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Nejzodpovědněji volila Kanina, 
nejnižší účast byla ve Stránce
Mšensko - Do volebních místností  
při volbách do obecních zastupi-
telstev, které se konaly v pátek 23. 
a v sobotu 24. září, nepřišla celo-
republikově ani polovina voličů. 
Podle Českého statistického úřadu 
své hlasy do uren vhodilo 46,07 
procenta voličů, což není zrovna 
vysoké číslo. Jak se volilo v obcích 
na Mšensku?

Mšeno
Ačkoli na první pohled byla vo-

lební účast ve Mšeně slabá, údaj 
52,45 procenta stále o více než šest 
procent překračuje republikový 
průměr. Výsledky voleb ve Mšeně 
ukázaly, že po čtyřech volebních 
obdobích, kdy ve městě vládlo sdru-
žení starosty Martina Macha, chtěli 
voliči změnu. Nejvíce hlasů a osm 
z patnácti mandátů získalo sdruže-
ní Pro Mšeno, které do voleb vedl 
Jiří Guttenberg st, jemuž také voli-
či připsali nejvíce hlasů - 359. Pět 
křesel obhájilo starostovo sdružení 
Společně pro Mšensko, kde se na 
první post s 247 hlasy dostala Ale-
na Oupická. A dva mandáty zůstaly 
pro sdružení Pro lidi s lídrem Jiřím 
Říhou, jemuž voliči věnovali 134 
hlasů. Opět šlo především o souboj 
dvou silných kandidátek Pro Mšeno 
a Společně pro Mšensko, který ov-
šem na rozdíl od komunálních vo-
leb v roce 2018 vyšel mnohem lépe 
pro první jmenované sdružení. To 
bylo až dosud v opozici.

ChorušiCe
Voliči v Chorušicích a přidru-

žených obcích, kterých k volební 
schránce dorazilo 57,70 procenta, 
jsou patrně s vedením obce spoko-
jeni. Sdružení Pro obec Chorušice 
starosty Martina Bauera získalo šest 
z devíti mandátů, starosta Bauer 
(184) přitom dostal o dva hlasy 
méně než jeho kolega František 
Franc (186). Další tři mandáty při-
padly Sdružení pro naše obce Zuza-
ny Kulhánkové, která obdržela 108 
hlasů.

Kadlín
Kadlínští dali najevo, že si ve funk-

ci starosty na další čtyři roky přejí 
opět Jiřího Hanzela, který ze všech 
sedmi kandidátů sdružení Pro Kad-
lín získal nejvíce hlasů - 35. V Kad-
líně přišlo k volbám 58,04 procenta 
voličů. 

Kanina
Kanina se může pochlubit nejvyš-

ší volební účastí nejen na Mšensku, 
ale i v rámci celé republiky. K urně s 
lístkem dorazilo 85,56 procenta vo-
ličů. Nejvíce hlasů připsali shodně 
starostce Jaroslavě Vrané a Robertu 
Krausovi, a to 47. Jejich jména stá-
la na kandidátce Kanina jinak. Z té 
se do sedmičlenného zastupitelstva 
dostali ještě další dva kandidáti. Ka-
nina pro všechny získala dva man-
dáty, nejvíce hlasů (28) si připsala 
Lucie Martečíková. Jeden mandát 
za sdružení Pro Kaninu obhájil  

Miroslav Šupola s 43 hlasy.
lobeč

Volební účast mírně pod republi-
kovým průměrem zaznamenali sta-
tistici v Lobči. Obecní úřad v době 
voleb navštívilo 44,35 procenta vo-
ličů. Nejvíce z nich přitom na jediné 
kandidátce Občanské demokratické 
strany podpořilo místostarostu Jiří-
ho Kratochvíla, který získal 37 hla-
sů. Jen o tři hlasy méně voliči věno-
vali Zuzaně Pavlíkové Šimonkové.

nosálov
V Nosálově chtějí občané ve vede-

ní obce dále Lenku Střihavkovou. 
Mezi kandidáty na jediné kandidát-
ce sdružení SNK PRO NOSÁLOV 
získala nejvyšší počet hlasů, a to 76. 
Volební účast mají Nosálovští na 
hodnotě 55,83 procenta.

stránKa
Nejnižší volební účast z obcí 

Mšenska byla ve Stránce, kde hla-
sovací lístky odevzdalo jen 36,47 
procenta voličů. Může to být i tím, 
že jsou občané s vedením obce spo-
kojeni. Potvrzuje to nejvyšší pod-
pora dlouholetého starosty Štefana 
Dvorščíka, který získal 52 hlasů.

vrátno
Ve Vrátně získala nejvíce hlasů Ja-

roslava Janíčková (47) z Občanské 
demokratické strany, o 4 hlasy méně 
pak starostka Magda Formánková, 
opět z ODS. Z kandidátky Za rozvoj 
obce Vrátno se do popředí s 24 hla-
sy dostal Jan Studený.          Jiří Říha

ČEKÁ NÁS
8. 10. Šemanovice
Martti Mäkkelä a Pavel Cingl. 
Jazzový koncert v Nostalgické 
myši od 20.00.

14. 10. Mšeno
Divadelní soubor Tyl z Bakova 
nad Jizerou v sokolovně od 
19.30 uvede frašku Ten, kdo 
utře nos.  Více na straně 7.

14. 10. Šemanovice
V Nostalgické myši vystoupí od 
20.00 písničkářka Mucha se 
svým netradičním repertoárem.

15. 10. Šemanovice
Písničkáři Jan Spálený a Petr 
Rímský vystoupí od 20.00 v 
Nostalgické myši.

21. a 22. 10. Mšeno
RC Mšeno a TJ Sokol Mšeno 
pořádají Burzu nejen oblečení 
v sokolovně. V pátek bude 
otevřeno od 14.00 do 18.00 a 
v sobotu od 8.00 do 11.00. V 
nabídce bude oblečení, obuv, 
hračky, sportovní potřeby a 
mnoho dalšího. Prodejní místa 
jsou zdarma. Zájemci se mohou 
hlásit do 18. 10. na telefonu: 
774 817 970.

22. 10. Šemanovice
Nostalgická myš zve na koncert 
dua zpívajících violoncellistek 
Tara Fuki od 20.00.

28. 10. Mšeno
TJ Sokol Mšeno zve na tradiční 
Běh Debří. Prezence předškolá-
ků a žactva 9.15 - 9.45 a start v 
10.00. Dorost, muži a ženy mají 
prezenci od 10.30 do 11.00 a 
startovat budou v 11.15.

28. 10. Šemanovice
Nostalgická myš zve na předsta-
vení Loutek bez hranic - Příběh 
malé Lupinity Gonzáles (15.00) 
a na koncert Vladivojny (20.00).

29. 10. Šemanovice
V Nostalgické myši vystoupí od 
20.00 anglický písničkách Simon 
Kempston.

6. 11. Mšeno
Večer nostalgické poezie v 
kavárně Baťovna od 18.00. 
Účinkují členové Divadelního 
sdružení Mšeno a jejich hosté. 

