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Mšenští hasiči káceli stromy 
a hasili požáry lesů i komínů
Mšeno - Jednotka mšenských dob-
rovolných hasičů měla během prv-
ního pololetí letošního roku o tře-
tinu více práce než vloni za stejné 
období. Od začátku ledna do konce 
června operační středisko hasičů 
místní dobráky vyslalo do terénu 
ve třiatřiceti případech, zatímco 
za první pololetí loňského roku to 
bylo o deset případů méně.

Dvaadvacet výjezdů letošního 
prvního pololetí si vyžádaly polá-
mané a padající stromy, osmkrát 
hořelo, ve dvou případech šlo o 
jinou technickou pomoc a jednou 
hasiči opustili zbrojnici zbytečně.

Mšenským dobrákům začal rok 
2022, co se týče statistiky zásahů, 
8. ledna. Právě tehdy zamířili k 
jednomu ze mšenských domů, kde 
byl nahlášen výbuch krbu. Na mís-
tě hasiči zjistili, že došlo k požáru 
lihového krbu při jeho dolévání. O 
obyvatelku bytu, kterou plameny 
popálily, se v době příjezdu hasičů 
už starali sousedé, jimž se také po-
dařilo uhasit požár.

Znovu do terénu vyjížděly mšen-
ské zásahové vozy až koncem led-
na, kdy se hasičům postaral o práci 
silný vítr. První strom polámal 28. 
ledna před Vrátnem a o dva dny 
později následovalo dalších sedm 
výjezdů. Většinou šlo o stromy 
spadlé na silnice a u dvou případů 
účinkoval oheň. Nejdříve vzplály 
saze v komíně domu v Sedlci a po-
tom zasáhly plameny strom zřícený 
do drátů elektrického vedení.

Motorové pily museli mšenští 

dobrovolní hasiči startovat i v úno-
ru. Polámané a vyvrácené stromy 
jim v době od 11. do 21. února do 
statistiky připsaly dalších devět vý-
jezdů. Většinou šlo o lokality kolem 
Vrátna, Doubravice, pod Nosálo-
vem a v Kokořínském údolí.

Požáry lesů, luk a polí, které se o 
slovo hlásí především v teplém a 
suchém letním období, nescházely 
ani v první půlce roku. První, k ně-
muž Mšeňáci vyjížděli, se rozhořel 
za Liběchovem. „Po příjezdu bylo 
zjištěno, že jde o požár louky a lesa, 
který likvidovalo už několik jedno-
tek. Zapojili jsme se pomocí vyso-
kotlakého proudu a lafetové proud-
nice,“ připomněl zástupce velitele 
mšenské jednotky Patrik Vyskočil a 
dodal, že další lesní požár na sebe 
nenechal dlouho čekat. 

Už za dva dny jely cisterny ze 
Mšena do lesa za Doubravice, kde 

hořelo na ploše zhruba jednoho 
hektaru a větrem se plameny rychle 
šířily. „Z jedné cisterny jsme natáhli 
dopravní vedení a dva útočné prou-
dy a druhou jsme jezdili pro vodu 
na vodní dílo Sudoměř, kde bylo 
doplňování vody zajištěno pomocí 
plovoucích čerpadel,“ popsal mšen-
ský hasič.

Pouhé tři dny nato hasiče k výjez-
du zvedl další lesní požár, tentokrát 
u Vojtěchova. Jeho likvidace ovšem 
byla vzhledem ke kopcovitému te-
rénu náročnější a vyžádala si použi-
tí ženijního nářadí.

Mezi dalšími zásahy prvního po-
loletí se objevily například pomoc 
s organizací uprchlíků na hlavním 
vlakovém nádraží v Praze, vyproš-
tění osobního auta spadlého do vy-
frézované vozovky nebo zbytečný 
výjezd k pálení větví, které bylo pod 
dohledem.                              Jiří Říha

ČEKÁ NÁS
10. 8. Mšeno
Koncert chomutovské bluegras-
sové skupiny Nepřátelé rytmu 
od 19.00 na náměstí.

13. 8. Mšeno
Vína plný bazén. Degustace vín 
od 16.00 na koupališti.

20. 8. Mšeno
Mšenský veteran klub zve na IX. 
Setkání motocyklů čs. výroby ve 
Mšeně. Sraz v 9.00 na náměstí 
Míru.

20. 8. Mšeno
90. výročí otevření Městských 
lázní ve Mšeně aneb historie 
a současnost mšenského koupa-
liště. Zahájení v 15.00 scén-
kou z historie. Na programu: 
swingové předtančení, výstava, 
koncert kapely Počátky a bese-
da Svoboda a demokracie.

20. 8. Lhotka
Festival Country Lhotka 2022 od 
16.00 na hřišti. Vystoupí Johnny 
Cash Revival, Jakub Smolík, AG 
Flek a Rangers Band. 

26. 8. Kokořínský Důl
Netopýří noc od 19.00 v terénní 
stanici Správy CHKO Kokořínsko 
čp. 13. Přednáška a procházka s 
odchytem netopýrů. Přihlášky: 
pavlina.samalova@nature.cz.

27. 8. Kanina
6. Country KaninaFest od 12.00. 
Vystoupí Fámy, Album, Dobrý 
struny, Milkeaters, Nová sekce, 
Gladly SW, Poutníci. Součástí 
programu: taneční skupina Září-
cí ženy, Skotští dudáci, Western 
show, Cowboys na koních, so-
kolník, Spolek veteráni Kralupy.

28. 8. Mšeno
TJ Sokol Mšeno zve na 45. po-
chod Mšenská padesátka, jehož 
součástí jsou i cyklotrasy. Start 
na koupališti od 6.30 do 10.30 
podle délky zvolených tras. V 
rámci akce bude v 10.00 start 
běhu Kokořínské roklinky.

4. 9. Mšeno
Okrašlovací spolek zve na 
Setkání s loutkami u Hlovecké 
studánky s tvořivou dílničkou a 
představením divadýlka Vysmá-
to, začátek ve 14.00.

Ze Mšena míří k výjezdům dvě cisterny a rychlý zásahový automobil.

Hasiči mířili nejčastěji k polámaným stromům. Dobráci se podíleli na dětském dni v Debři. Foto: SDH 3x 
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Triatlon ovládl Jirka Kužel, 
loňský vítěz minul značení

Mšensko - Plaváním v rybníku 
Harasov odstartoval v sobotu 16. 
července v 10 hodin už 28. ročník 
Kokořínského triatlonu. Kdo chce 
triatlon zvládnout, musí uplavat 
1500 metrů, to je šest kol. Závod-
níci tuto porci zvládají v průměru 
za 30 minut. Rekord je 21:30. Ten 
letos manželé Škodovi nepřekonali, 
ale jejich společné kroužení i tak 
bralo dech. 

Oni byli těmi, kteří první sedli do 
sedel svých horských kol a vyrazili 
po žluté turistické značce prudkým 
technickým stoupáním do Bosyně. 
Z ní následovala nudnější silniční 
pasáž přes Janovu Ves, Kokořín, 
Jestřebici a Dobřeň. A z Dobřeně 
pěkným sjezdem do Planého dolu. 
Potom přes Zbrázděný vrch, dále 
Tuboží kolem statku, kde kdysi 
Antonín Dvořák vyučoval místní 
děti hudbu, pak Zámeckou cestou 
k zámku Houska, přes Vojetín, po-
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Po plavání následuje jízda na horském kole na Romanov, kde se sportovci převlékají do běžeckého.

