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Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet  

na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat 

svou obec?
Své příspěvky posílejte na:

msensko@email.cz

Skramouš má před velkou 
vodou chránit suchý poldr
JIŘÍ ŘÍHA

Mšeno, Skramouš - Obyvatelé 
spodní části Skramouše už si ne-
musejí dělat starosti s přívalovými 
dešti, které jim v minulosti zapla-
vily zahrady i sklepy. Velkou vodu 
má nyní podle starosty města Mše-
na Martina Macha usměrnit tak-
zvaný suchý poldr, který přiblížil  
v následujícím rozhovoru.

Kdy jste přišli se záměrem vybu-
dovat ve Skramouši suchý poldr?

Spouštěčem této akce byly pří-
valové srážky v roce 2004, které v 
obci napáchaly vážné škody. Stře-
dočeský kraj v roce 2003 nechal 
odborníky z ČVUT vypracovat 
„Studii odtokových poměrů na 
území Středočeského kraje“ a v 
roce 2007 jsme se domluvili na 
vypracování podobné dílčí studie 
pro okolí Skramouše. Aby bylo 
zachycené celé lokální povodí, 
byly do studie zahrnuty také ka-
tastry Lobče, Nosálova, Libovic a 
části Mšena. Tato studie ve svém 
závěru navrhla několik poldrů 
a dalších opatření  pro ochranu 
Skramouše.

Takže hlavním důvodem byly 
problémy s vodou přímo ve 
Skramouši?

Ano, kromě již zmiňovaného 
roku 2004 byly značné problémy 
i při jarním tání v roce 2009, což 

jsem už měl možnost osobně po-
zorovat. Poté jsme se začali sna-
žit situaci řešit a alespoň někte-
rá opatření ze studie realizovat. 
Nejprve jsme vyvolali komplexní 
pozemkové úpravy, které závěry 
studie zohlednily v návrhu no-
vého uspořádání pozemků. Tím 
jsme získali potřebné pozemky 
pro realizaci opatření. Následně 
se na náklady Státního pozemko-
vého úřadu nechaly vypracovat 
příslušné projektové dokumenta-
ce a získalo se stavební povolení. 
Potom jsme již jen pár let čekali 
na vhodné financování.

Podobný suchý poldr vznikl ne-
dávno ve Velkém Újezdu, je to 
náhoda, že vznikla tato díla tak-
to blízko sebe, nebo jste problém 
s vodou řešili společně s obcí 
Chorušice?

Problémy s vodou ve Skramouši způsobilo i jarní tání v roce 2009.
Diskutovali jsme s chorušickým 

starostou Bauerem tento problém 
několikrát, zejména po přívalo-
vých deštích v posledních letech, 
které se sice vyhnuly oblasti Skra-
mouše, ale naopak postihly ka-
tastry Kaniny, Újezda a Sedlce. 
Jelikož obtížně ovlivníme způsob 
hospodaření na polích a už vůbec 
neovlivníme počasí, bylo vybu-
dování poldrů v podstatě jedinou 
možností, jak obce ochránit.

Jaké další varianty řešení situace 
ve Skramouši se původně nabí-
zely?

Prvotní samozřejmě bylo vyřešit 
dostatečně kapacitní odtok vody 
směrem do Košáteckého potoka, 
což se při této stavbě také realizo-
valo. Vzhledem k tomu, že vody 
do Skramouše tečou i směrem z 
Vrátenky, je navrženo vybudovat 
další poldry i z tohoto směru. Na 
tom nyní pracujeme při tvorbě 
návrhu komplexních pozemko-
vých úprav v katastru Lobče. 

Jak vlastně suchý poldr funguje a 
kam vodu odvede?