Poslední letní koncert na náměstí patřil dechovce

Seriál letních koncertů, které se konaly na mšenském náměstí, uzavřel 11. září Velký dechový orchestr 
MKD Mělník. Koncert byl uspořádán v rámci Dnů evropského dědictví 2022.  Foto: Josef Havel 2x
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Kanina opět patří mezi obce
s nejvyšší volební účastí
Kanina - V letošních komunál-
ních volbách vyslali voliči z Ka-
niny tři základní vzkazy. Tím 
prvním je velká podpora stáva-
jící paní starostce, která dostala 
ve volbách nejvíce hlasů a jejíž 
kandidátka získala čtyři ze sedmi 
mandátů. 

Druhou zprávou je velká obmě-
na dosavadního zastupitelstva. Ze 
sedmi členů obhájila svůj mandát 
právě jen paní starostka a před-
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chozí místostarosta. Všech ostat-
ních pět zastupitelů bylo vyměně-
no. Změna je to veskrze nadějná a 
pozitivní, protože se celé zastupi-
telstvo výrazně omladí. Průměrný 
věk původních zastupitelů byl 64 
roků a těch nových je pouhých 36 
let.

Třetí zprávou je opětovný triumf 
Kaniny mezi okolními obcemi, v 
rámci okresu i kraje. Ve Středo-
českém kraji byla průměrná vo-

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

„Mě to nezajímá. 
Stejně je to pokaž-
dý stejný. V životě 
jsem nebyl u voleb, 
tak to teď měnit 
nebudu!“ To jsou 
slova jednoho známého, který je na 
svou neochvějnou volební neúčast 
náležitě hrdý. V posledních letech je 
bohužel takových nevoličů více než 
voličů, což potvrdily nedávné vol-
by. Že by byli lidé už tak otrávení 
z politické scény, kde se to neustále 
dohaduje, jedna strana hází druhé 
takříkajíc klacky pod nohy a občas 
si politici i nafackují? V případě té 
„velké“ politiky bych to i celkem po-
chopil. Někdy je opravdu dost složi-
té vybrat si, která jména do té urny 
hodit. Ovšem volby na vesnici nebo 
na malém městě jsou podle mě 
úplně o něčem jiném. V první řadě 
rozhodně nejde o strany, ale o jmé-
na lidí na kandidátních listinách. 
Na vesnici se lidé znají a vědí, co 
mohou od jednotlivých kandidátů 
očekávat. A pokud se jimi zvolení 
zastupitelé „málo snaží“, mohou je 
ve většině případů zastavit na uli-
ci a náležitě jim vyčinit. Košile je 
bližší než kabát a právě komunální 
volby jsou podle mě tou košilí, jejíž 
výběr máme ve vlastních rukou. 
Záleží nám přeci na tom, v jakém 
prostředí a za  jakých podmínek 
budeme žít, jak vysoké budeme 
platit daně z nemovitostí nebo ja-
kou částku nám z rodinného roz-
počtu ukrojí poplatek za popelnice. 
To a mnohé další ovlivňuje právě 
samospráva, kterou si vybíráme 
většinou z dobře známých tváří. 
Tak prosím nemějte přístup jako 
můj známý a nezahazujte možnost 
vybrat si tu správnou „košili“.

Příjemné čtení přeje Jiří Říha

lební účast 48 procent. V okrese 
Mělník to bylo jen 44 procent. 
Okolní obce měly účast: Choru-
šice 58, Kadlín 58, Nebužely 65 a 
Mšeno dokonce jen 52 procent. 
Na Kanině jsme měli účast obrov-
skou, bylo to skoro 86 procent. Jak 
ukázal i počet kandidátů, angažo-
vanost lidí je zde opravdu enorm-
ní. Co víc si můžeme pro úspěšné 
budování občanské společnosti 
přát.                 Michal V. Hanzelín

Vážení spoluobčané, když 
jsem se dozvěděl výsledek 
voleb do zastupitelstva v 

našem městě, byl jsem velmi pří-
jemně překvapen. Naše sdružení 
od vás získalo velkou podporu, 
které si velmi vážíme a uděláme vše 

pro to, abychom vaši důvěru ne-
zklamali a vedli Mšeno správným 
směrem.

Chtěl bych touto cestou jménem 
našeho sdružení poděkovat všem, 
kteří k volbám přišli, a samozřejmě 
především těm, kteří nám dali své 

hlasy. 
Poděkování patří také všem na-

šim kandidátům, kteří s námi do 
voleb šli. Všichni odvedli kus po-
ctivé práce, která byla ohodnocena 
vašimi hlasy ve volbách.

Jiří Guttenberg st., Pro Mšeno

Poděkování Jiřího Guttenberga (Pro Mšeno)

Vážení spoluobčané, rádi 
bychom poděkovali úpl-
ně všem voličům za to, že  

přišli k volbám a děkujeme za pod-
poru pro naše sdružení. Díky vám 
bylo osm našich kandidátů zvoleno 
do místního zastupitelstva. Velmi 
nás potěšily počty hlasů, které jste 

nám dali, a zažíváme krásný pocit, 
že naše práce měla svůj smysl. Pro-
jevená důvěra je opravdu mimo-
řádná a budeme se všichni snažit, 
abychom plnili vaše očekávání, 
nezklamali vás a hledáním shody 
napříč celým zastupitelstvem měs-
to posouvali dál. 

Chtěla bych poblahopřát i ostatním 
zvoleným zastupitelům a poděko-
vat všem našim zastupitelům za 
práci a přístup v minulém voleb-
ním období. Kluci, děkuji vám za 
vaši práci i za vaši odvahu jít do 
toho znovu. 

Marcela Prieložná, Pro Mšeno

Poděkování Marcely Prieložné (Pro Mšeno)

Školáci si díky BESIPu užili RideWheelShow

V úterý 27. září měli žáci mšenské základní ško-
ly možnost zhlédnout moderovanou bikovou 
show. Ve spolupráci s BESIPem byla pro žáky 
připravena varianta „Zpátky do školy“ zaměřená 
na bezpečnost jízdy na kolech na pozemních ko-
munikacích. Žáci si nejen zopakovali zásady bez-
pečné jízdy na kole, povinné vybavení cyklisty, 
ale také mohli vidět unikátní přeskoky a skoky 
na bikovém kole. Podle potlesku a pokřiků se Ri-
deWheelShow všem moc líbila.            J. Trunková
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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

Kokořínsko - V oblasti Růženina 
údolí na Kokořínsku se v sobotu 
17. září konal pátý ročník soutěže 
Mladí horalové. 

Většina soutěžních družstev při-
jela na místo už v pátek večer, kdy 
byla celá oblast Kokořínska zahale-
na do šedivých mračen a předpo-
věď počasí na sobotu nebyla nikte-
rak příznivá. Před pořadateli bylo 
nelehké rozhodování, zda se letos 
poprvé v historii uskuteční závod 
bez stěžejní disciplíny, tedy bez le-
zení. Dešťové přeháňky, které pro-
vázely v podstatě celou noc z pátku 
na sobotu, nakonec donutily pořa-
datele k definitivnímu rozhodnutí. 
Disciplína lezení bude i vzhledem 
k tomu, že se nacházíme v pískov-
cové oblasti, zrušena. 