řádným terénem nahoru pod No-
sálov, přes Lobeč, Skramouš a na 
závěr ze Mšena na Romanov. 

Tam se jako první do běžeckého 
přezouval pozdější celkový vítěz 
Jiří Kužel, následovaný vítězem z 
loňska Tomášem Kolaříkem. Ten 
však v jednom místě v rokli Kačina 
přehlédl značení a bohužel se tím 
připravil o obhajobu prvního mís-
ta. Po obou elitních triatletech po-
stupně následovali další. Filip Šna-
jdr coby nejlepší veterán, plzeňská 
Adéla Turčová nebo trojnásobná 
vítězka Mirka Pavlů. Povedený den 
pokračoval postupným dobíháním 
všech ostatních závodníků, a to 
včetně rekordmanky v počtu startů 
Olgy Lacinové či úplně posledního 
Vlastislava Bartoňka, jehož ročník 
narození 1948 budí úctu už sám o 
sobě. 

Všichni účastníci dorazili ve zdra-
ví. Sem tam někdo mírně bloudil, 

jeden pro defekt vzdal. Velké díky 
patří všem pořadatelům z TJ So-
kol Mšeno, poskytnutému zázemí, 
ať už ráno u Harasova, či celý den 
až do večera při posezení u kytary 
v hospůdce na Romanově. Pocho-
pitelně děkuji všem závodníkům a 
pevně doufám, že se za rok sejdeme 
opět v hojném počtu.

Martin Kauler

Kokořínský triatlon začíná už tradičně plaveckou disciplínou v harasovském rybníku. Foto: TJ Sokol Mšeno 3x

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Na přelomu čer-
vence a srpna nám 
nemohly uniknout 
zprávy o hrozivém 
požáru v Českém 
Švýcarsku, který 
hasily stovky hasičů z celé repub-
liky. Přitom člověka napadne, že 
se jeden trápí s hašením požáru, 
který s největší pravděpodobností 
vznikl kvůli někomu jinému. Ať už 
začalo kolem Hřenska hořet kvůli 
odhozenému nedopalku, nebo kvůli 
nedohašenému ohništi, je jasné, že 
svůj podíl na té zkáze má i Správa 
Národního parku České Švýcarsko. 
Každý extremismus a radikální 
názory se totiž rozhoří ve velký 
požár, který je obtížné uhasit. A to 
je podle mě i případ většiny našich  
národních parků, kde stojí a mnoh-
dy už leží miliony kubíků suchých, 
kůrovcem napadených smrků. A 
suché dřevo krásně hoří. Nebylo 
by ale lepší, kdyby hořelo doma v 
kamnech? Extrémní názory o zá-
kazu těžby v chráněných oblastech 
pak způsobují podobné extrémní 
problémy pro extrémní množství 
lidí. Tím ovšem neomlouvám ne-
zodpovědné turisty, kteří si hrají v 
lese se sirkami. Osobně se mi nelíbí 
ani návrat šelem do našich lesů. A 
jak se zdá, nejsem sám. Uplynulo 
jen pár let a s vlky začínají být velké 
problémy, chovatelé koz a ovcí dob-
ře vědí, o co jde. A tvrzení, že vlci 
sami přišli z Lužic, je už ohranou 
pohádkou, když navíc jen vyskočili 
z přepravních beden. Každé pře-
hnané rozhodnutí od stolu dokáže 
otrávit spoustu lidí. Mluvit by o 
tom mohli i občané Mšena, jejichž 
domy stojí v památkové zóně. To je 
ale zase jiná pohádka...
Pěkné slunečné dny přeje Jiří Říha

10 nejrychlejších

1. Jiří Kužel         2:43:50
2. Tomáš Kolařík         3:04:29
3. Onřej Pařík         3:04:58
4. Aleš Bílek         3:06:13
5. Filip Šnajdr         3:08:08
6. Kamil Krejný         3:18:54
7. Filip Kublák         3:22:15
8. Michael Michalk         3:23:20
9. Kuba Frinta         3:24:22
10. Luděk Šimeček         3:30:44
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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

Mšeno - Lidé, kteří v pátek 22. 
července v 19 hodin zavítali na 
zahradu mšenského evangelic-
kého kostela, odcházeli nadše-
ni a plni energie. Tu jim doplnili  
mladí herci z kočovné divadelní 
družiny  Ductus Deferens. Už název 
jejich souboru - latinské pojmenová-
ní pro chámovod, napovídá, že se s 
nimi diváci nejspíš nenudí. Zhruba 
padesáti návštěvníkům ve Mšeně 
předvedli řízeně improvizovanou in-
scenaci Na políčku.

O své hře sami říkají, že jde o živou, 
hravou, hudební a hlavně humornou 
inscenaci, což s radostí potvrzují i 
diváci. „Musím říct, že představení 
předčilo všechna moje očekávání. 
Byl to fakt super večer,“ prohlásil 
při odchodu ze zahradního hlediště 
Otto Vokál, který představení sle-
doval především skrz objektiv foto-
aparátu. Nadšený byl i evangelický 
farář Michal Šimek, který družinu 
do Mšena pozval. „Musím říct, že to 
tedy bylo něco. Jsou to talenty. Mys-
lím, že o herečce Barboře Laurencii 
Vágnerové, která je čerstvou absol-

Mladí kočovníci z Ductus Deferens 
nadchli návštěvníky farní zahrady

Představení si užilo na padesát diváků. Foto: Otto Vokál 2x

Kočovná družina Ductus Deferens se představila na zahradě kostela.

 

8. 8. 18.30 - DC Liga supermazlíčků 
(animovaná komedie, USA, 2022, 
režie Jared Stern)
9. 8. 18.00 - Pánský klub (komedie, 
ČR, 2022, režie Matěj Balcar)
9. 8. 20.30 - Bullet Train (thriller, 
USA, 2022, režie David Leitch)
10. 8. 18.00 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, USA, 
2022, režie K. Balda, B. Ableson)
10. 8. 20.30 - Erupce lásky (doku-
mentární, Kanada/USA, 2022, režie 
Sara Dosa)
11. 8. 20.00 - Elvis (životopisné hu-
dební drama, USA/Austrálie, 2022, 
režie Baz Luhrmann)
12. 8. 18.30 - jurský svět: Nadvlá-
da (dobrodružný, USA, 2022, režie 
Colin Trevorrow)
15. 8. 18.00 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, USA, 
2022, režie K. Balda, B. Ableson)
15. 8. 20.30 - Díra (drama, Itálie/
Francie/Německo, 2021, režie Mi-
chelangelo Frammartino)
16. 8. 17.30 - Po čem muži touží 2 
(komedie, ČR, 2022, režie R. Havlík)
16. 8. 20.00 - Top Gun: Maverick 
(drama, USA, 2022, režie Joseph 
Kosinski)
17. 8. 17.30 - DC Liga supermaz-
líčků (anim. komedie, USA, 2022, 
režie Jared Stern)
17. 8. 20.00 - Podivnější než ráj 
(drama, USA/Německo, 1984, režie 
Jim Jarmusch)
18. 8. 20.00 - Nene (horor, USA, 
2022, režie Jordan Peele)
19. 8. 18.00 - ježek Sonic 2 (anim. 
komedie, USA/Japonsko, 2022, re-
žie Jeff Fowler)
22. 8. 18.00 - DC Liga supermaz-
líčků (animovaná komedie, USA, 
2022, režie Jared Stern)
23. 8. 20.00 - Střídavka (komedie, 
ČR, 2022, režie Petr Nikolaev)
24. 8.17.30 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, USA)
24. 8. 20.00 - Vyšehrad: Fylm 
(sportovní komedie, ČR, 2022, re-
žie Martin Kopp a Jakub Štáfek)
25. 8. 20.00 - Arvéd (psychologické 
drama, ČR, 2022, režie V. Mašek)
26. 8. 18.00 - Thor: Láska jako 
hrom (akční, USA, 2022, režie Taika 
Waititi)
29. 8. 18.00 - Mimoni 2: Padouch 
přichází (anim. komedie, USA, 
2022, režie K. Balda, B. Ableson)
30. 8. 20.00 - Pozvánka do pekla 
(thriller, USA, 2022, režie Jessica M. 
Thompson)  
31. 8. 17.30 - DC Liga supermazlíč-
ků (animovaná komedie, USA)
31. 8. 20.00 - Bullet Train (thriller, 
USA, 2022, režie David Leitch)

