se turnajovým způso-
bem utkají týmy starších přípravek. 

Pak bude od 17.00 následovat 
poslední utkání sezony A-týmu v 
zápase s Čečelicemi. Po skonče-
ní zápasu zhruba v 19.00 budeme 
opékat buřty a dobroty na grilu a 
dáme si také něco dobrého k pití. 
Zváni jsou všichni naši členové, 
hráči, rodiče a příbuzní hráčů, fa-
noušci, přátelé. Zkrátka jste zváni 

úplně všichni. Pochoutky na gril 
budou zajištěny a vy zaplatíte jen 
pití. Takže si vezměte pouze dob-
rou náladu a určitě přijďte, aby-
chom společně zhodnotili a ukon-
čili fotbalovou sezonu. Budeme se 
na vás těšit.

Za výbor SK Mšeno 
Jiří Guttenberg st., předseda 
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Problém s objížďkou II/273 mělo 
řešit především vedení Mšena

 

Jan krásný (* 12. 6. 1757 Mšeno 
† 10. 9. 1820 Obříství), farář. Po 
studiích byl nejprve kaplanem ve 
svém rodišti, poté vychovatelem 
potomka hraběte Václava Radecké-
ho z Radče (1766 – 1858), slavného 
rakouského polního maršálka. Od 
roku 1795 byl farářem v Obříství, 
kde založil Nadaci pro chudé studu-
jící bohosloví a pro své farníky. Po-
chován je v Obříství.
Jaroslav diblík (* 16. 6. 1927 České 
Libchavy † 12. 12. 1999 Praha), no-
vinář a vydavatel. Absolvoval reálné 
gymnázium v Ústí nad Orlicí a za-
čal jako redaktor, působící nejprve 
ve východočeském kraji. Od roku 
1965 patřil k čelným funkcionářům 
Svazu čs. novinářů (předseda Žur-
fondu), spoluzakládal Společnost 
přátel Jugoslávie. Od roku 1971 bez 
zaměstnání, externě spolupracoval 
na festivalech dokumentárních, vě-
deckotechnických, zemědělských 
a ekologických filmů. V roce 1968 
zakoupil chalupu v obci Kruh, od-
kud řídil v letech 1991 až do skonu 
Místní noviny Podbezdězí, měsíční-
ky Kokořínské čtení a Polaban, dále 
vydával regionální díla, pohlednice 
obcí, dopisní papíry s emblémy a 
kresbami. Je pochován na hřbitově 
v Kruhu.
Antonín Hák, MUDr. (* 9. 6. 1810 † 
28. 6. 1892 Mšeno), lékař, kulturní a 
osvětový pracovník. Svou lékařskou 
praxi zahajoval ve Mšeně, kde byl 
spoluzakladatelem Měšťanské be-
sedy, Čtenářského spolku a nedělní 
školy pro šíření vědomostí řemesl-
nické mládeže. Za své vlastenecké 
smýšlení byl pod policejním dohle-
dem. Od roku 1850 zvolen radním 
obecního výboru ve Mšeně, založil 
vlastenecký spolek Slovanská lípa a 
řídil zde ochotnické divadlo. Vytvá-
řel též názvosloví v tělocviku a šer-
mu.             (M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KaLENDÁRIuM
MŠENSKa

Vážení spoluobčané, v mi-
nulém vydání Mšenska 
jste si určitě všichni pře-

četli článek od starosty Chorušic 
Martina Bauera o uzavírce komu-
nikace II/273, která trápí většinu 
z nás. Když jsem se dozvěděl o 
přesném rozsahu uzavírky a délce 
jejího trvání, okamžitě jsem sedl k 
počítači a napsal vedení Středočes-
kého kraje a krajské správy a údrž-
by silnic výzvu, aby došlo k úpravě 
omezení, a návrh na etapizaci uza-
vírky. Jak zmínil ve svém článku 
Martin Bauer, také díky mému 
apelu se situace začala řešit a bylo 
přislíbeno, že dojde k dočasnému 
posunutí zákazových značek tak, 
aby se z Velkého Újezdu dalo pro-
jet do Nebužel a obráceně. To se 
bohužel dosud nestalo, protože by 
se prý znovu muselo stanovit nové 
dopravní značení objízdných tras. 