Ačkoliv počasí letos nebylo zrov-
na příznivě nakloněno, na před-
startovní atmosféře se to neproje-
vilo. Na žádném z účastníků ani 
organizátorů nebyl vidět náznak 
špatné nálady. Naopak, od sobot-
ního rána to v kempu žilo. Děti 
se radostně hemžily natěšené na 
start. Balily batůžky na závod, la-
dily oblečení, někdo do poslední 
chvíle piloval zdravovědu.

Na start se nakonec postavilo 26 
čtyřčlenných družstev. Již tradičně 
ve dvou věkových kategoriích.

Pořadatelé z oddílů HO Satalice 
a LK Mšeno vytyčili trasu dlouhou 
něco málo přes 3 km. Připraveno 
bylo 7 tradičních stanovišť - stav-
ba stanu, prusíkování a uzlování, 
slaňování, první pomoc, lezení 
(tzv. mokrá varianta – průstup 
kaňonem), lanové překážky, orien-
tace doplněná vyhledáváním tzv. 
„pípáku“, které se loni osvědčilo a 
bude pravidelně zařazováno i do 

budoucna. Pokud jde o samotná 
stanoviště, byl letošní ročník velmi 
tradiční a nebyla zařazena žádná 
vložená disciplína. Prostředí letoš-
ního ročníku bylo naopak famózní 
a troufám si říct, že ze všech roč-
níků nej. Trať byla pestrá, probí-
halo se kaňony, nechyběla prudká 
stoupání a seběhy. Traverzovalo se 
po úzkých pěšinkách pod skalními 
věžemi.  Kokořínský Důl a zejmé-
na okolí Růženina údolí, ve kterém 
se závodníci pohybovali, je oprav-
du unikátní. 

Jak už je u finálového kola pra-
vidlem, o celkovém pořadí rozho-
dovala zejména fyzická zdatnost 
a dovednosti, které děti trénova-
ly ve svých oddílech.  Neméně  
důležitá byla rovněž vzájemná 
podpora a spolupráce. I přesto, 
že někteří vybíhali do pořádné-
ho deště, byly společnými znaky 
úsměv a skvělá nálada. Mladí zá-
vodníci prožívali závod s patřič-
ným soustředěním, vzájemnou 
podporou a radostí. 

V mladší kategorii se nakonec 

Mladí horalové závodili na Kokořínsku

Na mladé horaly čekalo na trati 7 stanovišť s úkoly. Foto: archiv autora

nejlépe dařilo dětem z oddílu HK 
Lanškroun. Ty už pocit vítězství 
znají z roku 2020, kdy zvítězily v 
celorepublikovém finále na Rab-
štejně. Ve starší kategorii se s tratí 
nejlépe popasovali závodníci z HK 
Babí lom Kuřim. Podle slov vedou-
cího Dana Kovaříka začali jeho 
svěřenci trénovat již po skončení 
loňského finále, které mimocho-
dem oddíl z Kuřimi pořádal. Je vi-
dět, že důkladná příprava přinesla 
své ovoce a mladí horolezci z Kuři-
mi si výhru zaslouženě vybojovali. 

Obě vítězná družstva se opět mo-
hou těšit z výhry v podobě lezec-
kého výjezdu do Vysokých Tater 
pod vedením zkušených instruk-
torů Jirky Vogela a Maroše Beláně 
z Metodické komise ČHS. Ačko-
liv na výjezd do hor dosáhli jen ti 
nejlepší, žádné soutěžní družstvo 
neodešlo s prázdnou. Ostatní se 
mohli těšit z cen, které do soutěže 
věnovaly sponzorské firmy.

Na sobotní odpoledne a pod-
večer byl připraven doprovodný 
program v podobě dvou zajíma-
vých přednášek na lezecké téma. 
První přednášky se ujal „sokolík“ 
Dan Podráský, který vyprávěl o 

zkušenostech z projektu Komise 
alpinismu - Sokolíci. Třešničkou 
na dortu a magnetem pro děti byla 
druhá přednáška, kterou nebesky 
proplul Mára Holeček.  Zároveň 
se skvěle zhostil role předávajícího 
cen všem závodníkům na stupních 
vítězů. Po vyhlášení výsledků tr-
pělivě podepisoval dětem plakáty, 
lezečky, helmy. S dětmi se bavil i o 
jejich zkušenostech, oddílech, ob-
lastech, kde lezou. Byl moc fajn a 
děti si ho skvěle užily. Vzhledem 
k tomu, že počasí se v podvečer 
umoudřilo, došlo i na posezení u 
ohýnku a nějaké to muzicírování, 
které svou hrou na kontrabas oko-
řenil i sám předseda ČHS Honza 
Bloudek.

Co říci závěrem. Letošní pátý 
ročník se opět vydařil, i přesto, že 
počasí bylo ještě horší než loni. 
Skvělá byla rovněž příprava závo-
du pořadateli, ačkoliv to letos ne-
měli vůbec jednoduché. 

Ale jak se říká, nejsme z cukru! 
Za rok čau opět na startu!

Rádi bychom tímto poděkovali 
všem, kteří se tohoto závodu zú-
častnili. Pořadatelským oddílům 
HO Satalice a LK Mšeno v čele s 
Romanem Šmídem, Tondou Skol-
kem, Davidem Stellou a Martinem 
Machem, Márovi Beláňovi z Me-
todické komise ČHS, vedoucím 
soutěžících oddílů, kteří neváhali 
přidat pomocnou ruku v průbě-
hu soutěže, rodičům, ale zejména 
mladým závodníkům, kteří se opět 
neohroženě pustili do plnění úko-
lů na trati, a mohli tak prožít neza-
pomenutelný víkend plný sportu, 
napětí, dobrodružství, kamarád-
ství, lezení, stanování…

Děkujeme také všem sponzo-
rům, zejména mšenské moštárně 
za skvělé občerstvení pro děti!

J. Faflák, Komise mládeže ČHS

I n z e r c e
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Hasiči dětem zpříjemnili konec 
prázdnin dnem plným soutěží
Chorušice - Letní prázdniny, kte-
ré školákům opět rychle uběhly, 
prožila řada chorušických dětí v 
aktivním odpočinku od školních 
povinností. V posledním prázdni-
novém týdnu už rodiče s ratolestmi 
nakupují školní potřeby a v tomto 
shonu,  zvláště pro ty, co poprvé 
zasedli do školních lavic, připravili 
chorušičtí hasiči důstojné rozlou-
čení s tímto krásným letním časem. 

