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Mšeno bylo součástí odborné
analýzy inteligentních měst
Mšeno - Město Mšeno bylo vybráno jako jedno z dvaceti sídel
ve Středočeském kraji, ve kterých
před časem proběhl vědecký průzkum v rámci projektu „Analýza
potřeb a předpokladů pro řízení
konceptu Smart Cities ve Středočeském kraji“. Tato analýza vznikla
v období od března do srpna 2019.
Zadavatelem analýzy je Středočeské inovační centrum (dále jen
SIC). Zpracovatelem analýzy je
Univerzitní centrum energeticky
efektivních budov ČVUT v Praze
(dále jen ČVUT UCEEB). Na analýze pracoval tým složený z odborníků na urbanismus, sociologické
metody, specialisté na komunikač-

ní technologie a energetiku a odborníci na management projektů v
oblasti Smart Cities.
Analýza sestává ze tří hlavních
oddílů, a to analýza sekundárních
dat, analýza terénního šetření, případová studie, workshop i závěry
a doporučení.
Naše město bylo vybráno jako
vhodný subjekt pro vytvoření
případové studie v bodě B. Celá
obsáhlá analýza je ke stažení na
stránkách https://s-ic.cz/cs/region/dokumenty/ a má více než 120
stran. Případová studie začíná na
straně 91.
V průběhu tvorby analýzy projektový tým mimo jiné navštívil

vybrané obce a díky navázané
spolupráci bylo Mšenu nabídnuto
zapojit se do evropského výzkumného projektu H2020 zaměřeného na Energetickou unii jakožto
implementační partner hlavního
garanta projektu, kterým je ČVUT
UCEEB. Tento víceletý projekt s
názvem „SMART4Real“ propojuje výzkumná pracoviště ze čtyř
zemí EU s municipalitami a měl by
přinést posun v energetické samostatnosti obcí a regionů. Grantová
žádost byla podána v září do programu EU pro podporu vědy „Horizont 2020“ a nyní čekáme na její
vyhodnocení. Ing. Martin Mach,
starosta města Mšena

U rozhledny byl po 20 letech opět nával

listopad
ČEKÁ NÁS
9. 11. Mšeno

Svatomartinský koncert pro
Světlušku od 18.00 v kostele
sv. Martina, vystoupí Dětský
pěvecký sbor ZUŠ Mšeno,
Ráchel Skleničková a Duo
Arner.

10. 11. Mšeno

Zámecký bál pro děti od
15.00 v sokolovně. Princezny, princové, rytíři a dvorní
dámy budou tančit, soutěžit
i tvořit.

16. 11. Chorušice

Brigáda na sázení stromků
ve V. Újezdě a v Chorušicích.
Sraz u hostinců v 9.00.

23. 11. Velký Újezd
Posvícenská taneční zábava
v sále hostince, bohatá
tombola, hraje Regent.

30. 11.-1. 12. V. Újezd
Adventní výstava betlémů
v muzeu Staré krásnosti od
10.00 do 17.00.

1. 12. Mšeno

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a jarmark od
15.00 na náměstí Míru.

2. 12. Mšeno

Adventní koncert v kostele
sv. Martina od 16.30,
vystoupí Monika Sommerová a Michal Bragagnolo.

8. 12. Chorušice

Adventní koncert pěveckého
sboru Intermezzo v místním
kostele od 14.30.

8. 12. Velký Újezd

V pondělí 28. října si lidé na vrcholu Vrátenské hory připomněli
nejen 101. výročí vzniku Československa, ale zároveň oslavili 20.
narozeniny rozhledny, která se z hory dívá do krajiny. Účastníci slavnostního odpoledne si prohlédli rozhlednu v novém kabátě, prošla
totiž společně se svým okolím rekonstrukcí za 1,2 milionu korun.
Na vyhlídku z opravené věže do krajiny lidé stáli doslova ve frontě,
stejně jako před dvaceti lety. Foto: Josef Havel (4x)

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromku na
návsi v 16.30, zpívání,
svařák, perníčky.

11. 12. Mšeno

Okrašlovací spolek zve na
akci Česko zpívá koledy od
18.00 na náměstí Míru,
ochutnávky cukroví vítány.

mšensko
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Pomalu pokaždé, když jdu
kolem rohového
domu Holuškových, kde se stýká náměstí Míru
s Masarykovou
ulicí, říkám si, jaký to býval před
sto lety nádherný dům. Hotel U
Modré hvězdy patřil mezi nejkrásnější a nejhonosnější domy
ve Mšeně, škoda, že se člověk nemůže vrátit do doby, kdy to tam
opravdu žilo. Často jsem si říkával, jaké by v dnes nevyužitém
a chátrajícím domě mohlo vzniknout krásné kulturní centrum
a zázemí pro všemožné aktivity.
A to jsem ani netušil, že je za
domem rozlehlá zahrada. Proto,
když jsem díky článku paní Prieložné zaznamenal aktivitu Honzy Krúpy, který navrhuje, aby
město zvážilo zakoupení této budovy, zajásal sem. Ačkoli vím, že
priority města, potažmo zastupitelů, se dost často různí, snad
bych se začal i modlit, aby se
pro jednou shodli, pokusili se
rozumně domluvit se současnými majiteli domu a tuto pro
střed města zásadní nemovitost
koupili. I kdyby se snad město
mělo na nějakou dobu zadlužit.
Možná jsem naivní, nicméně
je důležité zamyslet se nad tím,
že se mohou objevit i zájemci
s plány, které se občanům města
nemusejí ani trochu zamlouvat.
A pak už s tím neuděláme vůbec
nic... Díky Honzovi za otevření
tohoto tématu a paní Prieložné
za pěkný článek!
Hezký podzim přeje Jiří Říha
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Omlazené družstvo mšenských
horalů překonalo očekávání

V

minulém roce se mládežnické družstvo Lezeckého
klubu Mšeno zúčastnilo
prvního ročníku soutěže Českého
horolezeckého svazu „Mladí horalové“ a v kategorii dorostu překvapivě zvítězilo. Následovala odměna
v podobě zájezdu do Tater v červnu letošního roku, o němž jsem už
také psal.
Letos jsme odjížděli na další ročník soutěže na přehradu Pastviny
s menším očekáváním, neboť dva
zkušení borci už odrostli z juniorského věku a museli jsme je nahradit méně zkušenými a výrazně
mladšími dětmi. Složení týmu se
divoce vyvíjelo, o finální sestavě se
rozhodlo až v noci před odjezdem.
Místo zkušených dorostenců jsme
museli do týmu zařadit dva desetileté chlapce, kteří k nám chodí
teprve rok. Z tohoto důvodu byly
dány realistické cíle - umístit se v
první desítce s tím, že případné
páté místo by už byl velký úspěch.
Po večerním příjezdu do chatového areálu Univerzity Palackého nás
zaskočila veliká zima, bylo jen lehce
nad nulou. Chatky naštěstí byly vyhřívané, tak se v nich dalo přežít. V
sobotu ráno byl nástup a rozlosování pořadí družstev z celé země v kategoriích žactvo a dorost a poté už
vyrazila první družstva na trať, na
které musela překonávat velmi obtížné lanové překážky, dávat první
pomoc zraněné osobě, lézt po skalách, slaňovat, prusíkovat (lezení po
laně s pomocí smyček), vázat uzly,
postavit a složit stan, absolvovat
azimutový běh a jízdu na kanoi na
přehradě spojenou se sběrem kvízových otázek na březích.