Můj první návrh zněl, aby kraj 
práce rozdělil na etapy a jako prv-
ní etapu provedl tu od přejezdu 
u vodojemu za první odbočku na 
Velký Újezd. To by se podle mne 
dalo zvládnout do konce června. 
Pokud by se to povedlo, mohli by 
naši občané využít trasu Stránka-
-Choroušky-V. Újezd a dále po-
kračovat směr Mělník. 

Asi každý z vás už využil součas-
nou objízdnou trasu přes Koko-
řínský důl. V týdnu to ještě celkem 
jde, ale jízda o víkendu znamená 

cestu peklem. Došlo tam už k ně-
kolika nehodám a zcela jistě bude 
docházet k dalším, pokud se nic 
nezmění. A v čase letních prázd-
nin to tak bude každý den. Na 
to jsem představitele Stč. kraje a 
KSÚS upozorňoval.

Protože se do dnešního dne (18. 
5. 2022) vůbec nic nestalo a k 
posunutí zákazu vjezdu nedošlo, 
obrátil jsem se znovu na předsta-
vitele Stč. kraje a KSÚS. Ovšem 
nyní jsem je už vyzval k zastavení 
stavby! Jsem přesvědčen, že tato 
stavba byla připravena špatně a za-
davatel stavebních prací vůbec ne-
domyslel, co způsobí, když odklo-
ní veškerou osobní a autobusovou 
dopravu na kokořínskou dolinu. 

Je obrovská škoda, že tento pro-
blém neřeší od začátku daleko 
razantněji vedení města. Jsem 
přesvědčen, že v momentě, kdy se 
ukázalo, jaké problémy uzavírka 
komunikace II/273 přináší, mělo 
dojít ke schůzce s hejtmankou, 
radním pro dopravu, ředitelem 
KSÚS a zhotovitelem, na které 
by se ještě dala situace změnit a 
vymyslet přijatelnější řešení pro 
všechny zúčastněné. Jenže pokud 
vedení města nechce vidět pro-
blémy s provozem a parkováním 
automobilů v našem městě, tak 
pravděpodobně nevidí ani problé-
my s automobilovou dopravou na 
objížďce přes kokořínské údolí. 

Před necelými čtyřmi lety jsem 
po volbách do obecních zastupi-
telstev psal o tom, že jsme si s vy-
sokým počtem hlasů od vás, obča-
nů, zasloužili být ve vedení města 
(požadovali jsme 1 místo v radě 
města a pozici místostarosty). Psal 
jsem také o tom, že jsou v našem 
sdružení odborníci, kteří by byli 
pro město užiteční. Jenže máme 
v některých ohledech odlišné ná-
zory než současné vedení města, 
což je pro něj nepřijatelné. Jsem 
přesvědčen, že pokud bychom byli 
ve vedení města, tato situace s půl-
roční objízdnou trasou přes koko-
řínské údolí by nikdy nenastala!

I když můj hlas zastupitele nemá 
takovou váhu jako hlas radního či 
místostarosty nebo dokonce sta-
rosty, peru se za vás ze všech sil. 
Samozřejmě zatím netuším, jak 
zapůsobí moje výzva k zastavení 
prací, ale moc šancí si nedávám. 
Proto vám chci doporučit, abys-
te objízdnou trasu přes dolinu 
využívali o víkendech (v létě pak 
každý den) pouze v ranních a ve-
černích hodinách. Během dne 
pak doporučuji využít spíše trasu 
přes Mělnické Vtelno, Chorušice a 
Stránku. Je to sice asi o 6 km delší, 
ale časově stejné a v případě plné 
turistické sezony určitě rychlejší 
a především bezpečnější. Myslete 
na to, a pokud využijete přece jen 
trasu údolím, buďte za volantem 
velmi opatrní a pozorní. Přeji vám 
všem bezpečnou a klidnou jízdu.