KINO MÁJ DOKSY
SRPEN

ventkou DAMU, ještě uslyšíme,“ po-
chválil herce fařář Šimek.

Naopak Mšeno, jeho občany i 
krásné okolí vychvalovali sami her-
ci: „Mšeno je nádherné město, ať 

už pro pečlivě dochované historické 
centrum, či blízké krásy Kokořínska. 
Nikdo z nás Mšeno doposud nena-
vštívil, a tak jsme byli velice příjem-
ně překvapeni. Dva členové našeho 
souboru navíc pocházejí z evange-
lických rodin, tedy zázemí evange-
lického kostela, na jehož zahradě 
jsme mohli své představení uvést, 
nám bylo blízké. Na poměry tak 
malého města jsme se těšili velké-
mu diváckému zájmu. Vždy jsme 
rádi za každého jednoho diváka, 
který si najde čas a rozhodne se ho 
strávit kulturně. Doufáme, že se 
naše tvorba setkala s pochopením, 
neb není tvorbou prvoplánovou, 
a moc děkujeme za pozvání a vřelé 
přijetí.“

Více informací o družině Ductus 
Deferens najdete na: https://www.
facebook.com/ductussdeferens, 
https://www.instagram.com/_
ductusdeferens_/.                  Jiří Říha

Pozvánka na besedu
Mšeno - Evangelický sbor a měs-
to Mšeno pořádají diskusní večer 
věnovaný tématu „Svoboda a 
naděje“. Uskuteční se v sobotu 
20. srpna od 19.00 v areálu kou-
paliště ve Mšeně. Hosty večera 
budou akademický sochař Petr 
Císařovský, vydavatel Vladimír 
Drápal a filosof Miroslav Vodráž-
ka. Vystoupí rovněž mšenští di-
vadelníci s citacemi osobností o 
svobodě a naději. O hudební do-
provod se postará písničkář Karel 
Vepřek. Všichni zájemci jsou zvá-
ni! Vstupné dobrovolné.       (sim)
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Tip na výlet: Jestřebice vás 
upoutá starými roubenkami

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...

Tentokrát si dáme výšlap tro-
chu delší. Začneme na par-
kovišti pod Pokličkami a je 

jen na vás, jestli tam dojedete, nebo 
dojdete. Rozcestník tam je, napojí-
te se na modrou značku a začnete 
stoupat po vykácené cestě. O to se 
postaral kůrovec. 

Po půlhodině se dostanete do 
nádherné Jestřebice se spoustou 
starých udržovaných domků. Hned 
na rozcestí modré značky a silnice 
si prohlédněte vlevo domky Malé 
Jestřebice a pak se vraťte do Jestře-
bice. Mnohé, obzvláště ty staré rou-
bené chalupy vás ohromí. Pořádně 
si to projděte a vůbec odtud nepo-
spíchejte. Pokud budete mít  chuť 
potěšit tělo něčím dobrým, pěkná 
hospoda se o vás postará. Doporu-
čuji navštívit i starý, vzorně udržo-
vaný hřbitov s mohutnými stromy. 

O kousek dál už silnice končí, tak 
se vraťte na zelenou značku a otočte 
se na cestu do Vojtěšského dolu. Jde 
se z kopce. Hned kousek od silnice 
by měla být značená odbočka ke 
dvěma jeskyním, vpravo od cesty. 
A doporučuji ještě jedno zajímavé 
místo. Na první odbočce doprava 
dole v rokli najdete po pár krocích 
Kalvárii s ukřižovaným Kristem vy-
tesanou do skály, stojí to za zhléd-
nutí. 

A už se blížíme ke konci putová-
ní. Komu zbylo ještě dost energie, 
může odbočit vpravo na Jestřebické 

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

pokličky a Skalní bránu, o tom jsem 
se zmiňoval při našem prvním pu-
tování. Projdete Vojtěchovem, kde 
jsou také krásné domky, a dáte se na 
silnici doprava, k parkovišti je to jen 
kousek. A ještě jedno doporučení. 
Chtělo by to mít s sebou podrobnou 

turistickou mapu nebo chytrý mo-
bil. Třeba by vás to zlákalo i k jiným 
zajímavostem v okolí. V příštím pu-
tování se vydáme k dalším zajíma-
vostem kokořínské oblasti. Tak vám 
přeji dobrou náladu a chuť poznávat 
okolí.                             Zdeněk Bergl

Za návštěvu stojí i starý hřbitov.Na návsi stojí pěkná kaplička.

i n z e r c e

jestřebice se mohou pochlubit krásně zachovanými chalupami.

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 220 - 269 Kč/ks.             

 Prodej se uskuteční 14. srpna 2022 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

Kalvárie ve Vojtěšském dole.Ve vsi nechybí křížek. Foto: Z. B. 8x
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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

Ohlédnutí za školou: traktory i mamuti
Zemědělské muzeum
V pátek 17. 6. jsme byli v Národním 
zemědělském muzeu v Praze. Mu-
zeum mělo několik zajímavých ex-
pozic, jako rybníkářství, lesnictví,
myslivost, potravinářství a dal-
ší. Před muzeem byl zoo koutek s 
ukázkami národních plemen krá-
líků, drůbeže a holubů a na střeše 
byla ukázka polních plodin se vče-
lami. Ze střechy byl také krásný vý-

hled na Pražský hrad.

Muzeum Eduarda Štorcha
V pátek 24. 6. jsme šli pěšky přes 
Skramouš do Lobče, kde jsme na-
vštívili muzeum Eduarda Štorcha. 
Nazpátek jsme šli přes louky a výlet 
jsme ukončili na zahradě paní uči-
telky, kde jsme opékali uzeniny a 
zahráli si fotbal.

Michal Kroupa

Zejména kluci se rádi posadí do plechové sedačky starého Zetoru.

i n z e r c e

školáci si prohlédli zajímavé expozice a navíc viděli i králíky a drůbež.