Mšenští horalové polovinu svého družstva omladili. Foto: Archiv autora
Naše družstvo naštěstí startovalo
až v 11 hodin, bylo tedy ještě dost
času na zopakování tematiky i její
procvičení a hlavně se mezitím znatelně oteplilo. Trať byla výrazně delší než v prvním ročníku a vzhledem
k tomu, že se na jednom stanovišti
tvořily dlouhé fronty hlídek, tak
naše družstvo dorazilo do cíle až
kolem 16. hodiny, značně vyčerpané a hladové.
Po večeři byl zapálen táborový
oheň a všichni netrpělivě čekali na
vyhlášení výsledků. Naši byli vyhlášeni na úžasném pátém místě ze 16
týmů a všichni jsme byli s premiérou nově složeného družstva spokojeni. Každé družstvo obdrželo
dárkovou tašku s pěknými cenami.
Vzhledem k velké zimě a značné
únavě potom děti prchly do vyhřáté
chatky, kde si ještě sdělovaly dojmy
ze závodu. Já jsem u ohně probíral
s dalšími vedoucími oddílů mládeže jejich aktivity a možnou spolupráci, s hlavním metodikem svazu
jsme pak vzpomínali na úspěšný
zájezd do Tater. Kolem desáté ho-

Martin Bloudek a Anna Machová už patří mezi zkušené lezce.

diny večerní si pro mne přišel k
ohni hlavní pořadatel a sdělil, že při
počítačovém zpracování výsledků z
čipů použitých při závodě došlo k
chybě a že se naše družstvo posune
v pořadí. Běžel jsem tedy do chatky
pro děti (některé již spaly) a přivedl je do hlavního stanu rozhodčích. Všichni se velmi omlouvali
za chybu a nastalou situaci a sdělili
nám, že po opravě chyby našemu
družstvu patří druhé místo ze 16
účastníků! Radost byla nesmírná.
Vyhlašovací ceremoniál již nebylo
možno zopakovat, děti dostaly alespoň 2 zbylé medaile a jako cenu
útěchy nové krásné lano. Družstvo
LK Mšeno (ve složení Martin Bloudek, Anna Machová, Jan Třešňák a
Jakub Kratochvíl) tedy obhájilo medailové pozice a přispělo k rostoucímu věhlasu našeho klubu mezi oddíly mládeže. Úspěšná reprezentace
klubu zároveň rozšířila povědomí o
našem městě mezi účastníky z celé
republiky.
Martin Mach,
Lezecký klub Mšeno

Úspěch v soutěži všechny potěšil.
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Smutný konec jedné školy na Kanině
Kanina - Kdekdo z čtenářů ví, že v
malé obci u Mšena je nějaká škola, učiliště, „učňák“, odborná škola
nebo přesně řečeno Odborné učiliště Kanina. Léta byla tato škola
spojena s podobnou v Liběchově
(jako více věcí mezi těmito obcemi), ale už přes deset let fungovala
v různých podobách samostatně.
A tahle škola už letos v květnu nepřijala nové žáky, v červnu se rozloučila s těmi stávájícími a v srpnu
definitivně ukončila činnost. Poděkování všem, kdo se snažili přes
mnohé nepřízně držet prapor školy
tak dlouho. Pro tak malou obec je
to veliká ztráta v mnoha ohledech.
Byla to jediná zde působící instituce a přinášela do obce mnoho.
Tak například vhled a nadhled učitelů, opečovávané zahrady i okolí,
pomoc žáků obci i občanům, vaření ve školní jídelně starším spoluobčanům, výpomoc studentů při
kulturním vyžití, vytíženost spojů
hromadné dopravy, prodej výpěstků i výzdoby a nejednomu občanovi pracovní uplatnění a mnoho
dalších přenesených věcí. V neposlední řadě plnila obecní pokladnu.
Je to tak. Budovy školy patří obci
a škola v nich byla v nájmu. Takže
dnes po výpovědi naopak vznikají
a budou vznikat nemalé náklady s
údržbou a zajištěním celého areálu.
Přes všeobecně rozšířený pocit, že
škola je zde „téměř zadarmo“, činilo by stále rostoucí nájemné letos
přes půl milionu. A to se stalo (vedle jiného) škole osudným. Odpovězte si sami: která škola v našich
obcích si může dovolit platit takový
nájem? Žádná. Už proto, že financování výuky s tím prostě nepočítá.
A pak je tu druhá věc. Staráte se
o děti, platíte statisícové nájemné a
k tomu vykonáváte řadu prací (pro
pronajímatele) bezplatně a přitom
sídlíte ve starém a v mnohých ohledech neudržovaném objektu. Pak
očekáváte, že vlastník (zvlášť když
jde o obec) bude do objektu (svého majetku) investovat. Navíc je tu
příklad jiných budov vesnice. Jedna
přináší obci na nájmu tisíce korun
ročně a investovalo se do ní přes
dva miliony. Druhá přináší desetitisíce a investovalo se do ní snad
už pět milionů. A budova školy? Ta
přinesla obci za působení ředitelky
Šimečkové přes dva miliony a investovalo se asi půl milionu.
Nejde tu přitom o přesná čísla,
ale o ukázání toho, že když chcete, aby vám škola v obci zůstala,
chováte se trochu jinak. Na mno-

Budova tehdejší obecné školy krátce po výstavbě. Foto: archiv autora (2x)

Nyní je budova, která donedávna sloužila ke vzdělávání, opuštěná...
ha zasedáních zastupitelstva museli představitelé školy i o ty malé
investice neustále prosit a poslouchat naopak proud výtek a výčitek.
Přestože dnes už kdekdo vidí, jaký
je to problém či dokonce ostuda
a mluví se všelijak. Dnešní jazyk je
především řeč peněz. A je jasné, co
si obec přála.
Co bylo nikam nevedoucích jednání o vytápění nebo neochota
obce (jako pronajímatele) garantovat dlouhodobý pronájem, aby bylo
možné žádat o granty a podobně...
To jsou jen vedlejší projevy stejné
nepodpory. Situace nebyla nikdy
uspokojivá a také výpověď nájemní smlouvy nebyla podána poprvé.
A když přidáte nikam nevedoucí
perspektivu ani s novým zastupitelstvem obce, je rozhodnutí
ukončit činnost snad pochopitelné
a správné. Za pravdu všemu dal
i nekultivovaný rozchod s potřebnou asistencí policie.
A stejně tak správný je možná postoj obce, která se chová jako řádný
hospodář. Brzy se vypíše výběrové
řízení (jistě se mohou zájemci ozývat již nyní) a obec si z řady nabí-

dek vybere tu, která lépe splní její
představy, ale hlavně přinese vyšší
nájem! Zda to vyjde, ukáže budoucnost. Jsou dvě možnosti. Buď
se bude na objekt doplácet a řešit
starosti s ním spojené (na úkor jiného) a nebo má pravdu ten, kdo
vždy říkal, že škola může do obecní
pokladny přinést mnohem víc ko-

runek.
Malé odlehčení na závěr. Je ironií, že obě instituce, o nichž píši a
stojící naproti sobě třeba v nájemní
smlouvě, mají stejnou zkratku, což
dovedlo vyvolat nejednu úsměvnou situaci. OU KANINA znamená jak Odborné učiliště Kanina, tak
Obecní úřad Kanina.
Z ryze osobního pohledu je mi
pak na celé situaci nejvíc líto těch,
kteří za to vůbec nemohou. Studenti se někam přeřadili, byť mnozí s obtížemi, a i zaměstnanci mají
už nová uplatnění, tomu naštěstí
dnešní doba přeje. Ale ta nádherná
zahrada, těch květin a stromů, celé
arboretum, to asi žádnou dobrou
perspektivu nemá, zvlášť na tak
suchém místě při současných srážkách. Nejvíc smutku je kvůli nádherné sekvoji, která se na vše dívá
z nadhledu. Patří mezi pět nejnádhernějších svého druhu u nás a vidí
ze své výšky dům starostky naší
obce a vedle dům místostarosty.
A když jsme často u řeči peněz: ty
všechny dřeviny na pozemku školy mají hodnotu nevyčíslitelnou
a nebo jistě převyšující hodnotu
těch budov...
Ať to vezmete z jakéhokoliv konce, mít školu v obci je prostě dobré. Zejména kulturně, přeci jen to
dává obci nějakou úroveň. A pak z
řady oněch popsaných praktických
dopadů. Sám za sebe říkám, že se
pro její zachování mělo udělat víc
(možností bylo několik) nebo aspoň něco. Až bude příští podzim
začínat další školní rok, bude vhodné čtenáře informovat, co bude dál
s objektem školy, která měla vždy
přesah nejen na celé Mšensko.
Michal V. Hanzelín, Kanina

Inzerce

st ř ed i sko M šeno
Vám za příznivé ceny nabízí:
→ dopravu materiálů - sklápěč, kontejner
(Avia D90 HR, MAN, Tatra 815, MB Arocs)
→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací
zametacím vozem s kropením
→ stavební práce menšího rozsahu
Více informací na tel.: 724 729 617 (J. Říha)
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz

mšensko
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Sokolské okénko: nohec a oprava stěny
Rekonstrukce lezecké stěny
V průběhu prázdnin jsme se pustili do rekonstrukce lezecké stěny, která je v sokolovně už 11 let.
S pomocí mládeže a dalších dobrovolníků byly sundány všechny
chyty, které jsme museli omýt.
Následně byla stěna natřena a na
stavbu nových cest byli pozváni externí stavěči. Během víkendu byly
postaveny nové cesty ze starých,
omytých chytů, ale zároveň byly
pořízeny i nové modernější chyty.
Děkujeme všem, kteří se na rekonstrukci podíleli!