Jiří Guttenberg st.,
zastupitel sdružení Pro Mšeno

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, SO: 9.00 - 11.00

PLatba hOtOVě I kartOu
JSME TAKé VÝDEJNÍM MÍSTEM ZÁSILKOVNY

zavolejte nám: 602 664 490

I n z e r c e

Z Deníku zastupitele Jiřího Guttenberga:

I n z e r c e
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Na zámku v Lobči a v okolí 
se dvacet let rojí veterány

Lobeč - Czech Classic Cars Club 
a Zámek Lobeč si opět dovolují 
pozvat všechny příznivce motori-
smu a starých časů na jubilejní 20. 
ročník Veteránského rojení, který 
se uskuteční v sobotu 11. června 
na zámku v Lobči. 

Setkání bude vedeno v duchu 
oslav 20. ročníku a věříme, že 
budeme moci přivítat i účastníky 

Na Romanově hrála partička Bidlo Klement

areál hospůdky na romanově v polovině května zaplnili příznivci 
dobré muziky a fajn zábavy. Pod širým nebem se tam konal hudeb-
ní večírek s kapelou bidlo klement, jejímž hlasem je tradičně brigi-
ta bibi klementová. Pauzu mezi písničkami svou humornou scén-
kou vyplnili mělničtí divadelníci Milada hluštíková a Ivan Neubaer 
a prostor dostaly i žačky místní základní školy se svými tanečními  
a hudebními vystoupeními. Foto: Otto Vokál 2x, Zdeněk Bergl 2x

ačkoli se do Lobče sjíždějí především staré automobily, pokaždé jsou k vidění i motocykly. Foto: archiv akce 2x

prvních ročníků. Nic se ale ne-
mění na tom, že setkání je určeno 
především všem nadšencům vete-
ránů na kolech a majitelům nejen 
anglických vozů. Na účastníky 
čeká bohatý program, který začí-
ná v sobotu ráno výstavou vozů, 
po níž následuje orientační jízda 
Kokořínskem. Do cíle se vrátíme 
kolem 16. hodiny. 

K dobré pohodě bude přes den 
hrát jazzová kapela, večer kapely 
Tres Udos a La Sklerosa. Nebude 
chybět restaurace před zámkem, 
bar a stánek s občerstvením.

Vstupné je lidové. Více informa-
cí o programu na: www.veteran-
skerojeni.cz

Těsíme se na vás!
 Tomáš Pavlík

Domácnosti využijí 
kotlíkové dotace
ČR - Lidé, kteří k vytápění svých 
domovů využívají stále staré ne-
ekologické kotle spadající do 1. 
nebo 2. emisní třídy, mají šanci 
získat takzvanou kotlíkovou do-
taci od Státního fondu životní-
ho prostředí ČR (SFŽP) na jejich 
výměnu. Jedinečná dotační po-
moc ve výši až 95 % je určena 
domácnostem s nižšími příjmy 
a lze o ni žádat i zpětně. Žádos-
ti budou přijímat kraje, a to do 
31. srpna 2022. Spuštění příjmu 
se předpokládá v průběhu červ-
na. Příspěvky bude možné čer-
pat také zálohově. O podporu 
na výměnu neekologického kot-
le nepřijdou ani ostatní domác-
nosti. Ty mají možnost získat 
dotaci z programu Nová zelená 
úsporám ve výši až 50 %. Do-
mácnosti tak dostávají nanejvýš 
výhodnou příležitost k výměně 
starých kotlů na pevná paliva 
1. a 2. emisní třídy ještě před 
jejich zákazem. Více informací 
k programu je možné získat na 
webu www.kotlikydotace.cz a s 
žádostí o radu je možné se ob-
rátit i na svůj obecní úřad. (red)
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Zprávičky ze mšenské základní školy
Vítej, Maxi!
Ласкаво просимо, Максе!