Nechyběla možnost vyzkoušet si práci s malým rypadlem.

Do lobečského muzea zašly mšenské děti pěšky. Foto: ZŠ Mšeno 4x
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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

HOSTINEC 
U KORUNY

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

Mšeno - Šestnáctiletý juniorský 
závodník Martin Pokorný ze Mše-
na bodoval ve sjezdu horských kol 
městem, který se jel v sobotu 23. 
července. Na výsledkové listině 
Czech Downtown series se na dru-
hém závodě v Rakovníku umístil v 
juniorské kategorii na 3. pozici, v 
absolutním pořadí skočil devátý z 
třiasedmdesáti závodníků.

První závod seriálu Czech 
Downtown series se jel 11. června 
v Táboře, kde se Martin umístil na 
krásném, avšak neoblíbeném 4. 
místě.

V čem spočívá tato cyklistická 
disciplína? Závodník musí projet 
městem, kde jsou připraveny  po-
četné skoky, v co možná nejkrat-
ším čase.

V královském městě Rakovníku 
přivítali závodníky už pojedenác-
té. Fyzicky i technicky náročná 
trať začíná v  lesoparku, odkud se 
vyjíždí do městské zástavby. Ta za-
číná menšími skoky a sjíždí se do 

samotného centra města. 
Po trase se několikrát mění po-

vrch, jsou na ní rozmístěny pře-
kážky, náročné i méně náročné 
skoky, schody, kostky a cílový skok 
na náměstí. To vše musí závodníci 
zvládnout dvakrát. V Rakovníku 

byla ovšem tentokrát druhá jízda 
pro nepřízeň počasí pro všechny 
závodníky zrušena. 

Velké díky patří pořadatelům  
rakovnického závodu, který byl 
velmi pěkně připraven.

Květa Živná

Martinovi Pokornému se dařilo 
na rakovnickém Downtownu

Závodníci jezdili po trati, která byla vybudována v centru Rakovníka.

Downtown je divácky atrak-
tivní městská varianta sjezdu 
horských kol. Vůbec první zá-
vod v České republice přivítal 
Zlín v roce 2007, od té doby se 
v tuzemsku podařilo uspořá-
dat více než 40 závodů. Down-
towny se pořádají po celé Ev-
ropě. Největší  závody se však 
konají v jižní Americe, kde 
kopcovitá města a úzké uličky 
nabízejí dokonalé prostředí 
pro tento nádherný sport. Není 
divu, že tam diváckou kulisu 
tvoří více než 40 tisíc diváků. šestnáctiletý závodník ze Mšena zajel třetí místo. Foto: K. Živná 2x

Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet  

na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře 

propagovat svou obec?

Své příspěvky posílejte na:
msensko@email.cz
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Z deníku zastupitele Jiřího Guttenberga st.
Vážení spoluobčané, léto 

se láme do své druhé 
poloviny a než se nadě-

jeme, bude konec prázdnin a v 
září nás čekají volby do obecních 
zastupitelstev. Věřím, že k volbám 
dorazíte v hojném počtu, protože 
jedině tak můžete ovlivnit dění v 
našem městě a regionu.

Osobně za sebou mám své první 
funkční období v pozici zastupi-
tele města Mšena. Po celou dobu 
jsme se společně s mými kolegy 
ze sdružení Pro Mšeno snažili 
aktivně pracovat ve prospěch vás 
všech. O všem podstatném jsme 
vás vždy informovali na strán-
kách měsíčníku Mšensko. Často 
jsem se kriticky vyjadřoval k ně-
kterým krokům vedení města. 

Četl jsem názor člověka, jehož 
si vážím, že nesouhlasí se vzá-
jemnou kritikou zastupitelů v no-
vinách. Jenže opozice, kam jsme 
byli vyšachováni, moc nástrojů, 
jak prosazovat svoje názory a po-
stoje, nemá. Naše sdružení dosta-
lo od vás občanů našeho regionu 
jasný mandát k tomu, abychom se 
podíleli na vedení města. Přestože 
jsme získali stejný počet mandátů 
jako sdružení starosty, ctili jsme 
výsledky voleb – sdružení staros-
ty dostalo o 11 hlasů více, a na 
pozici starosty jsme podporovali 
Martina Macha. I přes tuto naši 
vstřícnost jsme byli vyšachováni 
(více jsem o tom psal ve Mšensku 
č.1/2019). 

Starosta moc dobře věděl, že 
nejsme a nebudeme poslušnými 
kývači, které on nazývá konstruk-
tivními zastupiteli. Ti, co mají 
jiný názor než on, jsou nežádoucí 
rebelové a ničitelé všeho dobrého. 
O tom, že starosta tlačí své „správ-
né“ názory pouze na sílu 8 hlasů, 
svědčí odstoupení dlouholetého 
zastupitele Jirky Fanty. To je člo-

věk, který nikdy nebyl silně kri-
tický, ale naopak byl vždy příkla-
dem konstruktivního zastupitele, 
který ze všech sil pracoval ve pro-
spěch občanů. I proto, že nesou-
hlasil s tím, jak starosta narychlo 
a bez řádné diskuse protlačil svou 
vizi projektu „Studie Zahradní“, 
složil svůj mandát zastupitele. A 
nikdo z vedení města mu za jeho 
dlouholetou práci nedokázal ani 
poděkovat! Je toto kritika starosty 
a koaličních zastupitelů? Asi ano, 
ale podle mne zcela oprávněná a 
názorně ukazující, jak si starosta 
představuje konstruktivní debatu 
a jak je „nakloněn“ diskusi. Je do-
konce natolik „vstřícný a demo-
kratický“, že nám opozičním za-
stupitelům chtěl zásadně omezit 
možnost diskutovat na jednáních 
zastupitelstva. To se starostovi 
naštěstí, díky svobodně smýšlejí-
címu zastupiteli Tomáši Uhrovi, 
nepovedlo. Já mu za to touto ces-
tou ještě jednou děkuji. 

Ze zápisů z jednání zastupitel-
stva je zřejmé, že jsme v mnoha 
záležitostech hlasovali společ-
ně s vládnoucí koalicí, protože 
navržené akce byly ve prospěch 
občanů našeho regionu – mimo 
jiné například chodník v ulici Bo-
leslavská, rekonstrukce ulice Na 
Tržišti, nákup nové hasičské cis-
terny, odvětrání kuchyně základ-
ní školy, výměna topného sys-
tému v základní škole a mnoho 
dalších. Ale na některé věci máme 
zkrátka jiný názor, a proto s nimi 
nesouhlasíme a musíme vám dát 
vědět proč. Z toho někdy vyplyne 
samozřejmě i kritika vedení měs-
ta. To je práce opozice. Věřím, že 
díky vašim hlasům budeme po 
letošních volbách smět ukázat, že 
dokážeme být i ve vedení města.