Lezecká stěna se po deseti letech
dočkala rekonstrukce.

Cvičení je zahájeno
Ve druhé polovině září byla zahájena všechna cvičení pro mládež,
během celého týdne se v sokolovně
vystřídají gymnastky, florbalisté,
rodiče s dětmi, cvičení žactva, lezci a o pohyb nepřijdou ani dospělí.
Konkrétní cvičební hodiny najdete
na stránce www.sokolmseno.cz
Nohejbalový turnaj
Letos se konal už XI. ročník nohejbalového turnaje trojic, který nese název Memoriál Václava
Mokrého. Účast družstev byla letos
slabší, přihlásilo se jen 8 týmů, ale
na kvalitu to nemělo žádný vliv.
Turnaj probíhal systémem každý
s každým a některé týmy předváděly vyrovnané boje. První místo
si vybojovalo družstvo Blackout,
kterému putovní pohár předali
kluci z Dolních Beřkovic. Ti obsadili druhou příčku. O třetí příčku si zahrály dva týmy z Mělníka
- Potůček a Potůček mix, lépe to
dopadlo pro druhé jmenované.
Celý den nás provázelo příjemné a
slunné počasí. Děkujeme hráčům i
pořadatelům a budeme se těšit na
další ročník.

Trempové podpořili seniory

Vážení přátelé a příznivci festivalu Country Kaninafest, děkujeme
všem, kteří dorazili na 3. ročník a
pomohli vytvořit báječnou atmosféru jako nikdy dosud. Na rozdíl od
těch, kteří letos chyběli, jste si odnesli nejen skvělý hudební zážitek,
ale i pocit, že jste svým přispěním v
podobě dobrovolné částky pomohli našim seniorům. Paní ředitelce
Domova seniorů ve Mšeně Blance
Dvorščíkové jsme jménem pořadatelů a Trempů z Kokořína předali
částku 9201 Kč. Pro neinformované
je to více než dvojnásobek částky z
minulého roku. Věříme, že vzrůstající tradice bude pokračovat.
Všem, kteří se na přípravách a organizaci podíleli, patří velký dík, a

to starostce obce Jaroslavě Vrané i celému zastupitelstvu, Jirkovi
Paterovi za profesionální moderování, zvukaři Pavlovi Šlégrovi,
sponzorům, prezidentovi festivalu
Jirkovi Maťátkovi, viceprezidentovi
Martinu Čejkovi, dobrovolníkům
a kamarádům, kteří s námi festival připravovali v průběhu celého
roku, mediálním partnerům, fotografce Heleně Kašparové, dárcům a
finančním přispěvovatelům, všem
vystupujícím a především vám divákům a příznivcům. Byli jste opět
skvělí a bez vás by tento „fest“ neměl žádný smysl. Těšíme se s vámi
na 4. ročník, který se uskuteční v
sobotu 29. 8. 2020.
Trempové z Kokořína

Letos se do turnaje přihlásilo osm týmů. Foto: Archiv TJ Sokol Mšeno
Snow film fest
I letos na podzim se můžete těšit
na festival outdoorových filmů se
zimní tématikou, který se uskuteční 23. listopadu od 15 hodin
v sokolovně ve Mšeně. A na
co se můžete těšit tentokrát?
Chybět nebude například horolezecká expedice, na které
budou
účastníci
zdolávat skalní věže Antarktidy.
Sjezd vrcholu sopky na lyžích,
která se nachází na jednom z nejizolovanějších míst v Tichém oceánu. Užijete si snímek z prostředí

lyžařské expedice, jejíž moto zní:
na kole napříč Alpami a sjet ty nejvíce ikonické horské svahy, jaké po
cestě uvidí - motor není povolen.
Na řadu přijde i surfování v ledových vlnách Hořejšího jezera v Michiganu uprostřed třeskuté zimy.
A čas zbude i na dokument
o horolezci a dobrodruhovi M. Šmídovi, který se za dosud nevyjasněných okolností
zřítil během sólového výstupu.
A také nahlédnete do světa extrémního sportovce Jana Venci Franckeho.
Radka Nečasová

Inzerce
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Biozahájí je rodinnou farmou
i první českou plantáží kiwi
Zahájí - „Jezte zdravě, kupujte zeleninu v bio kvalitě od místních
farmářů!“ hlásala většina publikací,
jimiž před časem listovala maminka tříleté Barunky Lenka Rimkevičová, tehdy ještě Havlová. Když se
ale v okolí začala po takových pěstitelích shánět, žádného nenašla.
„Nakonec jsme si doma řekli, že
to snad budeme muset dělat sami,“
říká Lenka Rimkevičová a dodává,
že jednoho dne její muž Přemysl
přišel s tím, že jim jeho maminka
dá na rodinném statku v Zahájí k
dispozici výběh pro koně. Bylo to
letos v lednu. Už v únoru byl pozemek zoraný a další měsíc už si
Lenka s Přemyslem v malém fóliovníku u domu začali připravovat
sadbu, především dýně a cukety.
A zjara nakoupili sadbu několika
odrůd batátů. Zelenina ovšem nebyla to hlavní, co se novopečení bio
farmáři rozhodli pěstovat. „Přemek přišel s tím, že založíme první plantáž kiwi v České republice.
Napadlo nás to v souvislosti s tím,
že můj taťka má asi dvanáctiletou

Mezi řádky kiwi rostou i batáty...

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám bojler Dražice 200 l, 18
měsíců v provozu. Cena: 3800
Kč, Mšeno. Tel.: 608 121 768.
Prodám cirkulárku na 380 V
s kabelem - cena dohodou a skútr 50ccm za 7.000 Kč. Telefon:
737 669 476.

Tříletá Barunka rodičům pomáhala se sklizní dýní. Foto: P. Rimkevič
chinensisku (Actinidia chinensis),
která mívá už několikátým rokem
úrodu kolem čtyřiceti kilo,“ vysvětluje pěstitelka, která se živí jako
projektová vedoucí ve firmě zabývající se výrobou karoserií na velké
dieselové agregáty.
Rimkevičovi na jaře nakoupili a
vysadili přes dvě stě sazenic kiwi
ve dvaadvaceti odrůdách, aby zjistili, kterým se na jejich pozemku
bude dařit nejlépe a se kterými se
naopak budou muset rozloučit.
K rostlinkám pak přidali sloupky.
První český „kiwihrad“ tak byl na
světě. A aby toho neměli málo na
práci, tak ke kiwi a zelenině rostoucí v meziřádcích přidali ještě
stovku keřů borůvek, které sázejí
právě nyní na podzim. „Vysadili
jsme také několik řádků jahod a
chceme přidat ještě maliny. Pak nás
čeká ještě výsadba ovocného sadu,
kde budou nejen jablka a hrušky,
ale i meruňky, švestky, třešně i lísky, které nám pak budou vytvářet
clonu proti větru,“ přibližuje Lenka, která si představuje, že by si část
úrody zájemci otrhali sami ve for-

Inzerce

mě oblíbeného samosběru.
Na farmě v Zahájí by tak měl být
k dostání co největší sortiment
ovoce a zeleniny, ale samozřejmě
v rozumném měřítku, žádný megalomanský projekt manželé Rimkevičovi nechystají. Zatím jim tak
trochu schází i čas. „Letos jsme příliš nestíhali, protože oba chodíme
do zaměstnání, takže jsme většinu
prací museli zvládnout po odpoledních. A do toho jsme ještě měli
svatbu. Třeba to jednou dospěje k
tomu, že to budeme mít jako hlavní
živobytí,“ přeje si Lenka.
První plody v té nejlepší kvalitě
z nové farmy manželů Rimkevičových se už dostaly na stoly zájemců z okolí. „Naše výpěstky jsou k
dostání v prodejně Květy Živné ve
Mšeně a na Mělníku ve Zdravém
obchůdku paní Sadílkové. Jinak je
samozřejmě možné se domluvit i
na odběru ze dvora,“ líčí Přemysl
Rimkevič, kterého lidé znají jako
agronoma chorušické zemědělské
společnosti.
Více o farmě na www.biozahaji.cz
nebo na facebooku.
Jiří Říha

Prodám pneumatiky R18 - 4ks
nové letní 235/40 a 3ks jeté
zimní 225/40 (vzorek cca 60%),
k tomu přidám 4ks hliníkových
ráfků Dezent 7,5J x 18R (Ford
Mondeo mk4), jsou na několika
místech odřené od obrubníku.
Cena celkem 5 500 Kč. Telefon:
724 846 281, Mšeno.
Prodám plechové necky na
paření, cena 1500 Kč. Tel.: 732
753 898.