Současná situace na Ukrajině 
donutila už miliony tamních 

obyvatel, aby utekli do jiných ev-
ropských států, a jinak to nebylo 
ani u jedenáctiletého Maxe, který 
se usadil v Ráji u Mšena.

V naší třídě se aklimatizoval 
dobře, takže jsme jej vzali na ma-
lou procházku po Mšeně a ukázali 
jsme mu důležitá místa a obchody.

Byli jsme i v lesoparku, kde jsme 
se vyfotili u Kokořínku. Cestou se s 
námi bavil a někdy se i smál, takže 
si podle nás výlet užil.

Posledních pár dní ve škole nebyl 
kvůli nemoci, takže se těšíme, až 
znovu přijde!           Martin Kroupa

Nová krev do mšenské školy

Velikonoce se kvapem blížily, a 
tak byl čas na každoroční zá-

pis do mšenské školy.
Abychom zde dětem zpříjemnili 

jejich krátký pobyt, převlékli jsme 
se do různých kostýmů pohádko-
vých či nepohádkových postav.  
K vidění tedy byli šašci, víly, prin-
cezny, kouzelníci a jiní.

Pro děti bylo připraveno kresle-
ní a pro rodiče, případně i děti si 
mohli projít školu se dvěma prů-
vodci. Děti byly hodné, nezlobily, 
takže to tam s nimi bylo fajn.

Přejeme jim hodně úspěchů a 
hezké známky.        Martin Kroupa

Uklidili jsme turistickou trasu 

Krajina Mšenska je plná krás-
ných polí, lesů, roklí, skal... A 

také odpadků.
Takže jsme se připojili k akci 

Ukliďme Česko a uklidili asi dvou-
kilometrový úsek na turistické tra-
se - Bílka a Františkova alej.

Mezi odpadky jsme nacházeli i 
kusy keramiky, dráty nebo sklo. 
Dva nálezy byly zajímavé - láhev 
od rumu z pražské firmy na Smí-
chově a starý zrezivělý hmoždíř.

Doufáme, že nálezy budou mít 
nějakou hodnotu a že jsme alespoň 
trochu pomohli Matce přírodě.

Vaše 6.A

Africká mozaika

Dnes (26. 4. 2022) k nám do 
školy zavítal cestovatel Tomáš, 

který s námi dvě vyučovací hodiny 
sdílel své zážitky z Afriky. Připravil 
nám velkou prezentaci se spoustou 
videí, která byla zaměřena na růz-
né aspekty afrického života. Měl 
pro nás i hodně otázek, například 
jestli se do Afriky chceme podívat 
a mnohé další.

Akce to byla pěkná a myslím, že si 
ji všichni užili.

Výlet na Výstaviště Praha

V pátek 29. dubna jsme jeli na 
výlet do pražského výstaviště, 

kde nás čekaly dvě expozice - Ma-
roldovo panoráma a dokument 
Voyager - příběh věčného poutníka 
v Planetumu.

Maroldovo panoráma obsahuje 
1500 m2 plátna zobrazujícího bi-
tvu u Lipan a je doplněno pozem-
ními pracemi, jako jsou zničené 
vozy, kusy kamení a zbytky štítů a 
zbraní.

Prohlídku provázel namluvený 
komentář, který popisoval průběh 
bitvy a její nejdůležitější události.

Před filmem jsme s průvod-
cem probírali hvězdnou oblohu a 
souhvězdí. Pak jsme šli do praž-
ského planetária neboli Planetu-
mu a čekali na zlatý hřeb výletu 
- na dokument Voyager o stejno-
jmenné akci, která prozkoumala 
mnoho planet Sluneční soustavy. 
Film samotný obsahoval krás-
né záběry planet, skvělou hudbu  
a také dramatický český komentář.

Pak byl čas na odjezd do Mšena 
a rozloučení.           Martin Kroupa

děti vzaly nového spolužáka Maxe na procházku.