Ano, jsem ke starostovi a jeho 
některým krokům kritický. I když 

kritický... Například to, že nesou-
hlasím, aby se lampy VO naku-
povaly 4x dráž, než je nutné, to 
není ani tak kritika, jako odlišný 
názor na pořízení majetku města. 
Že nesouhlasím s tím, aby se na 
jedné straně ul. Stránecká opravi-
la část komunikace na parametry 
dálnice za neuvěřitelnou cenu 5 
mil. Kč, na druhé straně ulice 
byla pouze obrusná vrstva včetně 
malého rozšíření za 2,5 mil. Kč a 
uprostřed zůstal starý povrch? Já 
jsem přesvědčen, že se dala ulice 
Stránecká opravit kompletně celá 
za 1/3 nákladů a i tak by sloužila 
dlouhá léta. O investici města v 
řádech desítek milionů v lokalitě 
Na Čihadle jsem toho napsal více 
než dost. O plánech starosty na 
stavbu sociálních bytů a knihov-
ny v ul. Zahradní, kvůli čemuž 
ukončil působení v zastupitelstvu 
Jirka Fanta, také. My v lokalitě 
Zahradní vidíme jiné využití.  

Že nechceme kamennou dlaž-
bu v ulicích Mšena? Že nám vadí 
šikana našich občanů ze strany 
pracovníků Národního památ-
kového ústavu bez jakékoli mož-
nosti zastání od vedení města? To 
není ani tak kritika, jako spíš od-
lišný názor. A ne názor ojedinělý. 
Myslím, že i pro tyto naše „odliš-
nosti“ spousta z vás naše sdružení 
volila. A my naše názory a vaše 
zájmy budeme prosazovat a hájit 
i nadále. Knihovna v ul. Zahrad-
ní? Ano, s tím nemáme problém. 
Ale sociální byty? Opravdu? Jen 
proto, že na to je možnost zís-
kat dotace? Myslím, že mnohem 
smysluplnější by bylo zde posta-
vit bytový dům se startovacími 
byty pro mladé lidi ze Mšena, aby 
dosáhli na dostupné bydlení. Sice 
by to byla investice plně hrazená 
městem, ale podle mě mnohem 
výhodnější investice pro Mšeno, 
než někomu zhodnocovat cenu 
jeho pozemků na úkor občanů 
města tak, jak se tomu děje v lo-
kalitě Na Čihadle. 

Já i ostatní moji kolegové ze 
sdružení jsme samozřejmě při-
praveni a ochotni o všem disku-
tovat. Bohužel ale starosta slo-
vo diskuse nezná. Respektive si 
vysvětluje jeho význam tak, že 
diskuse představuje pouze bezvý-
hradné odsouhlasení jeho názorů 
a představ. A to je potřeba změnit. 

Vážení spoluobčané, budeme 
moc rádi, pokud naše sdružení 
ve volbách opět podpoříte svými 

hlasy. Mšeno si zaslouží změnu. A 
pozor, změna v našem podání ne-
znamená v žádném případě pře-
kopání všeho od základů! Změna 
v našem podání je především o 
tom, že budeme více zapojovat 
vás občany do rozhodování o 
zásadních otázkách města a bu-
deme se mnohem více snažit o 
všem diskutovat. Náš program 
vám představíme v příštím vydá-
ní Mšenska.

Děkuji vám za váš čas strávený 
čtením těchto řádků a přeji vám 
všem hezký zbytek léta. 

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

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

Reakce na článek j.G. 
ze Mšenska 7/2022
K příspěvku p. Jiřího Gutten-
berga st. z minulého vydání 
(Žádost o odkup části pozem-
ků u bývalého střediska) bych 
chtěla doplnit: Žádost o od-
koupení pozemku jsme podali 
12. 5. 2020 a 7. 12. 2020 jsme 
doložili geometrický plán. 
Pan starosta s námi skutečně 
jednal, pozemek si prohlédl, 
souhlasil s jeho oplocením na 
naše náklady i s odprodejem 
po doloženém geodetickém 
vyměření. Jedná se o 23,86m2, 
z toho cca 10m2 je v obtížném 
svahu. Je těžko uvěřitelné, že 
by prodej několika metrů rohu 
vzniklé parcely mohl ovlivnit 
jakýkoli zamýšlený projekt. Ne-
chápeme důvod nechuti nám 
vyhovět. Je pravda, že nepatří-
me k aktivním občanům, ale v 
minulosti jsme nebyli k životu 
města pasivní, zejména man-
žel. V letech privatizace vyvinul 
maximální snahu o převede-
ní lékárny do majetku města, 
nikoli do státního fondu, kde 
končila většina zdravotnických 
zařízení. Manželovi mohlo být 
jedno, zda cenu stanovenou 
Ministerstvem zdravotnictví 
ČR zaplatí státu nebo městu. 
Mohlo, ale nebylo, a tak město 
získalo přes 3/4  milionu korun. 
Nesouhlasím se vzájemnou kri-
tikou zastupitelů prostřednic-
tvím novin, ale u p. Guttenber-
ga oceňuji, že si napřed přišel 
ověřit, zda v mezičase nebyla 
žádost vyřešena, a slušně požá-
dal o zveřejnění příspěvku. 

M. Lachetová
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Ekocentrum Koniklec vyrazilo 
ke stránecké kořenové čistírně

Stránka - V sobotu 16. července v 
10 hodin se konala prohlídka ko-
řenové čistírny ve Stránce. O tuto 
exkurzi požádala starostu obce Ing. 
Martina Marešová z Ekocentra Ko-
niklec. Prohlídky jediné kořenové 
čistírny v regionu Kokořínska se 
nakonec zúčastnilo 21 lidí.

Akce začala v zasedací místnos-
ti Obecního úřadu Stránka, kde 
starosta obce Štefan Dvorščík se-
známil účastníky exkurze se všemi 
procedurami a náležitostmi, které 
museli ve Stránce absolvovat, aby 
obec získala povolení k realizaci 
kořenové čistírny. A že toho ne-
bylo málo. Jednalo se o geologic-

Homuta Trio na náměstí přilákalo desítky lidí
Stejně jako vloni i letos o letních 
prázdninách mšenské náměstí 
ožilo muzikou. Seriál poslecho-
vých koncertů před mariánským 
sousoším na sklonku červen-
ce zahájil mělnický hudebník  
Tomáš Homuta a jeho Trio. 
Trojici hudebníků si přišlo po-
slechnout několik desítek míst-
ních lidí, mezi nimiž nechyběli 
ani obyvatelé sousedních obcí. 
Foto: Zdeněk Bergl 5x

Stránecká kořenová čistírna funguje bez větších problémů už přes deset let. Foto: archiv OÚ Stránka 2x

ké průzkumy celé lokality, veškeré 
projektové a stavební dokumentace 
ke kořenové čistírně a odkalovací-
mu zařízení před čistírnou. Taktéž 
je starosta informoval o veškerých 
nutných povoleních od vodopráv-
ního úřadu. 

Poté se všichni přesunuli ke  
kořenovce, kde je starosta seznámil 
s funkcí kořenové čistírny a tím, jak 
pracuje tříkomorový septik před 
vlastní kořenovkou. Návštěvníci se 
dozvěděli také o počtu předepsa-
ných odběrů během roku, o tom, 
jaké ukazatele je nutno dodržet 
v souladu s povolením od Vodo-
právního úřadu Mělník. Účastníci 

z Ekocenta Koniklec se zajímali o 
různé podrobnosti, například o 
vliv kořenovky na životní prostře-
dí, výhody provozu čistírny pro 
občany obce a další, tyto a další do-
tazy se snažil starosta zodpovědět.