Inzerujte zdarma

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

Vážení Zeměplaneťáci,
dovolujeme si vás pozvat na

2. ročník adventní
výstavy betlémů

v Muzeu Staré krásnosti
ve Velkém Újezdě čp. 95.
Betlémy a rovněž celé muzeum
si budete moci prohlédnout
od 30. 11. do 1. 12. 2019
v čase od 10.00 do 17.00.
Polovina výtěžku z akce bude
věnována dětem s cukrovkou
(diabetes melitus 1. st.), konkrétně www.diatabormotol.cz.
Přijďte, budeme se na vás těšit!
www.starekrasnosti.cz
773 638 165

Poděkování zahrádkářům
Český svaz včelařů, základní organizace Mšeno děkuje Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu Mšeno za poskytnutí finančního příspěvku ve výši
10 000 Kč. Tento příspěvek bude
využit na podporu práce s dětmi.
Pavel Vidman, jednatel

mšensko
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Novinky ze základky: dobroty i výlety
Mšeno - V září se vybraní žáci
mšenské základní školy zúčastnili
veřejného fóra Desatero problémů města Mšena, kde mohli spolu
s dalšími občany diskutovat o problémech města z různých oblastí
(životní prostředí, kultura, vzdělávání, sociální a zdravotní služby
a další).
V pátek 27. září se v sále školy
uskutečnil zajímavý kulturní program. Pro první stupeň bylo připraveno vystoupení o Lišce Bystroušce a žáci ze druhého stupně
se dozvěděli zajímavosti ze života
Karla IV.
Školáci poznávají krásné okolí
Třeťáci využili krásných chvil
letošního babího léta a vydali se
na výlet po okolí. Navštívili mšenské muzeum a hrad Kokořín. Tam
jim jednu cestu ulehčil autobus,
ale zpátky už šlapali po svých.
Dozvěděli se spoustu zajímavostí
z historie našeho regionu, prokázali turistickou zdatnost a někteří
se toho naučili i víc než z učebnice.
Mgr. Eva Malá

Začátek školního roku ve Mšeně patřil bramborám i výletům po okolí. Foto: archiv ZŠ Mšeno (2x)

Divadelní představení
Děti z 1. a 2. třídy si užily divadelní pohádku Škola hrou na
druhou, za kterou se vypravily na
Mělník. Byl to vtipný pořad plný
písniček, kde se mohly zapojit i
děti a moc je to bavilo.
Jaroslava Matúšková

Den brambor
Třetí třída prožila den v projektovém vyučování na téma Den
brambor. Brambory byly tématem
ve všech hodinách. Děti soutěžily,
skládaly obrázek, sbíraly brambory, počítaly s nimi, vyráběly
si z brambor tiskátka a zvítězilo
pečení bramborových plátků podávaných se zdravým jogurtovobylinkovým dipem. Ochutnaly

Houby na pořadu dne
Po několika letech k nám opět

zavítal mykolog Jaroslav Malý.
V sále školy se postupně vystřídaly všechny třídy a kromě krásných fotografií, které jsme viděli,
jsme se dozvěděli i velmi užitečné
informace, například jak od sebe
odlišit jedlé a nejedlé hřibovité
houby nebo že si snadno můžeme
splést žampion a muchomůrku
zelenou. Také jsme zjistili, které
houby mají léčivé účinky.

Areál zámku uzavře zeď

Práce na zámku Stránka pokračují výměnou druhé části oken, tedy
dalších 46 kusů. Projekt na úpravy bytů musí být přepracován podle požadavků památkářů, takže práce na bytech se opět zdržely
a začnou až po přepracování projektové dokumentace. Zatím se
pracuje na rekonstrukci štukové zdi navazující na budovu zámku,
která byla rozpadlá a prorostlá křovím. Tyto práce zajišťuje pracovník obce. Stavět štukovou zeď z různých štukových bloků, které jsou
pozůstatkem zdiva zahrady, na vápennou maltu je docela náročné.
Jak je ale vidět, pan M. Puchrík si s tím poradí.
Štefan Dvorščík

také jeden z prvních receptů, kdy
se brambory jedly zásadně „nasladko“.
Mgr. Eva Malá a Klára Güllová
Noční družina
I na začátku nového školního roku 2019/2020 byla pro děti
připravena noční družina (ŠD 2)
- Hurá zpátky do pohádky! Děti
si přinesly kostýmy a v sále školy
pro ně byly připraveny různé hry

a soutěže a samozřejmě nesměla
chybět ani noční bojovka.
Prvouka v přírodě
Vzhledem k tomu, že bylo v
říjnu příjemné podzimní počasí,
tak se prvňáčci vydali na výuku
prvouky do okolí školy. Během
procházky se seznamovali například se stromy, kolem kterých
procházeli.
připravila Radka Nečasová

Inzerce
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Pramen Stříbrník je relativně
nezávislý na srážkách vody
Mšeno - Jako každoročně uvedla
MF Dnes, a to velice oprávněně,
i v letošním roce pochvalný článek
o mšenských lázních, kde vyzdvihla
napájení bazénu vodou z pramene
Stříbrník.
Ve Mšeně a v okolních vesnicích
máme veliké štěstí, že nemáme
problémy se zdrojem pitné vody.
Pramen je dostatečně vydatný a
ještě má rezervy.
Jako rodák ze Sedlce vím, že můj
pradědeček Josef Homuta se už v
polovině 20. let minulého století
zasadil o vybudování vodovodu
v naší obci. Do té doby bylo třeba
pro pitnou vodu chodit ke studánkám v údolí pod místním kalem,
pro dobytek byla sváděna srážková
voda ze střech do přilehlých rybníčků.
Proč je pramen Stříbrník relativně nezávislý na srážkách a proč má
stabilní vydatnost? Tento pramen
patří k pramenům se „stářím“ vody
v desítkách let.
„Stářím“ vody je myšlen časový
interval mezi dobou, kdy srážky
spadnou, vsáknou se, a kdy se tato
voda objeví ve vývěru na terén.
K tomuto stanovení se využívá
změny obsahu radionuklidů vodíku a uhlíku (H3 tritium-radioaktivní izotop vodíku a C14 radioaktivní izotop uhlíku) během jejího
„putování“ zemním prostředím,
při kterém jejich radioaktivita klesá. Z jejího poklesu, vlivem poločasu rozpadu, můžeme určit, jak
dlouho byla voda bez kontaktu s
atmosférou neboli jak dlouho trvalo, než se dostala opět na terén
(prameniště).
Stáří vody ze Stříbrníku jsme
měřili v Laboratoři užité a jaderné
fyziky ve Výzkumném ústavu pro
hnědé uhlí v Mostě už v roce 1975.

Připadá vám, že ve

mšensku
stále něco chybí?
Možná je to tím, že
jste nám neposlali
svůj příspěvek na:
msensko@email.cz
Zapojte se mezi nás
a rozšiřte skupinu
dopisovatelů!

Dobová fotografie zachycuje budování vodovodu. Foto: Archiv J. Říhy

Z měření obsahu tritia v jeho vodě
bylo stanoveno jeho „stáří“ na 15
až 20 let.
Z toho vyplývá, že pramen Stříbrník je prakticky nezávislý na
okamžitých vodních srážkách. I
když bude několik let beze srážek,
pramen bude stále funkční. Má to
naopak jeden háček, pokud by pramen vyschl, trvalo by opět řadu let,
než by se vývěr obnovil.
Pro zajímavost jsou známé prameny s podstatně vyšším stářím,
například Dobrá voda má stáří 6
000 let, Teplické pravřídlo 28 000
let, Karlovarské prameny 30 000 let
- měřeno pomocí radioaktivního
uhlíku.
Aby nevznikl dojem, že naše pitná voda je ohrožena radioaktivitou,
je třeba si uvědomit, že jde o nepatrné obsahy radionuklidů.
Jedná se o přirozenou radioaktivitu, výše zmíněné prvky jsou
přítomny na celé zeměkouli a vznikají srážkami kosmického záření s
naší atmosférou (dusíkem) a jsou
přítomny ve všech organických lát-

kách a vodě, tedy i v lidském těle .
V naší republice spadne za rok
kolem 40 – 60 miliard krychlových metrů srážek. Pro pitné účely,
změdělství a v průmyslu je potřeba pouze 1,5 miliardy krychlových
metrů.
Z pohledu mšenských zahrádkářů a houbařů nám statistické průměry mnoho neříkají, sucho nás
trápí posledních pět let, nezaprší
nám, když bychom to nejvíce potřebovali.
Můžeme být rádi za pramen Stříbrník, s jehož pomocí situaci se
suchem zvládáme. Opět neuděláme chybu, když se budeme snažit
zachytit dešťovou vodu ze všech
zahradních staveb, protože dlouhodobé prognózy nejsou příznivé
a tato investice nebude ztrátová.
Vysazujme stromy, apelujme na
zemědělce, aby se snažili zvyšovat
podíl organiky v půdě a tím zvyšovali její úrodnost i schopnost vsakovat a zadržovat více vody. Jiná
cesta není.
Ing. Pavel Trýzna