Za skramoušským tunelem pod 
železnicí vznikla dlouhá kapacit-
ní vodoteč, která přívalové vody 
rychle odvede a umožní jim za-
sakovat v údolí směrem na Vrát-
no. Poldry mají jen tu funkci, že 
zachytí první vlnu a regulují ply-
nulý odtok tak, aby obcí neprošla  
povodňová vlna velké síly.        ...2Problémy s vodou si vyžádaly vybudování poldru. Foto: Martin Mach 2x

Chataři se musejí 
obejít bez proudu
Mšeno - ČEZ Distribuce, a. s. 
oznamuje, že 15. ledna v době 
od 7.30 do 15.30 bude přeruše-
na dodávka elektřiny ve Mšeně  
v lokalitě Rybáček a Rekreační 
středisko Sever.                      (red)

Radnice pomáhá 
občanům v nouzi
Mšeno - Vážení občané, pokud 
v době vyhlášení nouzového sta-
vu a po dobu trvání karantény 
Covid-19 potřebujete obstarat 
nákup základních potravin, vy-
zvednutí léků a nemáte nikoho, 
kdo by vám pomohl a potřebné 
obstaral, obraťte se na Městský 
úřad Mšeno na tel.: 315 693 
121, 315 693 123 a 775 277 211.  
Objednávky budou přijímány na 
výše uvedených tel. číslech od 
8.00 do 9.30. Předání objedna-
ného proběhne do domácnosti  
(k vám domů) od 13.00.

      MěÚ Mšeno

POMŮŽEME VÁM 
S PROPAGACÍ

Pořadatelé, pokud i přes ak-
tuální nejistou dobu plánuje-
te kulturní a sportovní akce 
na rok 2021, rádi vám pomů-
žeme s jejich propagací. Proto 
neváhejte a termíny s popi-
sem posílejte na email: 
knihovna@mestomseno.cz
Vaše akce se ocitnou jak  
v kalendáři na webových 
stránkách města Mšena, tak  
i ve sloupku ČEKÁ NÁS na  
titulní straně Mšenska.
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Noviny pro město Mšeno a oko-
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Skramouš má před velkou 
vodou chránit suchý poldr

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.

VZPOMÍNKA

Náklady na stavbu činily 16,5 milionu korun. Foto:  Josef Havel 3x

...pokračování z titulní strany

Náš poldr, na rozdíl od toho v 
Újezdě, má regulační klapku, která 
umožňuje manipulovat průtokem.

Jaké byly náklady na stavbu,  
z čeho byla financována a jak 
dlouho trvala?

Celkové náklady činily 16,5 mili-
onu korun, z toho město platilo jen 
250 tisíc korun, zbytek hradil stát, 
který se v posledních letech naštěs-
tí rozhodl investovat do zadržová-
ní vody a protipovodňové ochra-
ny. Stavba trvala půl roku, kromě  
poldru a vodoteče byly její součás-
tí i přeložka vodovodu, výstavba 
obslužných komunikací, několika 
hrázek a výsadba pěti set kusů dře-
vin.

 
Zasáhla stavba nějak významně 
do života ve Skramouši, řešili jste 
nějaké podněty občanů?

Samozřejmě ano, stavba takové-
ho rozsahu znamená velký pohyb 
těžké techniky, a tedy prachu, na 
podzim pak bláta. Snažili jsme se, 
aby firma co nejvíce uklízela, a vě-
řím, že obyvatelé na toto náročné 
období brzy zapomenou a ocení 

časem vzniklé dílo.

Jsou v katastru města ještě nějaké 
lokality, kde je s přívalovými deš-
ti zásadní problém?

Občas ano, ale nejsou to loka-
lity typu Skramouše, který leží v 
údolí, kam se sbíhá mnoho vod 
ze všech stran. Přívalové deště lo-
kálního typu působí škody všude, 
avšak nedá se před nimi moc brá-
nit.  Před několika lety byl problém 
po bouři v Olešně, několik sesuvů 
a zničená komunikace v Průhoně 
i v dolním Olešně, které jsme mu-
seli obnovit. Situace Skramouše 
je však jiná, tam byl problém i při 

dlouhotrvajících deštích, kdy se 
povodí nad ním nasytilo, nebo při 
jarním tání. Problém s vodou bývá 
i v Sedlci směrem k rybníku.

A v Sedlci je něco v plánu?
Tam jsme se tomu pokusili po-

moci výstavbou různých žlábků, 
svodnic a zejména vybudováním 
dešťové kanalizace v části obce. 
Další plány v povodňové ochraně 
nyní město nemá, ale určitě se těší-
me na připravované  rekonstrukce 
soukromých rybníků Stříbrník a 
U Vrby v Kokořínském dole, kte-
ré také pomohou řešit povodňové 
stavy v údolí.

Suchý poldr ve Skramouši má i regulační klapku, která umožňuje manipulovat průtokem.