V sobotu 27. srpna pozvali děti do 
místní části Pod stavy, kde byla při-
pravena opravdu spousta soutěží a 
her. Za jejich úspěšné plnění si děti 
vysloužily sladké ceny i hodnotné 
školní potřeby, které v následujících 
měsících jistě využijí. Po občerstve-
ní zajištěném p. J. Hejtmánkem a 
za doprovodu hudební dětské dis-
kotéky J. Müllera jsme soutěžením 
strávili celé odpoledne. V pozdním 
večeru se pro odvážlivce – nakonec 
šla valná většina - konala stezka od-
vahy nedalekým lesem, kde čekaly 
pohádkové bytosti (na palouku 
víla, čert s klecí, u studánky vod-
ník, lesní čarodějnice i kostlivec na 

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

pasece), k postrašení i povzbuzení 
procházejících dítek a rodičů. Vše 
bylo zakončeno v noci krásným 
ohňostrojem. Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem, kteří pomohli 
akci připravit, protože jmenováním 

všech by vznikl dlouhý seznam.  
Věřím, že odměnou pro ně byly pře-
devším rozzářené oči dětí. Podob-
né akce budou hasiči organizovat  
i nadále.                    František Franc, 

starosta SDH Chorušice

Děti si mezi mnoha úkoly vyzkoušely zatloukat hřebíky. Foto: SDH 3x

Kluci a holky si závěr prázdnin v 
podání hasičů skvěle užili.

I n z e r c e

ČESKÁ FARMA
Nově otevřený obchůdek ve Mšeně, Na Skaličkách 4.

→ kvalitní farmářské a řemeslné výrobky
→ mléčné výrobky, zvěřina, čokolády, sirupy, marmelády, 

dekorace, přírodní kosmetika a mnoho dalšího
→ ochutnávky sortimentu každé dva týdny

Přijďte si pochutnat a svým nákupem podpořit 
malé domácí výrobce.

Sledujte nás na Facebooku - Česká farma Mšeno.
Na vaši návštěvu se těší Veronika Vaňková. 

ceska.farma@email.cz, 724 706 531

I n z e r c e

Nechybělo dobře známé shazování plechovek tenisovým míčkem.
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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

Mšenské náměstí patřilo perlivému 
burčáku i soutěži o nejlepší štrúdl

Mšeno - Druhou zářijovou sobotu 
se na mšenském náměstí uskuteč-
nil již třetí ročník akce s názvem 
Víkend plný burčáku. K prodeji a 
ochutnávce byl k dispozici burčák 
z mělnických vinařství - Bettina 
Lobkowicz Vinařství, Mělnické vi-
nařství Kraus, Vinařství Chorouš a 
Vinařství Vondrák. 

Aby mohli rodiče v klidu de-
gustovat, byl připraven i zábav-
ný program pro děti - vystoupe-
ní kouzelníka Kubuly s pejskem 
Edou. Kromě burčáku bylo možné 
ochutnat i několik druhů domácích 

paštik, nakládaných sýrů, různých 
zavařenin a v neposlední řadě i 
několik variací jablečných štrúdlů, 
které byly přineseny do soutěže o 
nejlepší typickou podzimní slad-
kost. Tímto bychom chtěli poděko-
vat za spolupráci nejen porotcům, 
kteří s chutí zodpovědně porovná-
vali a hodnotili 13 výrobků, ale pře-
devším všem soutěžícím! Speciální 
dík pak patří vítězce soutěže - paní 
Marii Štráchalové, jejíž vyhláše-
ný jablečný štrúdl byl hodnocen 
jako nejlepší každým z porotců. 
V neposlední řadě patří náš dík  

městu Mšenu za finanční podporu. 
Všem, které z náměstí nevyhnal 
déšť, večer k příjemnému poslechu 
i k tanci zahráli členové oblíbené 
kapely Pohoda. I přes nepřízeň po-
časí byla sobotní akce velmi pove-
dená a my se již těšíme na její další 
ročník. 

Závěrem bychom vás chtěli po-
zvat na další akci, která se usku-
teční poslední sobotu v říjnu - Dý-
ňování. Budeme společně dlabat 
dýně, dáme si něco dobrého a mož-
ná se budeme i bát...!

L. Krúpová, Párty Servis Mělník

Víkend plný burčáku na náměstí přilákal několik desítek lidí. Vedle burčáku si užili i vystoupení kouzelníka Kubuly s pejskem Edou. Foto: Z. Bergl 4x

I n z e r c e

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

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

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

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

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

Nejchutnější štrúdl do soutěže 
přinesla Marie štráchalová.
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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

Více informací na: 
skmseno@seznam.cz 

607 846 752

Stránka - V sobotu 10. září od 
14 hodin se u rybníka ve Strán-
ce konala už poosmé Stránecká 
pivní časovka. Za krásného so-
botního odpoledne vybíhali muži 
i ženy ve dvojicích na jeden bě-
žecký okruh, muži přitom museli 
zvládnout co nejrychleji vypít 
půllitr a ženy třetinku piva. O zá-
vod ovšem nepřišli ani malí spor-
tovci, kteří startovali hromadně. 
Ti se samozřejmě nemuseli vypo-
řádat s pivem, ale pořadatelé pro 
ně přichystali ovocná pitíčka. 

Stránecké pivní časovky se 
zúčastnilo 13 mužů, 9 žen a 14 
dětí. Dětem nebyl měřen čas a 
po doběhnutí všechny obdržely 
upomínkový diplom. Pro dospě-
lé byly také připraveny diplomy a 
upomínkové ceny.

Hlavním iniciátorem a orga-
nizátorem závodů je tradičně 
pan Pavel Mráček, který se od 

svého mládí zúčastňoval růz-
ných běžeckých závodů po celé 
republice a běhání je jeho celo-
životní zálibou. Své běžecké nad-
šení přenáší i do organizačního  
zajištění Stráneckého běhu (12 
ročníků) a o něco později i do 
Stránecké pivní časovky (8 roč-
níků). Za pořádání těchto běhů 
a propagaci zdravého pohy-
bu zaslouží pan Mráček velké  
poděkování. Zastupitelstvo 
obce bude tyto aktivity i nadále  
organizačně a finančně podporo-
vat.

Štefan Dvorščík, starosta obce

Ve Stránce porovnali své síly 
přátelé běhu i dobrého piva

Na start časovky se letos postavilo 14 dětí. Foto: archiv OÚ Stránka 2x

MUŽI (čas v min.)
1. Ondřej Kašpar               1:18
2. Lukáš Marcol               1:24
3. Jiří Steiner               1:32
4. Tomáš Novotný              1:38
5. Miroslav Hrdlička           1:40
6. Martin Mach                   1:59
7. Pavel Mráček                  2:06
8. Karel Novotný                 2:10
9. Luděk Vízner                   2:10
10. Lukáš Básner                 2:16
11. Arnošt Studnička          2:21
12. Aleš Zagalski                  2:24

13. Jiří Plecháček                 2:35

ŽENy (čas v min.)
1. Pavla Zagalská                1:25
2. Dana Palusková               1:30
3. Helena Novotná              1:38
4. Lenka Oumrtová             1:51
5. Jitka Mrázková                 2:01
6. Jana Dvorská                    2:06
7. Míša Básnerová               2:08
8. Anna Kašparová               2:28
9. Romana Kučerová           2:29

Výsledky Stránecké pivní časovky 2022
Pivní časovky se nezalekly ani ženy. Do Stránky jich dorazilo 9.okrašlovací spolek pro 

Mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré knihy, 
písemnosti, poznámky a 

fotografie, které se  
vztahují ke Mšensku.