Inzerce

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

KINO MÁJ DOKSY
LISTOPAD
9. 11. 15.00 - Toy Story 4: Příběh
hraček (animovaný film pro celou
rodinu, USA, 2019, režie J. Cooley)
9. 11. 17.30 - Poslední aristokratka (komedie, ČR, 2019, režie Jiří
Vejdělek)
9. 11. 20.00 - Joker (kriminální
thriller, USA, 2019, režie Todd
Phillips)
12. 11. 17.30 - Národní třída (drama, ČR/Německo, 2019, režie Štěpán Altrichter)
12. 11. 20.00 - Parazit (černá komedie, Jižní Korea, 2019, režie Pon
Džun-ho)
13. 11. 9.45 - Za kamarády z televize 7 (výběr nejkrásnějších a
nejúspěšnějších českých pohádek)
16. 11. 15.00 - Fany a pes (animovaný, ČR, Německo, Lucembursko, Belgie, 2019, režie Matthias
Bruhn, Ralf Kukula)
16. 11. 17.30 - Ženská na vrcholu
(romantická komedie, ČR/Slovensko, 2019, režie L. Kny)
16. 11. 20.00 - Bitva u Midway
(historický válečný velkofilm, USA/
Čína, 2019, režie R. Emmerich)
19. 11. 17.30 - Ženská na vrcholu
(romantická komedie)
19. 11. 20.00 - Gauguin na Tahiti
- ztracený ráj (životopisný dokument, Itálie, 2019, režie C. Poli)
23. 11. 15.00 - SNOW FILM FEST
(pásmo špičkových filmů, úspěšných na prestižních mezinárodních
festivalech. Nejlepší dokumenty
z oblasti sportu, ale i lyžařských
a cyklistických expedic a výprav za
poznáním tajů nedotčené přírody i
života domorodců z různých koutů
světa)
26. 11. 17.30 - Vlastníci (komedie,
ČR, 2019, režie Jiří Havelka)
26. 11. 20.00 - Léto s Monikou
(Švédsko, 1953, režie I. Bergman)
27. 11. 9.15 - Fany a pes (animovaný, ČR, Německo, Lucembursko,
Belgie, 2019)
30. 11. 15.00 - Ledové království 2
(animovaný film, USA, 2019, režie
Chris Buck, Jennifer Lee)
30. 11. 17.30 - Vlastníci (komedie,
ČR, 2019, režie Jiří Havelka)
30. 11. 20.00 - Le Mans 66 (sportovní drama, USA, 2019, režie
James Mangold)
Inzerce

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2
Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...
Michal Šatánek
721 485 028
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

9. díl

Ve Mšeně bývalo na 18 hospod a 8 kořalen

Ř

íjnový díl našeho seriálu byl
zaměřen na měšťanské právo. Už víme, jak se Mšeno
stalo městem a co všechno musel mšenský občan splnit, aby byl
právoplatným měšťanem. Musel
být majitelem domu a pozemku
ve Mšeně a také se něčím živit.
O tom, jaké řemeslníky Mšeno
mělo a co se nejvíce pěstovalo, se
dozvíte dnes.
Podíváme-li se do druhé poloviny 19. století, zjistíme, že zemědělství bylo zdrojem obživy velkého
množství mšenských obyvatel.
Prakticky se pěstovaly všechny
polní plodiny a obilniny. Nikoho
jistě nepřekvapí pěstování chmele,
které lze na Mšensku doložit už
v 17. století. Největšího rozkvětu
se však chmelařství těšilo právě v
19. století, kdy se do Mšena dostala zvláštní odrůda chmele zvaná
červeňák. V roce 1844, kdy jej pan
J. Vogl z domu číslo 155 do Mšena
dovezl, možná nikdo netušil, jak
se odrůda stane populární a jak
rychle se po Mšeně rozšíří. Oblibu
dokazuje i lidové označení vuglík,
vycházející z Voglova příjmení.
Možná jej dovezl ze Žatce, jehož
poloraný červeňák platí za nejlepší a nejslavnější českou odrůdu.

V Karlově ulici k návštěvě lákal Nárožní hostinec. Foto: Archiv J. Říhy (2x)

Nicméně už v roce 1888, tedy ani
ne po padesáti letech, se mšenské
chmelařství vrátilo k osvědčené
odrůdě nazývané zeleňák.
Dařilo se také ovocnářství a štěpařství. Vyhlášené mšenské třešně
vyčnívající svojí velikostí a sladkostí poznal nejen pražský trh,
kam je mšenští pěstitelé vyváželi
na trakařích a povozech. Svatojanky nebo Jánovky, jak se této odrůdě
třešní přezdívalo, měly svůj původ
ve stromě, který v 17. století vyrostl
u hřbitova kostela sv. Jana. Na místě, kde později stála škola. Strom

budil všeobecný údiv, protože vzešel z pecky a byl pokládán za planý strom. Jak je známo, u těchto
stromů se předpokládají nechutné
anebo žádné plody. Zkouška učiněná štěpováním na jiném stromě
přinesla týž výsledek. Nejeden sadař poté zatoužil třešně Svatojanky pěstovat. Leopold Živný, zvaný
Polda, dokonce po lesích sesbíral
plané třeště, vysadil z nich velkou
zahradu a narouboval je třešní od
sv. Jana. Tento počin mu nesl po několik let slušný obnos peněz. Dalším velkým pěstitelem byl Antonín
Kernel, na jehož pozemku vyrostla
z pecky další výborná odrůda, jejíž
plody byly zvané Kernelky.
Nejen zemědělstvím bylo Mšeno
živo. Byla zde provozována různá
řemesla, zejména obuvnictví, krejčovství a tkalcovství. V matrikách

nalezneme také hojně zastoupené
pekaře, truhláře, řezníky a punčocháře. Roku 1791 mělo Mšeno
sedmnáct punčochářů, rozhodně
netrpících nedostatkem práce, protože v té době oblékali punčochy i
muži, a to ke krátkým kalhotám.
Roku 1890 mělo Mšeno 44 živnostenských profesí, kdy nejvíce zastoupeni byli obuvníci se 23 mistry
a poté se 16 mistry krejčí. Na 2242
obyvatel, které roku 1890 Mšeno
mělo, připadalo 62 obchodů, převážně s koloniálním zbožím. Dále
ve městě nechyběla lékárna, hračkárna, 7 obchodů s dobytkem, 11
hokynářských obchodů, ale také
knihkupectví. Zde však bylo možné koupit pouze modlitební a školní knihy. Žízeň hasilo 18 hospod,
8 kořalen a 1 vinárna.