šesťáci na konci dubna vyrazili do planetária. Foto: archiv ZŠ 3x

třeťáci v mělnickém muzeu
Mšeno - V úterý 26. dubna 2022 
jsme vyrazili do Mělníka, kde nám 
paní učitelka zajistila v Regionál-
ním muzeu Mělník program o 
obojživelnících, o kterých jsme se 
nedávno učili v prvouce. Kvůli co-
vidovým omezením to byl náš prv-
ní výlet od nástupu do první třídy.

V muzeu se nás hned po příjezdu 
ujala moc hodná paní Marcela Ho-
lubová, odvedla nás do sálu a tam 
nám krásně povídala o obojživel-
nících z Kokořínska. Některé oboj-
živelníky měla v teráriu, tak jsme 
je viděli na vlastní oči. Ty, které 
v teráriu neměla, nám promítla. 
K výkladu pouštěla i zvuky uka-
zovaných zvířátek, a tak víme, že 
rosnička dělá brekeke, skokan zní, 
jako když startuje moped, a kuňka 
nekuňká, ale houká. A navíc nám 
všem zblízka na své ruce ukázala 
mloka, čolky a samečka ropuchy.

Hodinka a půl v muzeu utekla 
jako voda i díky opakovací soutěži, 
kterou si pro nás paní Holubová 
připravila.

Po návratu do školy jsme ještě 
nakreslili obrázky těch obojživel-
níků, kteří se nám nejvíce líbili. 
Naše paní učitelka nás všechny 

pochválila a přidala i sladkou bon-
bónovou odměnu.

Bylo to skvělé dopoledne, kte-
ré jsme mohli zažít i díky našemu 
sponzorovi dopravy, paní Zuzaně 
Pavlík Šimonkové.

Náš první výlet se třídou se vyda-
řil na jedničku a už teď se těšíme 
na další!               Třeťáci ZŠ Mšeno

školáci uklidili část turistické stezky od odpadků.
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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

V neděli 1. května 2022 oslavila naše 
spoluobčanka paní Milada Cardová 
95. narozeniny. Přejeme jí nadále 
mnoho zdraví, štěstí, lásky a vždy 
tak krásný úsměv, který nám všem, 
co ji máme rádi, dělá potěšení. 
Jaroslava Vraná, starostka Kaniny

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.

BLahOPřÁNÍ

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

Mateřinka na škole v přírodě 
Mšeno - Druhý májový týden vyra-
zila mšenská mateřinka na pohád-
kovou školu v přírodě do Jizerských 
hor. Chata Panorama v Rejdicích 
nám nabídla nejen milý a ochotný 
personál, ale také skvělé výchozí 
místo k našim výletům. Nesmím 
opomenout počasí, které nám celý 
týden přálo a sluníčko nás lákalo k 
novým dobrodružstvím. 

První den jsme se vydali prozkou-
mat blízký pohádkový les. A kdo v 
něm bydlel? No přeci skřítkové, kte-
rým jsme pomohli postavit malinké 
domečky, aby se měli kde schovat. 
Večer jsme si zatančili na kouzel-
ném reji, a tím zakončili náš první 
den.

V úterý ráno jsme vyrazili nasbí-
rat dřevo na táborák. Odpoledne 
nás potom čekala kouzelná olympi-
áda s úkoly od pohádkových bytos-
tí. Sbírali jsme dušičky pro vodníka 
nebo se přetahovali s čarodějnice-
mi. Všichni jsme získali medaile 
za udatnost a večer jsme lehli, jako 
když nás do vody hodí. 

Ve středu nás čekalo velké dobro-
družství. Ráno jsme objevili kouzel-
nou mapu, na které byly podivné 
křížky. Rozhodli jsme se tedy vydat 
se k tajemné věži a prozkoumat, co 

děti stopovaly, sbíraly dušičky a stavěly domečky pro skřítky. Foto: MŠ
křížky na mapě znamenají. Cestu 
podle mapy jsme úspěšně zdolali 
a nakonec na nás z lesů vykoukla 
tajemná věž Štěpánka. Po výstupu 
nahoru a hledání po okolí jsme po-
dle křížků našli zasloužený poklad   
plný dobrot. Večer na nás čekal 
pekelný táborák a opékání čertov-
ských špekáčků.