Na závěr vyjádřili účastníci ex-
kurze spokojenost s prohlídkou a 
poděkování za podrobný výklad. 
Taktéž chválili celkovou úpravu 
obce Stránka a vyjádřili uznání za-
stupitelstvu obce.

Při rozloučení starosta nezapo-
mněl návštěvníkům doporučit na-
bídku čerstvého pečiva paní Kalu-
žové v její samoobslužné prodejně.

Štefan Dvorščík, starosta obce

Prodám ochranný rám na Zetor 
4011/3011 v dobrém stavu. Cena: 
6000 Kč. Mšeno. 724 846 381.

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

Ve středu 17. srp-
na 2022 uplynou 
čtyři roky od chví-
le, kdy do umělec-
kého nebe odešel 
pan Karel Horňák,  
zakladatel a dlouholetý šéfre-
daktor Mšenských novin, učitel, 
vynikající muzikant, zakladatel  
a sbormistr pěveckého sboru In-
termezzo aj. 

Se vzpomínkou Jiří Říha 

Udělejte radost svým blízkým, po-
přejte jim k jubileu, vzpomeňte na ze-
snulé nebo poděkujte těm, kteří pro 
Vás udělali něco hezkého. Text zašle-
te jako SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

VZPOMÍNKA
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Cinibulkovy stopy zamířily na koupaliště
Mšeno - Jak prováděli osobní hygie-
nu lidé ve Mšeně na začátku 20. sto-
letí? Přeci jako většina lidí na ven-
kově - oplachovali se v plechovém 
škopíku nebo prováděli důkladnější 
očistu v neckách. A v létě jim posta-
čilo ošplouchnutí v rybníku nebo v 
sudu s dešťovkou.

Právě hygiena tehdejších Mše-
ňáků byla hlavním tématem histo-
rické vycházky Po stopách Cinibu-
lkových aneb Časem zpět o 90 let, 
kterou pořádal v polovině července 
Okrašlovací spolek pro Mšeno a 
okolí.

A proč se v čase letos nevraceli o 
sto, ale jen o devadesát let? Právě 
před devadesáti lety se totiž poprvé 
veřejnosti otevřely místní městské 
lázně, a to přesně 19. června 1932. 
Ojedinělý architektonický skvost, 
který byl inspirován rozsáhlejšími, 
známějšími a dnes už neexistujícími 
lázněmi v Klánovicích, se ve Mšeně 
nebudoval pro parádu a na prome-
nády. Hlavním účelem byla samo-
zřejmě potřeba jít s dobou a mít ve 
Mšeně moderní bazén, ale neméně 
důležitá byla i stránka osobní hygi-
eny. Také proto byly v budově navr-
ženy koupelny s vanami a sprchy.

Letošní vycházka více než třiceti 
nadšenců v dobovém oblečení pro-
to retrospektivně a s velkou mírou 
nadsázky připomněla momenty ze 
všedního života místních lidí a na-
hlédla do samotných začátků kou-
paliště ve Mšeně. A v rámci připra-
vených scének nechyběl dokonce 
ani mšenský stavitel Josef Oborský, 
pod jehož vedením místní řemesl-
níci lázně v letech 1931 a 1932 vy-
budovali.

Děkujeme všem účastníkům a tě-
šíme se opět za rok!

Jiří Říha, předseda spolku

Republikové finále soutěže  
Mladí horalové se blíží
Kokořínsko - Koncem letošního 
června proběhlo v Kokořínském 
dole další setkání zástupců Komise 
mládeže ČHS se zástupci pořada-
telských horolezeckých spolků HO 
Satalice a LK Mšeno. 

Trasa závodu, který se uskuteční 
v sobotu 17. září 2022, je v tuto 
chvíli již definitivně stanovena. Od 
původně zamýšlených dvou růz-
ných okruhů bylo nakonec upuš-
těno, a to vzhledem k podmínkám, 
které je nutné při pořádání závodu 
v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 
dodržet. 

Pokud jde o jednotlivé disciplí-
ny, nebude letos zařazena žádná 
bonusová. Své dovednosti tedy 

závodníci předvedou na tradičních 
stanovištích. Zajímavé to tentokrát 
bude na stanovišti lezení. Lezecký 
terén není z nejlehčích. A pozor! Po 
čtyřech letech se vracíme na písek! 

Stalo se již tradicí, že pořadatelé 
kromě samotného závodu zajistí 
také podvečerní kulturní program. 
Pokud se vše zdárně podaří, bude 
letos hostem celorepublikového 
finále člověk téměř nebeský. Více 
však prozrazovat nebudeme, aby-
chom to snad ještě nezakřikli.

Tak tedy v sobotu 17. 9. 2022 na 
startu! Více info ohledně letošního 
finále naleznete na webu ČHS v 
sekci Mladí horalové.

Jiří Faflák, Komise mládeže ČHS

Na náměstí se sešlo více než třicet nadšenců, řada z nich přišla v dobovém oblečení. Foto: Josef Havel 5x

Výletníci mířili do sadu u Františkovy aleje, kde byl připraven piknik.

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

Historická vycházka se nesla v duchu osobní hygieny a koupání.
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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

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

Letošní Jízdu Kokořínskem celý 
den provázelo deštivé počasí

Mšeno - Poslední červnovou so-
botu uspořádal mšenský veterán 
klub už sedmnáctý ročník Jízdy 
Kokořínskem. Pod silně zataženou 
oblohou se na mšenském náměstí 
sjelo 35 historických vozidel, z toho 
17 motocyklů a 18 automobilů. S 
probíhajícím zahájením soutěže se 
rozpršelo a déšť pak účastníky pro-
vázel téměř celou cestu.

Trať soutěže měřila rovných 50 

Do centra města se sjelo přes třicet historických vozidel.

kilometrů a bylo na ní tradičně 
umístěno šest soutěžních úkolů: 
test dobré paměti, znalosti tech-
niky, hod míčkem na cíl, určení 
záhadných předmětů, střelba ze 
vzduchové pušky a jízda zručnos-
ti. Po dojezdu do cíle se účastníci 
občerstvili v restauraci Stadion a na 
tribuně plochodrážního stadionu 
proběhlo dekorování vítězů.

Karel Lahoda

Nechyběla střelba ze vzduchovky. Foto: VK Mšeno

i n z e r c e

VÝSLEDKY
motocykly
1. Vít Růžička
2. Petr Krtička
3. František Stakorský

automobily
1. Milan Žíla
2. Jiří Hambálek
3. Jan Hudeček

1 cm jednosloupce                20 Kč
1 cm dvojsloupce                   40 Kč
1 cm trojsloupce               60 Kč
1 cm čtyřsloupce               80 Kč
                       (Ceny jsou bez DPH 21 %.)
Inzerci v novinách Mšensko lze sjed-
nat na emailu: msensko@email.cz 
nebo na telefonu 724 846 381.