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 36 let, bydlí
v malé dědině
Okarec nedaleko Brna, je
místopředsedkyní táborské
pobočky České
genealogické a heraldické
společnosti, organizuje genealogická setkání a přednášky, snaží se o popularizaci
genealogie a podporu jejího
mezigeneračního významu,
mezi její zájmy patří historie,
architektura, divadlo a knihy

Novinky od zelených stolů
Ve Mšeně to dříve žilo. Hostinec U Zeleného stromu na Karlově náměstí.
Inzerce

JÍDELNA MŠENO
(naproti Domovu seniorů)
od úterý do pátku od 8.00 do 14.00 nabízí:
▶ teplá i studená jídla
▶ zákusky, chlebíčky
▶ nápoje
Možnost objednávek na telefonu:

604 485 151

Mšeno - Zdravím nejen příznivce
sportu a nejen příznivce stolního tenisu. Hlásím se po dlouhých
šesti měsících, kdy se relativně nic
nedělo, ale nakonec se povedlo
mnohé.
Loňskou sezonu jsme ukončili
krásným druhým místem v okresním přeboru 2. třídy. Dali jsme si
podle potřeb každého z nás přestávku, kdy jsme regenerovali síly
a hlavně hodně přemýšleli. Byly
totiž dvě teoretické možnosti: buď
se stávajícím mužstvem postoupit
do vyšší kategorie, nebo se pokusit postavit ještě jedno družstvo,
které by podle předpokladů vyšší
soutěž zvládlo lépe. Výsledkem
našeho snažení bylo nakonec postavení druhého družstva, které
do současné doby vyválčilo krás-

né 7. místo. V této situaci nám
hodně pomohl fakt, že se celkem
ochotně vrátili hráči, kteří za Mšeno kdysi hráli a chvíli hostovali v
jiných klubech. Nyní se tak budu
snažit poskytovat vám zprávy a
výsledky od obou družstev.
Mšeno A
TJ Neratovice F -SK Mšeno A 10:8
SK Mšeno A - TJ Kralupy B
11:7
TJ Všetaty B - SK Mšeno A
11:7
SK Mšeno A - TJ Všetaty C
16:2
Sokol Pšovka A - SK Mšeno A 9:9
Mšeno B
SK Mšeno B - TJ Sokol Libiš 18:0
Sokol Pšovka B - SK Mšeno B 3:15
SK Mš. B - TJ Sokol Dřínov B 18:0
SK Liběchov - SK Mšeno B
0:18
SK Mš. B - Sokol D. Beř. C
16:2
Na shledanou v příštím čísle!
Magda Hájková

mšensko

9

Mladí pěvci ze Mšena předvedli,
že se ve světě umělců neztratí
Mšeno, Praha - Ve dnech 18. až 20.
října se v areálu Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy na Komenského náměstí v Praze 3 konal už
XVII. ročník Písňové soutěže Bohuslava Martinů, a to pro studenty
zpěvu od 10 do 20 let. Základní
uměleckou školu Mšeno reprezentovala Laura Mejsnarová v kategorii
děvčat ve věku 10 - 12 let, v kategorii chlapců 13 - 16 let vystoupil za
naši školu Matěj Haken.
Laura zpívala povinnou píseň Bohuslava Martinů Rosička, kterou
doplnila dvěma výběrovými písněmi - Jaroslav Křička: Zajiček z cyklu
Děti a zvířátka a Vítězslav Novák:
Chodzila Mariška z cyklu Slovenské
spevy. Za svůj výkon získala Laura
druhé místo.

Matěj zpíval povinnou píseň Bohuslava Martinů Cesta k milé a stejně jako Laura musel i on zařadit dvě
písně výběrové - Josef Šebesta: Což
se mně má milá a Vincenc Mašek:
Fialky v máji. Také Matěj získal při
vyhlašování výsledků druhé místo.
Tolik fakta. K nim se však pojí příběh... Oba studenty jsem do své pěvecké třídy získal v jejich pěti letech
a za intenzivní spolupráce s jejich
rodiči pomalu dochází k přirozené
proměně obou dětí ve vynikající
pěvce s cílevědomým a houževnatým atakem na nejvyšší příčky v hudebním vzdělávání celorepublikového rozsahu. Vždyť jsme porazili
reprezentanty ZUŠek, jež pracují
s pěti sty až tisícovkou studentů v
hudebním oboru.

Laura získala druhé místo z 28
soutěžících z Olomouce, Hradce
Králové, Prahy, Kladna, Domažlic,
Plzně, Karlových Varů a dalších
kulturních center. Matěj porazil
loňského vítěze Pražského pěvce
z pořádající školy, stejně jako loňského vítěze Duškovy pěvecké soutěže z Olomouce a ze 14 chlapců s
velkým věkovým rozdílem 13 - 16
let získal třináctiletý Matěj druhé
místo. S malou nadsázkou zde bojoval chlapec s chlapy.
Přeji Lauře a Matějovi hodně vůle
a urputnosti do dalšího pěveckého
života. Děkuji svému synovi Pavlovi za vynikající klavírní doprovod,
jenž se promítl do celkové umělecké úrovně obou dětských výkonů.
Dr. Josef Šebesta, učitel

Přehlídka Bergmanových filmů pokračuje Létem s Monikou
Doksy - V úterý 26. listopadu
bude v kině Máj Doksy projekcí
dalšího snímku pokračovat unikátní přehlídka filmů jednoho z
nejvýznamnějších světových režisérů Ingmara Bergmana. Diváci tak budou moci po dlouhých
letech vidět znovu řadu snímků,
které byly nedávno převedeny v
nejvyšší kvalitě do nové digitální
podoby. Druhý film přehlídky, jeden z mezinárodně nejúspěšnějších snímků Léto s Monikou natočil Ingmar Bergman v roce 1953.
Líčí v něm dojemný příběh lásky
mladých milenců z předměstí
Stockholmu.
Od října jsou každý měsíc pro-

Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré
knihy, písemnosti,
poznámky a fotografie,
které se vztahují
ke mšenskému regionu.

„Zachraňme minulost
pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:
724 846 381

Ze snímku Léto s Monikou...
mítány filmy, které byly natočeny
od padesátých do osmdesátých let.
Bergman získal za svá díla řadu prestižních filmových ocenění a nominací. Minimálně za tři z filmů, které
budou uvedeny, byl Bergman nominován na Oscara (Lesní jahody, Podzimní sonáta a Fanny a Alexander;

za svůj život byl na toto ocenění
nominován ještě šestkrát), v Berlíně získal za Lesní jahody Zlatého
medvěda, za Sedmou pečeť byl
v Cannes nominován na Zlatou
palmu, kterou si v následujících
letech odnesl domů celkem sedmkrát (jednou i za Úsměvy letní
noci).
Přehlídku zahájil v úterý 29. října v 17.30 hodin Bergmanův nízkorozpočtový, ale velmi zásadní
snímek Sedmá pečeť. Na prosinec
chystáme projekci filmu Úsměvy
letní noci z roku 1955.
Přehlídku v Doksech umožnila
distribučníspolečnostFilmEurope.
Miloslav Lomič

Inzerce

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...
Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Antonín Mánes (* 3. 11. 1784 Praha † 23. 7. 1843 tamtéž), malíř a
kreslíř. Zakladatel české krajinářské
školy v 19. století, z níž vzešlo mnoho žáků, mj. Bedřich Havránek. Své
romantické náměty nacházel také
na Mělnicku, mj. Kokořín v bouři
nebo Soutok Vltavy a Labe. Jeho
syn Josef (1820 – 71) se stal nejvýznamnější osobností české malby
19. století, hledal také v Polabí a
Podřipsku inspiraci pro své obrázky (Labská krajina, Řipský kraj). Podařilo se mu odhalit fresky v kostelíku sv. Jakuba Většího v Libiši,
které byly během husitských válek
zakryty a zapomnělo se na ně až
do 19. století. V Národní galerii je
uložen jeho skicář s kresbou hradu Kokořína a další kresby skal a
stromů z Kokořínského údolí. Jeho
další syn Quido (1828 – 80) navštěvoval rodinu mecenáše Antonína
Veitha v Liběchově (mj. zde namaloval obraz Děti Antonína Veitha
před zámkem liběchovským).
Miloš Šolle, PhDr., CSc. (* 11. 12.
1916 Praha † 14. 11. 2004 tamtéž),
archeolog, historik. Dokončil přerušené studium archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
až po 2. světové válce v roce 1945.
Podnikl studijní cestu do Itálie a
poté uveřejnil svoji první knižní
práci Počátky helénské civilizace,
která byla stažena v roce 1949 v
komunistickém režimu a autor
upadl do trvalé politické nepřízně.
Avšak již od roku 1939 celoživotně
působil ve Státním archeologickém
ústavu (od roku 1952 Archeologický ústav Čs. akademie věd), zprvu
jako honorovaný volontér a posléze odborný a vědecký pracovník.
Věnoval se slovanské archeologii
raného středověku, uskutečnil několik zásadních systematických výzkumů (Kouřim, Budeč, Hradsko u
Mšena), vytvořil přitom expozici
v kouřimském muzeu. Z jeho děl
uveďme například: Kouřim v průběhu věků, Hradsko na Kokořínsku
– Canburg franckých análů, Po stopách přemyslovských Děpolticů.
František Bíza (* 22. 11. 1849
Mšeno u Mělníka † 18. 4. 1904
Praha), malíř, ilustrátor a kreslíř.
Absolvoval gymnázium v Praze,
potom začal se studiem medicíny,
ale přestoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, spolupracoval
mj. s časopisy Světozor, Zlatá Praha
a Květy, ilustroval knihy pohádek
a byl autorem mnoha plakátů.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Deník zastupitele: dům zamrzlý v čase

Hotel U Modré hvězdy patřil k nejkrásnějším domům ve městě.