 
 

Mšeno - Když se mě Katka 
Drechslerová poslední listopa-
dový týden zeptala, pro koho 
letos uspořádáme sbírku, už  
jsem se chystala jí odpovědět, 
že letos sbírka nebude. Lidi  
na to nemají náladu, kdo ví, 
co bude za nová omezení,  
a málokdo bude chtít nadělovat 
„cizím“.

Ale pak Katka ještě dodala: „Je 
to přece tradice.“

Sbírku nezastavil ani nouzový stav
Takže během týdne jsme spolu 

daly dohromady plakátek, vytiskly, 
rozvěsily po Mšeně a domluvily, že 
přijemcem výtěžku ze sbírky bude 
Domov Svaté Máří Magdalény v 
Jiřetíně pod Jedlovou.

Už tradičně nám moc pomohla 
Jana Švecová v Baťovně a Alenka 
Oupická u sebe v obchůdku. Právě 
k nim nosili dárky pro maminky a 
děti všichni ti, kteří se k nám při-
pojili a pomohli Ježíškovi s nadělo-

vánim lidem, kteří to potřebují.
Takže tradiční poděkování le-

tos posílám Katce, za to, že mě 
přesvedčila, že to má smysl. Ať 
už je doba jakákoli. Děkuji Janě 
a Alence za podporu a hlavně 
všem, kteří přinesli dárky. Napl-
nili jsme jimi deset krabic. 

Vám všem přejeme krásný rok 
2021!

Eva Kratochvílová, předsedkyně 
Rodinného centra Mšeno

ZASMĚJTE SE

Přijde turista za horským vůd-
cem, aby ho zavedl na vrchol 
Matterhornu. „Nezlobte se, ale 
já už to několik roků nedělám.“ 
„A proč?“ „Špatně jsem snášel tu 
samotu při sestupu.“

◆ ◆ ◆

„Pilot volá kontrolní věž! Jsem 
300 kilometrů od pevniny, 
200 metrů nad vodou a do-
chází mi palivo. Prosím o in-
strukce!“ „Kontrolní věž volá 
pilota! Opakujte po mě: Otče 
náš, jenž jsi na nebesích.“  

◆ ◆ ◆

Dvě přítelkyně se baví při opeře. 
Starý pán vedle nich se ošívá, až 
se konečně ozve: „Prosím vás, 
dívenky, já nic neslyším!“ „Taky 
vám do toho nic není!“

◆ ◆ ◆

„Představte si, paní, šli jsme s 
manželem do divadla a platila 
jsem tisícovku!“ „A líbilo se vám 
to aspoň?“ „Byla jsem tak vztek-
lá, že ani nevím, co hráli!“ 

◆ ◆ ◆

Sedí dva kamarádi v hospodě a 
jeden povídá: „Ty člověče, moje 
žena mi zahýbá s nějakým ho-
kejistou.“ „A jak si to poznal?“, 
ptá se kamarád. „No, našel jsem 
pod postelí puk.“ „Tak ta moje mi 
asi zahýbá s koněm.“ „Jak to?“ 
„Protože jsem pod postelí našel 
žokeje.“
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Běžci před dalším lockdownem 
stihli 10. Běh Boudeckou roklí

Mšeno, Vojtěchov - Běh Boudec-
kou roklí v letošním roce oslavil 
10. výročí. Naštěstí se letos termín 
vešel do „rozvolněného“ období 
proticovidových opatření, tak-
že se s jistými omezeními konat 
mohl. Limit pro tento typ akce byl 
50 osob, rozhodli jsme se tedy, že 
strop bude 40 závodníků. Zruši-
li jsme dětské kategorie a nechali 
jen dorost a dospělé a vcelku to 
klaplo – přišlo 35 závodníků. Po 
zrušených bězích v průběhu celé-
ho podzimu, což potkalo i náš Běh 

Debří, jsme se na sebe všichni vel-
mi těšili !

Počasí tento rok přálo, bylo po-
měrně teplo a beze srážek. Úderem 
desáté se všichni závodníci vydali 
na trať, muži na dvě kola, ženy a 
dorost na jedno. I letos byly k vidě-
ní velmi kvalitní výkony ve všech 
kategoriích, avšak závod žádné 
drama nepřinesl. Vítězové šli od 
začátku dopředu a na otočce už 
bylo většinou rozhodnuto.