Ceník plošné inzerce
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Ludvík Peer, někdy též Ludevít (* 
4. 8. 1847 Mšeno u Mělníka † 3. 
9. 1904 Stuttgart), hudebník. Již 
při studiu na konzervatoři hrál na 
violoncello v Prozatímním divadle 
v Praze, spřátelil se s Antonínem 
Dvořákem, který mu věnoval vio-
loncellový koncert. Nastoupil na 
místo u dvorní kapely v Německu 
(Löwenbergu a Baden – Badenu), 
dále v ruském Pavlovsku u Pe-
trohradu a nakonec zakotvil na 
doporučení mšenského rodáka a 
barytonisty Jana Píška ve dvorním 
divadle v německém Stuttgartu. 
Ve Mšeně účinkoval na dobročin-
ných koncertech. Jeho bratr Jo-
sef (* 1850 Mšeno u Mělníka † 
1894 Stuttgart) ho následoval po 
dokončení studia na konzervatoři 
do Stuttgartu, kde byl koncertním 
mistrem na violoncello. 
Václav Bolemír Nebeský, PhDr. (* 
18. 8. 1818 Nový Dvůr u Kokoří-
na † 17. 8. 1882 Praha), básník, 
literární historik, publicista. Po-
cházel z národnostně smíšeného 
manželství, navštěvoval nejdříve 
českou školu v Šemanovicích, 
poté německé školy ve Vidimi, 
gymnázium v České Lípě a Lito-
měřicích. V roce 1843 začal stu-
dovat nejdříve medicínu ve Vídni, 
ale potom se zabýval studiem 
jazyků a literaturou na Univerzitě 
Karlově, kde se přimkl k češství a 
stal se překladatelem antických 
dramat a španělské poezie. Byl 
básníkem přírodní a milostné re-
flexe, považovaným za nástupce 
K. H. Máchy. V roce 1846 přijal 
místo vychovatele v domě rytíře 
Jana Norberta z Neuberku na jeho 
statku na Chloumku u Mělníka. V 
roce 1848 se účastnil politického 
života v Praze, kde spolupracoval 
s Františkem Palackým a K. Havlíč-
kem Borovským (byl jeho zástup-
cem v redakci Národních novin). 
Byl důvěrným přítelem Boženy 
Němcové, zejména rádcem v je-
jích uměleckých začátcích. Přijela 
za ním i na Mělník. Byl zvolen do 
Národního výboru, stal se sekre-
tářem Národního muzea v Praze a 
Matice české a redaktorem časo-
pisu Českého muzea (1850 – 61). 
Od roku 1849 byl docentem české 
literatury na Univerzitě Karlově. 
Vyšla mu jediná větší skladba 
– filozofická báseň Protichůdci. 
Jako jeden z prvních upozornil na 
nutnost studovat tradiční četbu 
venkovského lidu a na její význam 
ve slovesné kultuře národa. Je 
pochován v Praze naproti Slavínu 
Vyšehradského hřbitova v Praze.

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MŠENSKA

Poslední divácký kroužek aneb 
něco už jsme bohužel nestihli
V uplynulém školním roce 

jsme se skoro plně (pod-
zim a jaro) vrátili k divác-

kému kroužku.  Z kraje sezony to 
bylo i s certifikáty a v respiráto-
rech. Pamatujete si to ještě?

Hlavní výstavou, kterou jsme již 
nestihli, je aktuální tvorba Jiřího 
Davida a jeho Ztopoření oka. Tak 
ji mají děti za domácí úkol jako 
distanční studium. Co jsme na-
opak od profesora Davida viděli, 
je jeho transformované neonové 
srdce, které „spadlo“ z Hradu do 
podhradí a je umístěno na budo-
vě Kunsthalle. Pevně věřím, že se 
velké umění vrátí do roka zpět na 
Hrad, a nebude to jen Ztohoven.

Měli jsme ještě plán, který byl 
na pomezí expozice a výletu. Ten 
nevzdávám a uskutečníme ho v 
rámci našeho tábora, na který 
tímto i zvu. Může se přidat, kdo 
bude mít chuť. Jedná se o vlakový 
okruhový výlet do nově otevřené 
pobočky Národního muzea, která 
vznikla ve zrekonstruovaném ob-
jektu ve Všetatech.

V dlouhodobějších plánech byla 
ještě návštěva divadla Drak, kte-
ré občas zavítá do Prahy. A také 
opěvované a neustále míjené So-
vovy mlýny. Nyní po odchodu 
paní Medy, kdy osiřela její okna 
na Kampě, není kam spěchat. Obě 
akce stojí natolik za to, že jsme si 
řekli, že je uskutečníme individu-
álně s dětmi, které mají zájem.

Nyní už k tomu, co jsme viděli a 
stihli. Byla to řada procházek Pra-
hou, ale ty vyjmenovávat nebudu. 
Na cestách jsme viděli velkou šká-

lu výstav. Ve Ville Pellé jsme na-
vštívili retrospektivu Radka Pilaře 
k jeho nedožitým devadesátinám. 
Od Rumcajse a Večerníčka (zvlášť 
pro menší děti ideální téma) až 
po úchvatný videoart – mnozí se 
nestačili divit. V málo známém 
Šternberském paláci NG jsem vi-
děli  diskutovanou výstavu Falza? 
Falza! Ta dětem ukázala důleži-
tost témat pravosti díla a rozdíl 
mezi originálem, kopií, napodo-
beninou, citací, inspirací a paděl-
kem. Tradičně jsme byli v DOXu, 
a to na malíři, ale zde hlavně so-
chaři Jaroslavu Rónovi. Výstava s 
názvem Architektony předváděla 
specifickou oblast plastik fan-
taskní architektury. Přidán byl i 
program Ony a oje, který mnohá 
díla dovysvětlil. K tomu děti asi 
poprvé viděly v rozlehlých pro-
storách DOXu živého světového 
umělce. Na výstavě MADeInCHi-
na byl přítomen její autor – čín-
ský disidentský umělec Badiucao 
se svou meditativní performancí 
v uzamčeném houpacím křesle. 
Není rok, abychom nenavštívili i 
Veletržní palác, tentokrát jsme si 
vybrali jednu ze základních ex-
pozic pro studentské porozumě-
ní základů. Tím je Dlouhé stole-
tí 1796 – 1918. Tam děti nejlépe 
viděly, jak se ve výtvarném umění 
začaly dít věci.

Pomyslným i skutečným zavr-
šením všeho byla návštěva nově 
otevřené významné galerie v 
centru Prahy. V Kunsthalle jsme 
se byli podívat na povedenou re-
konstrukci samotnou a expozici o 

historii a původním účelu budo-
vy. Poté děti měly svůj program 
ve tvůrčí dílně. A nakonec jsme 
celou rozsáhlou výstavu pečlivě 
prošli společně. Hlavní program 
zde byl Kinetismus: 100 let elek-
třiny v umění. Multimediální 
výstava vývoje od prvního umě-
leckého využití motorizovaného 
pohybu a umělého světla až po 
informační technologie a digitál-
ní umění současnosti. A to děti 
baví, protože interaktivita čiší už 
z názvu.

Nyní ještě k našim divadlům. 
Obecně lze říct, že v pocovidové 
době je nabídka znatelně užší. I 
tak jsme navštívili dětmi milova-
né divadlo Minor s velmi aktu-
álním novým představením Tři 
bratři o loutkohercích Kopec-
kých, kteří byli před sto lety také 
ve válce, jako dnes my. Tedy něco 
o divadle a o válce, což je myslím 
příznačné.