„Zachraňme minulost  
pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:

724 846 381
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I n z e r c e
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

PLATBA hoToVě I KARToU
JSME TAKé VÝDEJNÍM MÍSTEM ZÁSILKOVNY

Zavolejte nám: 602 664 490

I n z e r c e

Jsme o krok před dinosaury
Vesmír - 27. září v 1:14 středo-
evropského letního času dosáhlo 
lidstvo svého prvního náskoku v 
závodu s dinosaury. Pravděpodob-
ně je to poprvé, kdy je NASA ráda, 
že mohla plnou rychlostí nabourat 
sondou za 8 miliard Kč do jiného 
vesmírného tělesa.

Vesmírná sonda DART po 10 
měsících letu vesmírným prosto-
rem trefila svůj cíl 11 milionů ki-
lometrů daleko od Země. Zasáhla 
Dimorphos, 170metrový měsíček 
asteroidu Didimos, který má prů-
měr zhruba 780 metrů. Měsíc Di-
morphos byl objevený v roce 2003 
v ondřejovské observatoři a byl 
vybrán záměrně jako cíl nárazu 
sondy DART, protože je u něj zná-
ma oběžná doba okolo Didimosu. 
Ta trvá 11,92 hodiny a dá se dobře 

sledovat a měřit pozemskými dale-
kohledy.

Název sondy DART je trefné 
zkratkové slovo z Double Asteroid 
Redirection Test, což znamená test 
přesměrování dvojitého asteroidu, 
a zároveň je dart v překladu házecí 
šipka. Náraz půltunové sondy letící 
rychlostí 6.6 km/s by měl změnit 
oběžnou dobu o zhruba 10 minut. 

Pokud by sonda trefila Dimorphos 
zezadu, oběžná doba by se pro-
dloužila na zhruba 12 hodin a to by 
komplikovalo sledování ze Země 
kvůli délce nočního cyklu. Proto 
se sonda srazila s měsíčkem čelně a 
ubrala mu energii, což by mělo vést 
ke zrychlení oběžné doby na zhru-
ba 11 hodin a 40 minut.

V následujících měsících budou 
pozemské dalekohledy sledovat, 
k jaké změně došlo. Na rok 2024 
se plánuje vypuštění sondy Hera, 
která zblízka prozkoumá kráter a 
změnu oběžné dráhy. To vše nám 
umožní lépe poznat, jak se bránit 
v případě, že by se v budoucnu k 
Zemi řítil větší asteroid, který by 
ohrožoval pozemský život tak, jako 
se to stalo dinosaurům.

Pavel Štětina, Mšeno

Sonda DART. Foto: Wikipedia

 

8. 10. 15.00 - Avatar (akční sci-fi, 
USA/VB, 2009, režie J. Cameron)
8. 10. 18.30 - Indián (komedie, ČR/
SR/PL, 2022, režie Tomáš Svoboda)
8. 10. 20.30 - Raffael odhalen (doku-
mentární, VB, 2020, režie P. Grabsky)
11. 10. 17.30 - Indián (komedie, 
ČR/SR/PL, 2022, režie T. Svoboda)
11. 10. 20.00 - jan Žižka (historické 
drama, ČR, 2022, režie Petr Jákl)
15. 10. 15.00 - Avatar (akční sci-fi, 
2009, režie James Cameron)
15. 10. 18.30 - BANGER (drama / 
komedie, ČR, 2022, režie A. Sedlák)
15. 10. 20.30 - Válečnice (histo-
rické drama, USA/Kanada, 2022, 
režie Gina Prince-Bythewood)
18. 10. 15.00 - Elvis (životopisné 
hudební drama, USA/Austrálie, 
2022, režie Baz Luhrmann)
18. 10. 18.30 - Buko (komedie, ČR, 
2022, režie Alice Nellis)
18. 10. 20.30 - Podezřelá (mysteri-
ózní kriminální drama, Jižní Korea, 
2022, režie Čchan-uk Pak)
22. 10. 15.00 - Websterovi ve fil-
mu (animovaný film, ČR/Sloven-
sko, 2022, režie Katarína Kereke-
sová)
22. 10. 17.30 - Buko (komedie, ČR, 
2022, režie Alice Nellis)
22. 10. 20.00 - Moonage Daydre-
am (hudební dokument, USA, 
2022, režie Brett Morgen)
25. 10. 17.30 - Za vším hledej ženu 
(komedie, ČR, 2022, režie Miloslav 
Šmídmajer)
25. 10. 20.00 - Mimo zákon (ko-
medie, USA/Německo, 1986, režie 
Jim Jarmusch)
29. 10. 15.00 - šoumen krokodýl 
(animovaný film, USA, 2022, režie 
Josh Gordon a Will Speck)
29. 10. 17.30 - Za vším hledej ženu 
(komedie, ČR, 2022, režie Miloslav 
Šmídmajer)
29. 10. 20.00 - Planeta Praha (do-
kumentární film, ČR, 2022, režie 
Jan Hošek)

KINO MÁJ DOKSy
ZÁŘÍ

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 9. října a 9. listopadu 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

Jste držitelem řidičského oprávnění 
skupiny C?

Pak vám nabízíme zaměstnání na pozici:
 

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

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

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

Bakovští divadelníci 
se chystají do Mšena
Mšeno - Manželé Vatelinovi jsou 
stále se milující pár z vyšší pařížské 
společnosti konce 19. století. Za 
paní Vatelinovou chodí nápadníci 
až domů, panu Vatelinovi přijede 
jeho „Anglie“ také až do bytu. A 
všechno sleduje personál. To je 
část děje klasické frašky s názvem 
Ten, kdo utře nos, plné náhod-
ných setkání, manželských nevěr, 
trapasů a srandy, kterou uvede 
v pátek 14. října od 19.30 hodin 
ve mšenské sokolovně Divadelní 
spolek Tyl z Bakova nad Jizerou. 
Divadelní soubor Tyl v příštím roce 
oslaví 150 let od založení. Věkový 
průměr členů je však podle záku-
lisních zpráv daleko nižší. Ochot-
nické sdružení čítá kolem padesáti 
lidí a do divadelní činnosti se jich 
aktivně zapojuje zhruba dvacet. 
Mnozí pokračují v rodinné ochot-
nické tradici.                Václav Novák
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Motorkáři si prohlédli sochy 
ve skalách i letitou průrvu

Mšeno - Překlopení srpna do jeho 
druhé poloviny dává každoročně 
majitelům starých motorek tu-
zemské výroby signál, že se mají 
pomalu chystat do Mšena. Místní 
veterán klub totiž v tomto období 
už řadu let pořádá oblíbené Setkání 
motocyklů ČS výroby ve Mšeně.  

Na letošní dvanáctý ročník toho-
to motoristického podniku, který 
připadl na 20. srpna, meteorolo-
gové předpovídali deštivé počasí. 
Ani silně zamračená a plačtivá ob-
loha ovšem motorkáře od výletu do 
Mšena neodradila, a na mšenském 
náměstí se tak sešlo 25 účastníků, 
kteří byli zvědaví na zajímavosti 

Šoupátka zavírali mezi kapkami
Letošní počasí příliš nepřálo vyjížďkám, které 
pořádal mšenský veteran klub. Milovníci sta-
rých strojů, kteří mířili do Mšena, se ve vět-
šině případů museli smířit s tím, že je bude 
na cestách doprovázet zamračená obloha a 
dešťové přeháňky. jinak tomu nebylo ani při 
posledním Zavírání šoupátek, které se konalo 
v neděli 18. září. Na mšenské náměstí, kde je 
tradičně sraz, tak oproti minulým ročníkům 
dorazilo podstatně méně účastníků v sedlech 
starých strojů. Foto: Zdeněk Bergl 3x  

plánované vyjížďky. 
Trasa měla dva okruhy různé dél-

ky a společné setkání bylo v restau-
raci Dřevěnka v Provodíně.