V cíli se tradičně ochutnávalo vá-
noční cukroví a zapíjelo se teplými 

I n z e r c e

 nápoji. U ohně se klábosilo v přá-
telské a vánoční atmosféře a čekalo 
se na výsledky. Z místních se „na 
bednu“ dostali Martin Kaluer (2. 
místo ve veteránech I.), Pavel Mrá-
ček (3. místo ve V III.) a Anna Ma-
chová, která zvítězila v dorostu (cel-
kově mezi ženami by byla druhá).

Po vyhlášení jsme si všichni po-
přáli stálé zdraví a s nadějí, že se 
příští rok uvidíme častěji, jsme se 
vydali ke svým domovům a vstříc 
dalšímu lockdownu.

Martin Mach, TJ Sokol Mšeno

Na start desátého ročníku Běhu Boudeckou roklí se i v nouzovém stavu postavilo pětatřicet účastníků. 

Chcete měsíčník 

mšensko
nacházet ve své poštovní 
schránce nebo jím chcete 

potěšit své milé?

V případě zájmu  
o předplatné volejte na 

724 846 381  
nebo pište na e-mail: 
msensko@email.cz

Z místních běžců byli úspěšní Anna Machová (zleva), Martin Kauler a Pavel Mráček. Foto: TJ Sokol Mšeno 4x

 

Josef Janatka, Ing. Dr. h. c. (* 6. 1. 
1856 Mšeno † 3. 12. 1924 Praha), 
podnikatel. Absolvent Českého vy-
sokého učení technického v Praze. 
Nejprve vedl automontážní firmu 
v Praze – Radlicích (vyráběly se zde 
motocykly značky Itar a tříkolky). 
Byl ředitelem Strojírny Breitfeld 
& Daněk (pozdější ČKD Praha). 
Spolupracoval s Národohospodář-
ským ústavem. S jeho přispěním 
proniklo mnoho průmyslových 
podniků v zahraničí, podílel se ze-
jména na výstavbě cukrovarů (Itá-
lie, Egypt, Rumunsko, Argentina). 
Předsedal Svazu strojíren a Spol-
ku pro přehlížení parních kotlů. 
Zasloužil se o založení Národního 
technického muzea v Praze svým 
velkým peněžitým darem (1908)  
a značnou měrou přispěl k výstav-
bě školy ve Mšeně. Jeho radlická 
firma zanikla v roce 1930.
Anselmo Martino Lurago (* 9. 1. 
1701 † 29. 11. 1765), italský sta-
vitel a architekt. Usídlil v Čechách 
a patřil ve své době k nejzaměst-
nanějším stavitelům u nás. Převzal 
vedení stavební kanceláře Praž-
ského hradu, pracoval pro šlechtu, 
nastoupil po smrti K. I. Dienzen-
hofera na jeho místo architekta 
a stavitele.  Stavěl i podle návrhů  
F. M. Kaňky, zajímavé je například  
rokokové pojetí interiéru zámecké 
kaple v Hoříně. Mezi architekto-
nicky nejcennější jeho díla patří 
také kostel sv. Václava ve Vysoké, 
postavený v letech 1752 – 1754.
Václav Janda (* 22. 1. 1836 Stráž-
nice † 25. 3. 1902 Budihostice), 
politický činitel. Přiženil se na sta-
tek v Budihosticích a byl jedním 
z buditelů selského lidu v období 
roboty na Podřipsku spolu s  Vác-
lavem Kratochvílem. Připravil mo-
hutný tábor venkovského lidu v 
květnu 1868 pod Řípem, z něhož 
byl odeslán základní kámen ke 
stavbě Národního divadla v Praze. 
Zasedal v říšské radě, byl poslan-
cem českého sněmu. Jeho činnost 
blíže poznaly mj. obce Ledčice  
a Cítov. Prošel také rakouským ža-
lářem.          M. Sígl: Kdo byl a kdo je

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...

Michal Šatánek
721 485 028

I n z e r c e
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O B Ě D Y 
AŽ NA VÁŠ STŮL

Párty Servis Mělník 
ZAJIŠŤUJE DENNÍ ROZVOZ OBĚDŮ
● od pondělí do pátku pro občany i firmy 

ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů jídel

 MENU s polévkou 100 Kč, bez polévky 85 Kč.