Další den nás přijela navštívit hor-
ská služba. V krátké přednášce jsme 
se dozvěděli informace nejen o prá-
ci horské služby, ale viděli jsme také 
techniku a vybavení, nezbytné pro 
její činnost. Někteří z nás si mohli 
také vyzkoušet, jaké to je, nést se na 
nosítkách. Největší atrakcí byla be-
zesporu houpačka sestavená z lan a 

sedáku. Nejen že jsme si den užili, 
ale dozvěděli jsme se také mnoho 
důležitých poznatků.

Poslední den naší pohádkové cesty 
jsme se vydali na stopovačku k roz-
hledně Maják. Plnění úkolů a hledá-
ní fáborků se nám dařilo. Odměnou 
na konci nám bylo nejen vysvoboze-
ní paní učitelky Jitky, ale také výbor-
né nanuky. Naši pohádkovou školu 
v přírodě jsme zakončili velkým 
karnevalem plným masek.

Po takto náročném týdnu plném 
zážitků jsme vyrazili k domovu. Ro-
diče už na nás čekali u školky a my 
se nemohli dočkat, až jim budeme 
vše vyprávět. 

Veronika Zelenková, MŠ Mšeno

Nabízím možnost sekání a sušení 
trávy ke krmení přímo ve Mšeně 
na pozemku cca 1000 m2. Telefon: 
603 310 047.

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
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Stránecká vatra rostla tři roky

Po tříleté pauze se na stráneckém hřišti opět uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic. Členky kulturní ko-
mise OÚ Stránka měly pro děti připravený lampionový průvod, na hřišti pak opékání buřtů a občerstvení. 
hranice s čarodějnicí byla opravdu mohutná, protože na spálení čekalo dřevo nahromaděné za 3 roky. 
této akce se zúčastňují děti a rodiče nejen ze Stránky, ale i z okolních obcí. Podle odhadu se sešlo na hřišti 
až 90 lidí, kteří se zdrželi u ohně často až do půlnoci. Štefan Dvorščík, starosta obce

 

úterý 7. 6. 15.00 – Mkd   
Post bellum: Příběhy našich 
sousedů
Závěrečná prezentace projektu 
Příběhy našich sousedů Mělnic-
ko a Štětí. Vstup volný.
úterý 7. 6. 18.00 – Mkd
Člověk a krajina
Vernisáž výstavy prací absolven-
tů výtvarného kurzu  PaedDr. Ire-
ny Wenkeové. Vstup volný.
čtvrtek 9. 6. 19.00 – Mkd
Život, sex a smrt u indiánů
Účinkují J. Dušek a M. Zelený 
Atapana. Vstupné v předprodeji 
450 Kč, na místě 500 Kč.
pátek 10. 6. 18.00 – Mkd
Volně folklorně aneb večerní 
hraní na libovolnou notu 
Vystoupení festivalových kapel a 
souborů před MKD. Vstup volný.
pondělí 13. 6. 17.00 – knihovna
Mělník a manželé korolivovi
Přednáška a beseda s historikem 
dr. B. Zilynským. Vstup volný.
pondělí 13. 6. 19.00 – Mkd
Vina?
Drama z hereckého prostředí 
na téma lásky, nevěry a viny. 
Představení Dejvického divadla. 
Vstupné 470 Kč.
středa 15. 6. 10.00 – Mkd
burza práce
KHK Stř. Čechy, ÚP ČR a Stř. kraj 
představují nabídku pracovních 
příležitostí. Vstup volný.
středa 15. 6. 18.00 – Mkd
Postmoderní architektura (a co 
po ní?)
Přednáška. Vstupné 80 Kč.
pátek 17. 6. 18.00 – Mkd a sady
Mělník se baví…  10 let s Mekuc
Slavnostní večer věnovaný výro-
čí 10 let od založení Mělnického 
kulturního centra. Vstup volný.