První skupina silnějších strojů 
vyrazila na cestu po trase Doksy 
– Mimoň – Brniště – Velenice – 
Provodín se zastávkou u obce Brni-
ště, kde si zájemci prohlédli stezku 
„Sochy ve skalách“ dlouhou zhru-
ba 700 metrů a  lemovanou reliéfy 
vytesanými do pískovcových skal. 
Nechybí ani dřevěné sochy.

Druhá parta na mopedech vyra-
zila po silnici na Dubou, kde byla 
zastávka s prohlídkou nejstarších 
sušáren chmele ve střední Evropě 

a skalních sklípků. Poté jezdci na 
maloobjemových strojích pokra-
čovali trasou Dřevčice – Holany 
– Zahrádky, kde nahlédli do No-
vozámecké průrvy dlouhé 175 me-
trů a 14 metrů hluboké. Ta byla ve 
14. století v období vlády Karla IV. 
vytesána do pískovcové skály kvůli 
odvodnění Novozámeckého rybní-
ka. Voda je vedena přes důmyslný 
a nedávno zrekonstruovaný systém 
stavidel. Takzvané kozí dechy jely 
dál podle rybníka až do Provodína, 
kde byl společný oběd. Po jídle obě 
skupiny - už bez deště - pokračova-
ly každá jinými cestami do cíle na 
náměstí ve Mšeně.     Hanuš Friedl

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

PŘÁNÍ

Prodám železný kontejner na 
převoz hospodářských zvířat. K 
prohlédnutí ve Mšeně. Cena do-
hodou. Telefon: 602 521 213.

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

I n z e r c e

Účastníci srpnového setkání motocyklů navštívili stezku se skalními reliéfy u Brniště. Foto: archiv autora 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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Sedlec - Myslivecký spolek Liš-
ka Sedlec společně se Soko-
lem Mšeno připravily pro děti 
předškolního a školního věku v 
sobotu 3. září na mysliveckém 
pozemku v Sedlci tradiční zá-
bavnou akci Rozloučení s prázd-
ninami.

Vydařené počasí přispělo ke 
skvělé atmosféře. Myslivci a so-
kolové připravili dětem nabitý 
program plný her, soutěží a ne-
chybělo ani opékání špekáčků.

MS Liška Sedlec a Sokol Mše-
no děkují za přispění hodnotný-
mi sponzorskými dary zejména 
restauraci obecník, paní Lisé z 
oBI Mladá Boleslav, řeznictví 
Kudrna a našemu myslivecké-

mu spolku.
V neposlední řadě patří dík pa-

ním učitelkám mšenské základní 

Kluci a holky se v Sedlci rozloučili s prázdninami

školy - Mgr. haně Nečasové, Mgr. 
Radce Nečasové a Mgr. Markétě 
Palkoskové za profesionální pří-

stup k dětem.
Už nyní se těšíme na příští rok. 

P. Wallnerová, MS Liška Sedlec

J. Caplinová: Čajovna v Tokiu; Pláž 
v Chorvatsku; Chata ve Švýcarsku; 
Domek v Irsku
A. Weirová: Kateřina Parrová: 
Šestá manželka Jindřicha VIII.
A. Jacobsová: Panský dům 4. a 
5. díl
F.  Niedl: Čas vlků; Čtvrtý králův 
pes; Návrat mistra

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
D. Steelová: Štěstí v neštěstí
M. Mlynářová: Zodpovědně leh-
komyslná
S. Pogodová: Buď v pogodě; Hoď 
se do pogody
M. Nikolai: Čokoládovna 
T. Brodská: Moje máma Jana 
Brejchová
D. Sundin: Opovaž se mě číst!

S. Lapena: Nepříliš šťastná rodina
H. Coben: Říkejte mi Win
T. Weaver: Stín ve dveřích
Špaček: Dědečku, vyprávěj o Praze
B. Cantini: Puf a Brunhilda
J. D. Barker: Volající; Zvuk
L. Reganová: Nečekané poznání
C. Wyerová: Oko za oko
C. von Kessel: Čar

Studánka přilákala děti i loutky

Kluci a holky si v neděli 4. září užívali legrační di-
vadelní představení v podání známého loutkáře 
Aleše Bílka, který jim už poněkolikáté přijel zpří-
jemnit den. Pohádka byla společně s tvořivou 
dílničkou součástí tradičního Setkání s loutkami 
u hlovecké studánky, které už řadu let organizuje 
okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí za podpory 
městské kulturní komise. Letos si akci nenechalo 
ujít více než 60 lidí. Foto: Josef Havel 3x

Výrobní firma hledá
ASISTENTKU 

ZáKAZNICKého 
SERVISU 
Náplň práce:

• zpracování zakázek, fakturace, 
logistika - ČR i zahraničí

• komunikace s obchodním 
oddělením, podpora prodeje, 

sdílení informací
• reporting, statistiky, zpracová-

ní dokladů
• spolupráce s výr. oddělením

Požadujeme
• výborná znalost angličtiny 

nutností (každodenní komunika-
ce se zákazníky), další jazyk vý-
hodou (komunikativní němčina 

velkou výhodou)
• umění a cit jednat s lidmi

• dobrá znalost práce s PC, MS 
Windows a MS Office, Money 

nebo jiným fakturačním a účet-
ním programem

• znalost zpracování objednávek 
a fakturace v účetním programu
• zodpovědnost, samostatnost, 

pečlivost
• minimálně SŠ vzdělání (nutná 

praxe na obdobné pozici)
Nabízíme:

• práci v rostoucí společnosti
• motivující fin. ohodnocení 
• zajímavou práci v malém, 

dynamickém týmu
• dobré pracovní zázemí
• stravenky, příspěvek na 

dopravu
• možnost plat. i prac. růstu
• nástup ihned či dohodou

Místo výkonu práce: Mšeno

Více na: 602 521 213

I n z e r c e
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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

Tip na výlet: Z Libovice přes Vojetín 
za tajemstvími opletenou Houskou

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 trochu změníme 
oblast a zamíříme více na 
sever. Asi nejlepší bude zajet 

do Libovice autem, na konci vesni-
ce odbočit vlevo po značené cestě a 
zaparkovat na velké ploše bývalého 
lomu. Určitě vás zláká cesta k Vrá-
tenské rozhledně, je dobře značená 
a za několik minut stojíte před roz-
hlednou. Pokud je jasné počasí, bylo 
by hříchem nevystoupat nahoru. Je 
to jen 125 schodů, leze se hezky, po 
obou stranách je zábradlí. Odměnou 
za chvíli stoupání je panoramatický 
výhled. Pro lepší orientaci mají po 
celém obvodu na zábradlí mapy, na 
nichž jsou zobrazena nejvýznam-
nější místa.  Určitě tam vydržíte dost 
dlouho. 