Ve 30. letech dostal moderní, strohou fasádu. Foto: Archiv J. Říhy (2x)

Mšeno - Když projdete kolem
domu čp. 35, ani si nevšimnete, že
už jste ho minuli. Oprýskaná omítka, ošklivé mříže v oknech přízemí, staré krámy ve výkladu zrušeného obchodu. Přesto každý, kdo
prochází městem, okolo jít musí.
Mluvím o domě Holuškových.
Domě, který je orientačním bodem pro občany města i návštěvníky, domě, který plynule spojuje
zástavbu horního a dolního náměstí, domě, který kdysi zněl hlasem lidí, kde lidé bydleli a kde se
setkávali.
Jako malá jsem tam chodila na
hodiny baletu a klavíru. Někdo tu
dělal svoje první taneční kroky,
hrálo se tu divadlo. Takže určitá
nostalgie na místě je.
Spousta veřejných prostor v jiných městech je poznamenána
„socialistickou architekturou“ a čas
se nezastavil ani tady, ale byl shovívavý a celý dům zchátral do krásy.
Ano, budova uprostřed města je
připravena na prodej. Díky aktivitě

nad možnými výdělky a spekulant
si zamne ruce nad ziskem z přeprodeje. Nejsem ani jedním z nich, ale
umění, architektura a staré věci ke
mně promlouvají. Mluví ke mně
hlasem lidí, kteří se jich dotýkali a
používali je.
Myslím si, že je povinnost budovu s takovouto historickou pamětí
zachránit a vrátit jí dřívější krásu.
Byla postavena před více než sto
lety, stojí tu dnes a je jen na nás, v
jakém stavu a jestli ji budou moci
využívat i budoucí generace Mšeňáků. Nejsem sentimentální blázen
a nedívám se na věci jen z jednoho
úhlu pohledu, ale vidím i možnosti, jak využít a přizpůsobit prostory
domu současnému životu a vrátit
mu dřívější naplnění. Například
jako muzeum či galerie nebo přemístěním knihovny, jako společenské centrum, malometrážní byty s
bonusem ohromné zahrady přímo
uprostřed města a přitom oázou
klidu uvnitř atria domu. Nápadů je
mnoho. Pro nákup a rekonstrukce

zastupitele Honzy Krúpy přichází
nabídka paní majitelky na odprodej městu. Proto jsme se sešli, abychom si dům prohlédli a udělali si
obrázek o jeho stavu.
Vstoupili jsme do dveří, které zůstávaly dlouho zavřené. Plíseň, zatuchlina, hniloba. Pro někoho zápach, pro někoho vůně minulosti a
historie. Před lety proběhly v přízemí a v sále nějaké stavební úpravy,
podle mého mínění nešťastné, trochu jako z večerníčků Pat a Mat, ale
jinde skrývá opuštěná budova vše,
jako by lidé odešli teprve včera. Je
zde zachováno mnoho původních
prvků, např. okna, dveře, cementové dlažby, kování. S kapesními svítilnami jsme dům prolezli doslova
od sklepa až po špičku krovu. Co
lidé opustí, podléhá rychle zkáze,
ale tady byl čas celkem milosrdný.
Řemeslník vstupující do budovy
slyší šustění peněz potřebných k
rekonstrukci, k architektovi promlouvá hlasem zachovalých stavebních prvků, obchodník zajásá

Inzerce

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

dlouho nepoužívaných a zanedbaných budov dnes existují programy
tzv. BROWNFIELDY, které mohou
obcím výrazně finančně pomoci
(až 70% z ceny nemovitosti) s nákupem a rekonstrukcí. Města tak
získávají majetek za velmi zvýhodněnou cenu a myslím, že by
byla škoda toho nevyužít. Dáváme
přednost záchraně historické budovy v centru města před výstavbou nových, předražených prostor
po bývalém středisku. Nehledě k
tomu, že uvolněním přízemí radnice by vznikly téměř bezbariérové prostory pro úřadovny města a
vzniknout by mohly i tolik diskutované veřejné toalety.
Historické budovy mají šanci
přežít, jen když se jim vrátí život. Pokud nám nebude chybět
odvaha překročit stín vlastních
pochybností a úcta k minulosti,
můžeme tomuto místu zamrzlému
v čase opět vdechnout život.
Marcela Prieložná,
Pro Mšeno

Pro kolegu Jirku Fantu...
Mšeno - Na minulém veřejném
zasedání rezignoval na post zastupitele pan Jiří Fanta. Důvodů
bylo asi více, ale zásadní, který
uvedl, bylo zaslání Územní studie ulice Zahradní k dalšímu
posouzení bez souhlasu zastupitelstva města.
Bylo to překvapení a nutno
říci, že nepříjemné a nečekané. Protože se nikdo z vedení
města ani rady neměl k tomu,
aby Jirkovi za dlouholetou i
současnou činnost v zastupitelstvu poděkoval, udělal to Jirka
Guttenberg st. Poděkoval Jiřímu

za čest sedět v zastupitelstvu s
ním i za to, čemu se od něj mohl
přiučit. Teprve ve chvíli, kdy vyslovil svoje díky, jsem si uvědomila, jakou řekl pravdu. Jirko,
pro nás pro všechny jsi inspirací,
jak lze kultivovaně a s noblesou
přednášet svoje názory a trvat si
na nich. Ještě jednou děkujeme.
Všechna jednání s tebou byla
přátelská a vstřícná a vždycky jsi
dodržel, co jsi slíbil.
Hodně úspěchů a pohody ve
tvých dalších aktivitách.
Marcela Prieložná,
zastupitelka za Pro Mšeno
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Kdo se bojí, musí jít do lesa
Mšeno, Mělník - Pedagogický sbor
Gymnázia Jana Palacha v Mělníku
ve spolupráci s RNDr. Miroslavem
Šimkem ze Sportovního klubu Los
Mělník a Ing. Martinem Machem,
mšenským starostou, připravili netradiční branný den. V Kačině u
Mšena postavili pro žáky nižšího
gymnázia čtyři trasy orientačního
běhu.
Ve čtvrtek 3. října se pak 28 týmů

Na trase na děti čekalo několik kontrolních bodů. Foto: Archiv D. Hilské
vybavených mapou s vyznačený- od bláta otočily na 5. kontrole, jiné
mi kontrolami v pětiminutových týmy ještě stíhaly sbírat houby.
intervalech zanořilo mezi skály a „Těm línějším“ mobil v cíli ukazostromy Kokořínského údolí. Nej- val: Chůze venku – Bez cíle, vzdákratší dobu pobyl v lese jedno- lenost – 10,63 km, převýšení – 466
členný „Jungus team“, který byl m, čas 3:29:56, kalorií 1 014 kcal.
za hodinu a půl zpět. Naopak tým
Nakonec se všichni plni zážitků
„Ano-vytrolíme Jahodu Jaromíra šťastně a ve zdraví sešli u vynikajíSoukupa“ ztratil na 20. kontrole cích borůvkových knedlíků.
mapu a v Hospůdce Romanov se
Cíl branného dne byl splněn. Žáci
znovu objevil až po 4 hodinách a prokázali, že se umí orientovat v te29 minutách. Zatímco „Tykvičky“ rénu podle mapy a že si umí porato po dvou hodinách hledání celé dit i jinak...
Dana Hilská

Děti ze školky se setkaly s Bačkůrkou

VČELY A ŠKOLA

Včely
patří
mezi
hmyz,
který je důležitý pro opylování rostlin. Bez
opylování bychom neměli
mnoho ovoce i zeleniny. Rádi
bychom vám představili vybrané pojmy z oblasti včelaření
a nalákali vás k luštění soutěžních doplňovaček, u kterých
si můžete zopakovat své znalosti ze školních lavic, případně
je doplnit studováním různých
informačních zdrojů. Každý měsíc se ze správných odpovědí
vylosuje výherce, který dostane
od Základní školy Mšeno drobnou cenu. Své odpovědi můžete zadávat do online formulářů,
které najdete na stránkách autora: https://sites.google.com/
zsmseno.cz/stranka-ucitele
-podpery
Správná odpověď ze září 2019
Tajenkou zářijové doplňovačky
by „rozpěrák“. Rozpěrák je svým
způsobem druh páky. Včelař jím
odlepuje slepené nástavky úlů i
přilepené rámky uvnitř nástavku
úlu. Včely totiž v úle vše tmelí
hmotou, kterou vyrábí z pryskyřice (pupeny rostlin), výměšků
svých žláz a vosku. Tato hmota
se nazývá propolis. Je to lepivá
látka, která má výrazné antibakteriální i antivirotické účinky.