MĚLNICKé
KuLtuRNÍ CENtRuMČarodějný rej mířil na nádraží

Poslední duben byl ve Mšeně, stejně jako 
na mnoha dalších místech, ve znamení 
reje čarodějnic a čarodějů. Pálení čaro-
dějnic, které v prostoru vlakového nádraží 
pořádal Párty servis Mělník ve spolupráci 
s městem Mšenem, místním sborem dob-
rovolných hasičů a Sokolem, si nenechalo 
ujít mnoho desítek místních i přespolních 
účastníků. šlo o jednu z nejvyšších účastí 
na podobné akci v posledních letech. děti 
se vedle průvodu z náměstí na nádraží 
mohly těšit na čarodějnickou stezku, sou-
těže, prohlídku hasičské techniky i opéká-
ní špekáčků. Foto: Veronika Vaňková 4x

S prodejem kytiček 
pomáhaly školačky
Mšeno - Ve středu 11. května 
2022 se uskutečnil už 26. ročník 
veřejné sbírky ve prospěch Ligy 
proti rakovině, které se měs-
to Mšeno pravidelně účastní. 
Chceme touto cestou poděkovat 
všem, kteří si žlutou kytičku za-
koupili a podpořili tím lékařský 
výzkum nádorových onemocně-
ní.  Velké poděkování patří také 
dobrovolnicím, které zajišťovaly 
prodej kytiček, jmenovitě paní 
Ivaně Říhové, paní Haně Koppové 
a žačkám Základní školy Mšeno 
- slečnám Barboře a Elišce Kubaš-
kovým, Anně Stelmachovičové  
a Veronice Haramulové.            (jř)
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Po prohlídce Efezu pokračuje-
me k další památce. Jedeme 
kus na jih a stojíme pod vel-

kým kopcem Mykale. Nahoru ke 
zbytkům původně jónského města 
Priene musíme vystoupat. Chvíli 
nám trvalo, než jsme se tam ve ved-
ru vyšplhali, ale jsme u cíle. Čekají 
nás nejen pohledy na nové město, 
ale můžeme se kochat i krásnou 
krajinou s olivovníkovými sady a 
pastvinami se spoustou ovcí pod 
námi. 

Město samo není nijak velké, ale 
všechno je pohromadě. Dovnitř se 
dostáváme branou, téměř po celém 
obvodu se zachovaly jen částečně 
pobořené hradby. Komplex budov 
si celý projdeme. Zachovanost je 
různá, ty největší asi stavěli pocti-
věji, většinou jim chybí jen střecha, 
i jednotlivé místnosti lze rozeznat. 

V jižní části v blízkosti hradeb 
má stát dům, ve kterém pobýval při 
svých cestách sám Alexandr Veliký. 
Chvíli nám to trvá, ale dostáváme 
se k tomu největšímu. Tady to bude 
určitě císařovo, kdo jiný by měl mít 
ten nejhonosnější dům. Malá ce-
dulka u vchodu nám to potvrzuje. 
Tak si to pořádně projdu, nafotím 
a pokračuji dále. A jsem u divadla, 
nepatří mezi největší, ale poměrně 
se zachovalo. Při plném obsazení 
mohlo sledovat představení pět 
tisíc sedících diváků. Ti seděli na 
jednoduchých mramorových řa-
dách uspořádaných do několika 
půlkruhů. Uprostřed první řady vi-
dím pět větších sedadel, prostřední 
nejmohutnější vypadá jako křeslo 
s opěradly. Podle průvodkyně to 
byla sedadla pro místní honoraci a 
to největší bylo jen pro císaře. Tak 
se na něj taky posadím. Teď už se 

Klenotem Prieny je chrám bohyně athény
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       55.

kamenné křeslo alexandra Makedonského.

to smí, chvíli si to vychutnávám a 
představuji si, jak se tu hraje nějaká 
antická hra. Komu se u nás poštěs-
tí, aby jeho pozadí spočinulo ales-
poň na chvíli na stejném místě jako 
kdysi dávno uctivé pozadí samot-
ného Alexandra Makedonského. 