Cesta zpátky vás zavede opět k par-
kovišti, odbočíte doprava po modré 
turistické značce směr Houska. 
Projdete kolem stavení Na Fučíkov-
ském a asi po 200 metrech opustíte 
modrou a zabočíte doprava, směr k 
vojetínské hájovně, dnes už značně 
zchátralé, a dojdete do krásné staré 
vesnice Vojetín. Vše je značeno. V 
obci najdete většinou staré roubené 
domy, všechny udržované. Mají zde 
evidováno 16 stavení, ovšem stá-
lých obyvatel je minimálně. Obec 
je velmi stará, o její existenci svědčí 
písemné zprávy už z roku 1350, kdy 
patřila k panství Bezděz. Díky udr-
žovaným roubenkám je vesnickou 
památkovou zónou. 

Silnice tu končí, vrátíte se po ní 
zpět. Za zatáčkou vede z kopce a pak 
zase do kopce a na křižovatce odbo-
číte doleva směr Houska. K zámku je 
to kousek. Návštěvu bych doporučo-
val, je opředen řadou pověstí a záhad,  
a kdo se nebojí čertů, může navštívit 
i pravé peklo. Tady asi obrátíte kroky 
a po modré turistické značce se po-
hodlně dostanete na parkoviště. (zb)

Chalupy jsou pečlivě udržované.

Vrátenská rozhledna. Foto: Z.B. 5x Ve Vojetíně žije trvale 1 obyvatel.

Chátrající vojetínská hájovna. houska je vyhledávaným cílem.
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jaroslav Purš, prof. Ing. PhDr., 
DrSc. (* 13. 5. 1922 Mšeno † 16. 
10. 1997 Praha), historik. Ab-
solvent Vysoké školy politické a 
sociální v Praze a Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy, vědec-
ký pracovník a vedoucí oddělení 
historické geografie Historického 
ústavu ČSAV, v letech 1976 – 1990 
ředitelem Ústavu čs. a světových 
dějin ČSAV, akademik a profesor 
Univerzity Karlovy v Praze.  V le-
tech 70. a 80. byl čelným předsta-
vitelem oficiální čs. historiografie, 
kdy vydal mj. tato díla: Průmyslová 
revoluce v českých zemích, Vývoj 
pojmu a koncepce průmyslové 
revoluce, dále byl hlavním re-
daktorem Atlasu čs. dějin (1965) 
a spoluautorem Přehledu dějin 
Československa z 80. let. Vyzna-
menán medailí Jana Evangelisty 
Purkyně a stříbrnou plaketou Čs. 
akademie věd.
František Slánský (* 17. 10 1882 
Mšeno † ?), hudebník. Byl nadaný 
od dětství, zpíval už jako dvanácti-
letý v chrámu Páně v Mladé Bole-
slavi, ovládal hru na housle, violu a 
na piano, vystudoval gymnázium, 
ale nakonec vstoupil do služeb 
městského magistrátu ve Mšeně, 
dále působil v berních úřadech ve 
Frýdlantu, Jablonném v Podještě-
dí, Kouřimi, Rokycanech, Přešti-
cích, Manětíně a po 42leté službě 
dožil v Praze–Smíchově.
Alois jech (* 21. 6. 1896 Zdebu-
zeves u Vlašimi † 18. 10. 1952 
Lobeč), pedagog, malíř. Nastoupil 
po první světové válce jako učitel 
do Kvílic u Slaného a od roku 1928 
až do konce svého života byl ředi-
telem školy v Lobči, kde se oženil 
a kde žil až do své tragické smrti. 
Byl náčelníkem a starostou míst-
ního Sokola, ovlivňoval kulturní 
a společenský život svými vlaste-
neckými přednáškami. Účastnil 
se protifašistického odboje na 
Mladoboleslavsku a organizoval 
jako vojenský velitel Lobče od-
zbrojování německých jednotek. 
Po 2. světové válce se intenzívně 
věnoval výtvarné tvorbě. Většina 
jeho obrázků jsou krajiny kolem 
Lobče, Bezdězu a Vrátenské hory. 
Maloval také kulisy a navrhoval 
výzdobu sálů pro pořádání plesů 
a dětských představení. Po únoru 
1948 byl na něj vyvíjen neustále 
nátlak ke spolupráci s orgány StB, 
kterou zásadně odmítal. Z vlast-
ní vůle pak ukončil svůj život. Na 
jeho pražský pohřeb přijelo velké 
množství spoluobčanů z Lobče, 
kde je též pochován.

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MŠENSKA

Školáci se těší na další představení
V letošním roce začínáme 

již 5. sezonu návštěv di-
vadelních představení pro 

děti v Městském divadle Mladá 
Boleslav.

Roční abonentní vstupenku na 5 
představení jsme dokázali využít 
i v covidových časech. Pohádky 
určené hlavně dětem z prvního 
stupně základní školy jsou moc 
hezké a po každém představení 
to v autobuse cestou domů vypa-
dá jako ve včelím úle, když si děti 
mezi sebou nadšeně svěřují dojmy 
a zážitky. Letos už máme za sebou 
Ferdu Mravence a moc se těšíme 
na příští pohádku.              (kg, ek) Děti ze Mšena už pátým rokem navštěvují boleslavské divadlo. Foto: EK

Pátek 23. září byl pro většinu 
čtvrťáků ze Základní školy 
Mšeno nejdelším školním 

dnem. 
V rámci adaptace na další 

společný školní rok pro ně paní 
učitelka Eva Kratochvílová spolu 
s paní asistentkou Lenkou Ne-
časovou připravily přespání ve 
škole.

Program byl jednoduchý - užít 
si třídu a školu bez učení. Lavice 
a židle jsme vyměnili za spacáky 
a karimatky. Krabičky se svačin-
kami nahradila výborná večeře  
i pečené dobroty od hodných 
maminek. Místo tělocviku jsme 
vyrazili na procházku do lesa, češ-
tinu nahradil film Ať žijí duchové. 
Přírodovědu jsme splnili sbíráním 

Žáci čtvrté třídy si užili školu bez učení

materiálu do herbáře a vlastivě-
du zkouškou odvahy a orientace 
při noční bojovce po chodbách 
školy.

Vyspaní do růžova a se snídaní  
v žaludku jsme v sobotu ráno 
opouštěli školu. Každé „na shle-
danou” a „ahoj” bylo doprová-
zeno dovětkem: ”Už se těším na 
někdy příště.”                    4. třída

V pondělí 12. září se konal 
další ročník veřejného fóra  
Desatero problémů města 

Mšena. Z naší školy jsem tam byl 
já, Dominik Z., Natálie Z., Martin 
T., David S. a Antonie ze 7.B.

V zasedacím sále mšenské rad-
nice, kde se akce konala, bylo pět 
stolů, u kterých účastníci psali své 
návrhy na papíry. Každý stůl byl 
zaměřený na jiné téma - například 
životní prostředí, zdravotnictví...