Soutěžní doplňovačka

Začátek nového školního roku se v naší Mateřské škole Mšeno nesl ve znamení kultury. Do školky nám přijelo divadýlko s pohádkou „Strašidýlko Bačkůrka aneb jak se Bačkůrka skamarádil“. Představení se dětem
líbilo a vydržely sedět i ty nejmladší. Za odměnu si po skončení pohádky mohly prohlédnout celé „zákulisí“
divadélka a seznámit se s loutkami i za oponou. Během října naše „Žabky“ a „Lišky“ vyrazily autobusem do
Masarykova kulturního domu Mělník na představení Škola hrou. Klaun Honza si pro nás připravil spoustu
legrace a celým pořadem nás provázely veselé písničky. Do konce roku nás další divadelní představení
čekají u nás ve školce, už se na ně těšíme. Text a foto: Lucie Mazancová

Poděkování členům mšenské zahrádkářské organizace
Mšeno - Vážení čtenáři, v úvodu
tohoto krátkého článku chci srdečně poděkovat členům mšenské organizace zahrádkářů za
sponzorský dar, který věnovali
místnímu pěveckému sboru Intermezzo.
Současně bych chtěla všem zahrádkářům vyjádřit poděkování
za mnohaletou práci, kterou ve
své organizaci nejen pro své zá-

jmy, ale hlavně pro podporu kulturního a společenského života
našeho městečka vykonávali.
Tato organizace, podobně jako
v nedávné době Baráčníci, zvolila
„cestu klidu“, což znamená na určitou dobu ustat ve své činnosti. Čas
běží naštěstí každému z nás stejně,
ale zájemci o takové zaměření ze
strany mladší generace zatím nepřicházejí.

Proto je třeba tuto činnost vyzdvihnout a veřejně poděkovat
všem členům těchto organizací,
kteří během několika desítek let
až do současnosti pracovali, aby
obohatili životy ostatních a dotvořili pěkný obraz našeho města. Díky vám všem!
Za Smíšený pěvecký sbor Intermezzo Mšeno Marie Štráchalová,
členka sboru.

1. Pohoří, které tvoří přirozenou hranici mezi Španělskem a
Francií. V jednom z jejích údolí
se nachází malý stát Andorra.
2. Anglicky „droždí“.
3. Jméno bratra knížete Václava.
4. Hlavní město Ruska.
5. Název rodu rostlin, mezi které
patří například pomeranč, citrón,
limetka nebo grapefruit.
6. Dříve patřily tyto živé organismy do rostlin, nyní tvoří samostatnou říši. Příkladem jsou kvasinky nebo hříbky a muchomůrky.
7. Trojrozměrná tělesa se dvěma
rovnoběžnými základnami, které
jsou tvořeny shodnými mnohoúhelníky. Mezi tato tělesa patří
kvádry a krychle.
8. Značka auta, které se dříve vyrábělo v bývalé NDR. Motor byl
dvoutaktní. Toto auto se vyrábělo
v německém městě Zwickau.
Jan Podpěra

mšensko
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

26.

Vyhořelý hrad Oybin lidé málem rozebrali

T

entokrát se nebudeme trmácet do nějakých vzdálených
končin, podíváme se na turisty nejvíce navštěvované místo
Žitavských hor. Stačí přejet naše severní hranice a po několika kilometrech jsme na místě. Rozsáhlá zřícenina hradu a kostela zaujímá celou
vrcholovou rovinu pískovcového
kopce nad lázeňským městečkem
Kurort Oybin. Těsně pod kopcem se
dá zastavit na několika parkovištích.
Musíme počítat s docela strmým
stoupáním, ale chvilka námahy za tu
nádhernou podívanou opravdu stojí.
Hned za městem mají postavený
menší kostel, zvenčí nenápadný, ale
vnitřní výzdoba stojí za to. Nádherné dřevěné obložení celého interiéru
a spousta maleb zanechá v každém
silný dojem. Po chvíli se dostaneme
k hlavní bráně hradu, už odtud je vidět, jak byl rozsáhlý. Založili ho ve
třináctém století páni z Lipé a začátkem čtrnáctého století se dostal do
majetku Jana Lucemburského. Jeho
syn Karel IV. se zasloužil o přestavbu
a v řadě nových klášterních paláců
se usídlili Celestiáni. Gotický kostel
z roku 1367 se stal chloubou kraje.
V době reformace byli Celestiáni
nuceni klášter opustit, celý už neo-

bydlený objekt začal chátrat. Kostel
a blízké budovy shořely roku 1577
po zásahu bleskem. Zbytky začali
místní rozebírat na stavební materiál, objekt se v tomto stavu zachoval
dodnes.
Podrobná prohlídka zabere tak
dvě hodiny. Některé docela zachované budovy lze navštívit, může se
i do hlubokých sklepů. Zajímavý je
místní starý hřbitov u zbytků klášterních budov. Z velkého kostela
zbyla celá centrální loď, střecha a
strop ovšem chybí. Zřejmě se zde
při církevních svátcích konají bohoslužby, stojí tu celé řady připevněných lavic, jinak zde žádné vybavení
není. Kdo má odvahu, může navštívit to, co jiný kostel nenabízí. Po
schodišti ve zbytku věže se dá dostat
na horní ochoz ve výšce původního
stropu. A pokud má dotyčný odvahu, může obejít celý, asi metr široký
obvod, zeď je zarovnaná. S trochou
opatrnosti to není zase takový risk,
doporučuji.
Obejdeme ještě vyhlídkovou trasu kolem kopce, odkud máme překrásné výhledy na město Oybin a
okolí. Jsme zase dole, zastavíme se
v místním bistru na bratwursta, ty
tady mají opravdu výborné. Velkou

Zřícenina klášterního kostela. Foto: Zdeněk Bergl (3x)
zajímavostí města je úzkokolejná
trať, která sem vede ze Žitavy, vlaky
jezdí v krátkých intervalech a táhne
je stará parní lokomotiva. Stojíme
na krásném nádraží, postaveném
jako celá trať roku 1890 - nádherná historická památka. Mašinka
s několika původními vagony právě zastavuje, pěkně čoudí a houká.
Nemáme ovšem čas se svézt, zpět
bychom se dostali asi za dvě hodiny.
Cestou domů se stavíme asi kilometr za Oybinem u zajímavého přírodního úkazu. Jmenuje se Kelchstein
a vysoká skála kalich opravdu připomíná. Další podobné stojí hned
vedle a úzkými štěrbinami mezi
nimi lze bez problémů procházet.
Zajímavá je hnědočervená barva
skal, tu způsobují oxidy železa, jimiž je pískovec prostoupen. Skály

bývají navštěvovány i horolezci. Je
to tu všude opravdu krásné, už jsem
tu byl čtyřikrát a pořád je co objevovat. Vřele doporučuji jako pohodový jednodenní výlet. Dá se projít
i krásné sousední lázeňské město
Jonsdorf a v něm navštívit Motýlí
dům. Ve velké hale se dá procházet
mezi tropickými motýly, vůbec se
lidí nebojí. Mají tam také řadu mořských akvárií a terária s hady, ještěry
a ostatními potvůrkami. Krásných
míst je v blízkosti řada, jenom přijet!
A pokud by někdo dal na mé doporučení, tak nejkratší cesta vede přes
Doksy, Mimoň, Jablonné v Podještědí, dále po silnici 270 směr Zittau.
První městečko v Německu je Lückendorf a tam už je směr na Oybin
značen. Případným zájemcům rád
poradím...
Zdeněk Bergl

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTR O
Václav K uneš
Pohled na město, v pozadí hraniční hora Hvozd.

Prodáváme:
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁ L
KOVÁ NÍ – ZÁ MKY – V LOŽKY
ELEKTRO MATERIÁ L
LEPIDLA – TMELY – MA ZA DLA
S POJ OVACÍ MATERIÁ L
Zajišťujeme:
V ÝROBU KLÍČŮ
OPRAV Y ELEKTRICKÉHO NÁ ŘA D Í
BROUŠ ENÍ NOŽŮ, KOTOUČŮ A ŘE TĚZ Ů
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

Městečko Oybin s dolním kostelem.
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