Jdeme o kousek dále, stojí tam 
zbytky zdejší nejcennější památky 
- chrámu bohyně Athény. Zbudo-
vali ho ve čtvrtém století př. Kr. a 
patřil mezi nejvelkolepější výtvory 
jónské architektury. Jeho stavbu fi-
nancoval Alexandr a na jeho budo-
vání také sám dohlížel. I zde ale za-
řádily přírodní síly a dnes stojí jen 
pět sloupů, vše ostatní leží na zemi. 

Ještě se podíváme k Diovu chrá-
mu, to je poměrně malý prostor. 
Mramorová sedadla jsou na svahu 
uspořádaná do čtverce a uprostřed 
prostoru stojí  asi metr vysoký sil-
ný kámen. Máme hádat, k čemu 
asi byl. Tak jsem se ujal iniciativy 
a tipoval. Diovi přinášeli oběti a ty 
museli někam položit. Samozřejmě 
jsem uhodl. My sice nic obětovat 

nebudeme, ale s chlapy se shoduje-
me, že kus toho pečeného obětního 
berana bychom na Diovu počest 
zvládli. Jestli by nám to ovšem do-
volil. Tak se tu bohové mějte, jede-
me do poslední dnešní zastávky. Ta 
by měla být ze všech nejpůsobivější. 

A je to tak, stojíme a s úžasem 
koukáme na obrovský areál u obce 
Didyma postavený v sedmém sto-
letí př. Kr. na počest boha Apo-
llona. Mohutnou stavbu tvořilo 
původně 108 sloupů s jónskými 
hlavicemi, dnes tu stojí jen tři celé, 
z ostatních zbyly většinou jen dolní 
části a někde se válejí asi čtyři me-
try velké hlavice. Jedná se o jednu 
z nejmohutnějších antických chrá-
mových staveb. Sloupy byly obrov-
ské a jejich dolní průměr je asi tři 
metry. V dolní části chrámu stojí 
posvátná studna. U ní se věštilo a 
věštírna měla být údajně napojena 
na řecké Delfy. Komplex při svém 
tažení značně pobořili Peršané, 
Alexandr Makedonský jej částečně 
obnovil, ovšem zemětřesení v roce 
1493 všechno srovnalo do dneš-
ní podoby. Části sloupů se válejí v 
celém prostoru, musíme mezi nimi 

kličkovat, když jdeme k té posvátné 
studni. Přes mříž koukáme dolů a 
hodně hluboko pod námi se blýská 
hladina vody. 

Projdu si ještě všechny ruiny, po-
dívám se na vyhlídku do okolí. Po 
trávě se pohybuje velké množství 
želv, některé jsou dost veliké. Jednu 
asi čtvrtmetrovou jsem si potěžkal, 
má tak dvě kila. Tak jsem ji odnesl 
kousek dál na vyšší trávník a hned 
se do něj pustila. Pomalu se vra-
címe kolem vyrovnaných horních 
hlavic sloupů, mají nádhernou 
výzdobu, v podstatě každá je jiná. 
Asi nejznámější je dvojice býčích 
hlav a na té druhé vidíme dokona-
lé hlavy dvou medúz s hady místo 
vlasů. Jedna z nich se stala jakýmsi 
symbolem Didymy a asi i celého 
Turecka. Všude v jiných městech 
bychom ji našli na pohlednicích, 
vstupenkách a jinde. Tak si ještě 
projdu okolí, tady postavili na kon-
ci středověku řecké městečko, do-
dnes obývané a udržované. Stihli 
jsme za dnešek celkem tři význam-
né památky, vracíme se do místa 
ubytování a nejvíce se těšíme na 
večeři a hotelový bazén.

zbytky mohutného apollonova chrámu v didymě.

V didymě je k vidění hlava medúzy s hady místo vlasů. Foto: Z. Bergl 3x

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