My jsme byli u stolu mládeže a 
mohli jsme psát návrhy na jakéko-
li téma. Pak jsme hlasovali tím, že 
jsme udělali čárku u favorizované-
ho návrhu.

Po hlasování se vyhodnotily hlasy 
a vyhlásily se výsledky. Do pořadí 

se dostalo deset návrhů, dva od ka-
ždého stolu.

Naše návrhy byly na 3. a 7. mís-
tě - zlepšení autobusové dopravy z 
Řepína do Mšena (návrh Antonie), 
a výstavba lepšího obchodu s po-

Sedmáci pátrali po problémech ve Mšeně

travinami (můj návrh).
Děkujeme paní učitelce Klemen-

tové za příležitost zúčastnit se a 
doufáme, že se naše přání vyplní.

Martin Kroupa

Stůl mládeže je už tradicí Desatera problémů města Mšena. Foto: autor
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Tentokrát navštívíme jednu 
z nejcennějších gotických 
památek v Portugalsku - To-

mar. Leží přibližně uprostřed země 
na břehu řeky Nabao. Už za nad-
vlády Římanů zde stály dvě menší 
osady. Největšího rozmachu ale 
město dosáhlo na počátku recon-
guisty, kdy bylo předáno řádu tem-
plářů za pomoc při bojích s Maury. 
Jejich velmistr Gualdim Pais začal 
v roce 1160 budovat nové město 
a hrad s klášterem. Ten se stal na 
mnoho let hlavním sídlem řádu. 

Templáři disponovali značnou 
vojenskou silou, díky ní se jim o 
třicet let později podařilo město 
ubránit před nájezdem muslimů z 
Maroka. Jejich nesmírné bohatství 
jim umožnilo mít i značný vliv na 
hospodářské i politické dění nejen 
zde, ale také v okolních zemích, 
hlavně ve Francii. To se samozřej-
mě panovníkům nelíbilo. Přece 
nebudou trpět někoho, kdo  má 
obrovské bohatství a značný vliv 
na dění v království. Obzvláště 
francouzský král Filip V. byl v tom-
to směru velice aktivní a přiměl 
papeže Klimenta V. řád zrušit. Ve 
své zemi pak silou templáře pora-
zil, většinu z nich nechal vyhubit 
a jejich majetek zkonfiskoval. Tato 
akce začala v pátek 13. října roku 
1309. Proto i dnes řada lidí pova-
žuje pátek třináctého za nešťastný 
den. 

Jeho současník, portugalský král 
Dionýsio I. postupoval uvážlivěji. 
Řád sice formálně zrušil, ale jeho 
majetek a všechna práva převedl 
na nově založený Kristův řád. Proč 
si zbytečně dělat mocné nepřátele 
ve vlastní zemi. V novém řádu byli 
samozřejmě bývalí templáři. 

Městem jen projíždíme, navštíví-
me hrad a klášter. Zastavujeme na 

O rozkvět Tomaru se zasloužili templáři
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       59.

Klášterní kuchyně upoutá žebrovou klenbou.

kopci hned vedle hradu a koukáme 
na opevněné město pod kopcem. 
Hrad se tyčí nad námi, už se z něho 
zachovaly jen mohutné hradby a 
věže. Jdeme raději navštívit klášter, 
než se tam nahrnou davy lidí. Tuší-
me, že nás čeká nádherná podíva-
ná. Už pohled na dokonalou kame-
nickou výzdobu exteriéru je něco, 
co se vidí málokde. Convento de 
Cristo, jak se celý areál nazývá, je 
ukázkou vrcholného gotického 
stavitelství s překrásnou výzdobou. 
Podle tehdejšího krále se tomu říká 
manuelská gotika. Vstupujeme do 
osmibokého traktu centra objektu. 
Tím je Charola dos Templarios, 
oratoř z 12. století. Prý byla vybu-
dována podle podoby Chrámu Bo-
žího hrobu v Jeruzalémě.  Zlatem 
tady nešetřili, výzdoba stěn, řada 
soch svatých, mozaiky a obrazy 
zlatem jenom září. Menší, hned 
vedle kaple postavený manuelský 
kostel působí svou výzdobou do-
cela stroze. Co ušetřili na zlatě, vy-
nahradili nádhernou kamenickou 
výzdobou a dokonalou žebrovou 
klenbou. Odtud vystoupáme po 
točitém schodišti na hradby a celý 

ten objekt pozorujeme shora. Ob-
zvláště zaujme štukatérské zdobení 
budovy Charoly a tří klášterních 
křížových chodeb se studnami. Za-
choval se i kus původního akvad-
uktu, jeho část začlenili i do jedné 
z obvodových budov komplexu. 
Pořádně jsme si hradby prošli, teď 
se jdeme podívat na to, co je zde a 
možná v celé zemi památkou nej-
známější. Severní stranu Charoly 
zdobí takzvané Manuelské okno. 
Není sice příliš velké, mnohem 
větší plochu zaujímá kamenickou 
prací bohatě zdobený rám. Jeho 
prvky představují námořní moti-
vy, jako jsou stočená lana, zdobené 
stěžně, svazky chaluh a námoř-
nické pomůcky pro určení polohy 
lodí. Horní část zdobí erb Manuela 
I. a zdobený kříž Kristova řádu. V 
dolní části se na nás šklebí vousatá 
hlava s placatou čepicí, má to být 
podobizna architekta Dioga de 
Arrudy, ten měl na zdejší výzdobě 
významný podíl. 

Sejdeme ještě dolů projít se čtver-
covými, bohatě zdobenými kří-
žovými chodbami. Mají tady také 
rozsáhlou kuchyň, celý prostor s 

krby, pecemi a stolem pro kuchaře 
překrývá bohatě zdobená žebro-
vá klenba. Tady se rytíři a řádoví 
bratři stravovali u dlouhého, mra-
morovou deskou překrytého stolu. 
Je poledne, tak se také posadíme. 
Doufáme, že nás něčím pohostí, 
ale po chvíli čekání je nám jasné, 
že tu sedíme zbytečně. Zvedáme 
zklamaná těla a jdeme se ještě po-
dívat do budovy, kde byli řádoví 
bratři ubytováni. Nic moc, malé 
cely s ještě menšími okny, jediné 
vybavení tvoří stůl se židlí, lůžko a 
na zdi visící krucifix, tak tady bych 
asi bydlet nechtěl. Ale už Kris-
tus říkal, že se má církev oprostit 
od všech nadbytečných světských 
statků. Alespoň že bohoslužby měli 
v těch nejkrásnějších prostorách. 
Čas rychle ubíhá, musíme ještě 
stihnout rychlou prohlídku pobo-
řeného hradu, ten stojí hned vedle. 
Rychle jsme to prošli, podívali se i 
na ochoz nejvyšší věže a pozoru-
jeme město pod námi. Není velké, 
moc památek nevidíme. 

Tak se tu měj hezky Tomare, je-
deme navštívit další zajímavá mís-
ta v okolí...

Rozsáhlý komplex je na seznamu světového dědictví UNESCo.

Klášter v Tomaru vybudovali templáři. Foto: Z. B. 5x Manuelské okno je opravdovým skvostem. Charola dos Templarios je bohatě zdobena.