Na závěr největší úspěch, který 
se nám s divadlem povedl. Tím 
je dvojí inscenace klasické látky. 
Byla to Kytice Karla Jaromíra Er-
bena. Jednak tím děti viděly řadu 
jejích skladeb, které neznaly. Ale 
hlavně pochopily, co je to insce-
nace – tedy možnosti, způsoby a 
formy uvedení literární předlohy 
na scénu.

První inscenací byla Kytice coby 
současné divadlo, ovšem v pro-
storách scény největší - historické 
budovy Národního divadla. S he-
reckými legendami dneška I. Jan-
žurovou, J. Preissovou či F. Něm-
cem. Navíc v režii Skutru, což je 
štěstí, protože dnes jsou to noví 
vedoucí činohry první scény (po 
odcházející Daniele Špinar). Dru-
hou inscenací byla také klasika, 
ale úplně jinak. Děti viděly po-
druhé na kroužku inscenaci sta-
rou přes půl století. Proslavenou 
Kytici divadla Semafor s Jiřím Su-
chým a Jitkou Molavcovou osob-
ně. I tam se trochu bály, ale ještě 
více se bavily, a trochu si zpívaly.

Byl to na závěr povedený kou-
sek a vydařila se i celková dra-
maturgie za šest let kroužku,  
z toho mám upřímnou radost.  
Více než padesátkrát jsme jeli s 
dětmi mimo náš kraj, abychom 
jim ukázali věci jiné, významné a 
důležité, a aby se (je) naučili lépe 
vidět. 

Michal V. Hanzelín a kol.

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
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V tomto dílu se vypravíme 
k ledovcovému splazu Ni-
gardsbreen, který je sou-

částí největšího evropského ledovce 
Jostedalbreen. Z našeho kempu to 
máme asi 80 km a už jen cesta k 
němu nabízí spoustu krásných míst. 
Uděláme jen krátkou zastávku na 
náhorní planině Sognefjell, obklope-
né dvěma pásy pohoří Jotunheimen, 
to znamená Domov obrů. 

Řada vrcholů přesahuje výšku 
2000 m, všem pak kraluje 2469 m 
vysoký Galhopingen. Tady se na 
chvíli zastavíme na parkovišti u cha-
ty Sognefjellhytta ve výšce 1450 m a 
projdeme okolí plné malých jezer a 
skalisek. Krásně to tu kvete. Ale mu-
síme dál. Pokud nám vyjde čas, při 
zpáteční cestě to tu pořádně projde-
me. Naším dnešním hlavním cílem 
je už zmíněný ledovcový splaz Ni-
gardsbreen, už to k němu nemáme 
moc daleko. 

Silnice vede po přímce, je to taková 
houpačka, pořád z kopce a do kop-
ce. Pohled před nás je zajímavý, při-
pomíná nakreslený průběh vlnění. 
Za vesnicí Gaupe začínáme stoupat 
úzkým údolím a blížíme se k ledov-
covému splazu. Tady silnice končí, 
dál už musíme po svých. Nemáme 
to daleko, mírně stoupáme podle 
úzkého ledovcového jezera, které 
napájí voda odtávající z čelní moré-
ny splazu. Ta se nám ukazuje hned 
za první zatáčkou kolem skal a nad 
ní vidíme celý ten dlouhý ledovcový 
pás, který leží na obrovské planině 
ve výšce 1500 až 1800 m. Cesta dál 
už tak snadná není, k tomu nám ješ-
tě severští bohové spustili na uvítání 
docela slušný déšť. Co se dá dělat, 
tady je to asi dost pravidelné. 

Z okolních strmých srázů padá 
voda a vytváří potůčky, ty končí v 
jezeře. Pokud chceme dál, musíme 
se přes ně nějak dostat, žádné mosty 
tu nemají. Ale tak nemožné to není, 

Ledovec praská a ochlazuje potok pod ním
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       57.

Kusy ledovce končí v potoce.

přes všechny čtyři potůčky mají 
srovnané široké kamenné, nahoře 
ploché stupy. Vykukují z potoka ve 
vzdálenosti necelý metr. Docela se 
nám podařilo bez problémů přes 
potoky přeskákat a stojíme před 
vysokou čelní morénou. Někteří si 
na tento přechod netroufli, prý jim 
stačí pohled z o něco větší dálky. 
Koukáme na morénu, na šířku má 
asi 50 m a její výšku odhadujeme na 
25 m. Má krásnou modrou barvu, 
je to tím, že silná vrstva ledu odráží 
modrou barvu světelného spektra, 
ostatní barvy pohlcuje. 

Slyšíme nejen hukot odtávající 
vody, ale také slabý dunivý hluk a 
praskavé zvuky. To způsobuje po-
malý pohyb celé masy u všech le-
dovců. Mluvím tady o pohybu, ale 
jeho rychlost se uvádí v několika 
málo desítkách metrů za rok. I tak 
malá rychlost způsobuje vnitřní 
pnutí, ledovec praská a každou chví-
li z něj kusy ledu opadají a skončí v 
potoce, který napájí jezero pod ním. 
Pohled je to nádherný. 

Navštívil jsem v Alpách několik 
ledovců, dostal jsem se ale jen na vy-
hlídkové body nad nimi. Až k moré-
ně se přes vysokou vrstvu odtékající 
vody nedostanu, musí mi stačit po-
hled z deseti metrů, i ten stojí  za to. 

Potok odtékající z morény s sebou 
ty kusy ledu bere a jezero patřičně 
ochlazuje. Zkouším si do té vody 
alespoň sáhnout, je to příšerně stu-
dené. Pokud by měl někdo zájem se 
po povrchu morény projít, má mož-
nost si trasu předem objednat a taky 
řádně zaplatit. 

Kus nad námi vidíme řadu asi de-
seti lidí navázaných na lano, v ru-
kách mají cepíny, na botách mačky 
a s průvodcem si tu užívají hodinové 
putování a kochání pohledem na 
celý ten ledovcový splaz. Ta legra-
ce ovšem něco stojí, 850 norských 
korun. Na naše peníze je to krát 4, 
to každého přejde chuť. Musíme se 
vrátit, objevují se ovšem komplika-
ce. Déšť zvýšil hladinu potoků asi o 

10 cm a více než polovina kamenů 
zmizela pod hladinou. Riskovat, že 
se při skákání na ty ponořené netre-
fíme a zahučíme do vody, se nám ne-
chce. Ale co, jsme kluci šikovní, sun-
dáme pohorky, svážeme tkaničky a 
pověsíme si je na krk, stejně tak kal-
hoty. Podle jednoho místního prů-
vodce prý voda sahá jen pod kolena, 
jdeme na to. Zvládneme bez úhony 
přebrodit všechny čtyři potoky, to 
už nám zima kroutí chodidly. Rychle 
osušit tričkem, na sebe vzít z batohu 
tričko rezervní, obout se a honem do 
autobusu. Šoféři už dělají pro zahřátí 
čaj, ten si ještě vylepšíme ohnivou 
vodou a hurá zpět. Zastávku a pro-
cházku náhorní planinou Sognefjell 
už děláme úplně rozmrazení.

Náhorní planina Sognefjell s jezery a pohoří jotunheimen.

Čelní moréna ledovcového splazu. Foto: Zdeněk Bergl 3x
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