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

I n z e r c e

S T ř E D I S KO  M Š E N O
Vám za příznivé ceny nabízí:

→ dopravu - sklápěč, kontejner,  
kontejner s hydraulickou rukou

→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, čištění komunikací 
→ traktorový štěpkovač s ručním plněním

→ stavební práce menšího rozsahu

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

I n z e r c e

Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou             21. díl

Křestní jména vybírali rodiče podle světců
Po nucené covidové pauze vás 

vítám u nového dílu našeho 
genealogického seriálu. Jelikož 

je začátek nového roku, podíváme se 
především na to, jak se toto období 
projevilo v prožívání našich předků. 
Nahlédneme do tradic spojených se 
zimou, ale nezapomeneme zabrousit 
také do starých matrik, kde si vy-
hlédneme další příjmení spojená se 
Mšenem. 

Prvním dítětem, které se narodi-
lo v lednu roku 1890, byla Anežka 
Anna. Kdo byl jejím otcem, bohužel 
nezjistíme, protože se narodila jako 
nemanželská. Matkou byla Františka 
Jiránková ze Mšena čp. 90. Ta byla 
dcerou Františky, dcery Josefa Jirán-
ka z Bzového, okresu českodubského. 
Ten lze najít v Libereckém kraji.  Ze 
zápisu je patrné, že v této rodině ne-
bylo nijak výjimečné mít nemanžel-
ské dítě.  

Víte, že povinné užívání příjmení 
zavedla již Marie Terezie? Dědičnost 
příjmení po otcovské linii potom 
nařídil její syn, císař Josef II. Více se 
o původu našich příjmení dozvíte v 
knihách Naše příjmení od Dobravy 
Moldanové, Staročeská osobní jména 
a naše příjmení od Jana Svobody a 
Naše a cizí příjmení v současné češ-

tině od Miloslavy Knappové. V di-
gitální knihovně Kramerius můžete 
zdarma získat knihu Naše příjmení 
od Antonína Kotíka. 

Zde je navíc zajímavé, kdo šel malé 
Anežce za kmotry. Jednalo se o mšen-
ského kostelníka Josefa Kondelíka a 
porodní bábu Marii Marešovou. Ta 
ostatně Anežku také rodila. Úkolem 
kmotrů bylo postarat se o dítě, pokud 
by osiřelo. 

Stručný zápis v matrice nám však 
poskytne ještě jednu zajímavost a 
rozluštění, proč dostala dívenka 
právě jméno Anežka. Křestní jméno 
bylo rodiči vybíráno zpravidla po-
dle světce, jenž ten měsíc slavil svůj 
svátek. Nejenže pokřtěné dítě získalo 
jeho jméno, světec se stal navíc jeho 
patronem a ochráncem. Samozřejmě 
v tomto případě mluvíme o římsko-
katolické církvi. 

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 37 let, bydlí 
v malé dědině 
Okarec neda-
leko Brna, je  
místopředsed-
kyní táborské 
pobočky České genealogické a 
heraldické společnosti, orga-
nizuje genealogická setkání a 
přednášky, snaží se o populari-
zaci genealogie a podporu její-
ho mezigeneračního významu, 
mezi její zájmy patří historie, ar-
chitektura, divadlo a knihy.

Naše Anežka, narozená v lednu, 
tedy dostala za patronku sv. Anež-
ku Římskou, oslavovanou 21. ledna. 
Podle pověsti se jednalo o krásnou 
vznešenou římskou dívku, jež dopla-
tila životem za svoji oddanost Ježíši 
Kristu. Zemřela mučednickou smrtí 
v necelých třinácti letech poté, co se 
odmítla poddat pohanskému synu 
římského prefekta. Stala se patron-
kou panen a zahradníků, mezi její 
atributy patří především beránek a 
palmová ratolest. 

Pokud navštívíte Řím, nevynechte 
návštěvu barokního kostela Sant‘Ag-
nese in Agone na náměstí Piazza 
Navona. Naleznete zde hrobku sv. 
Anežky Římské, podle níž je kostel 
pojmenován (Anežka byla zároveň v 
těchto místech umučena), a výjevy z 
jejího života. Ovšem nepleťte si ji se 
sv. Anežkou Českou, nejmladší dce-
rou českého krále Přemysla Otakara 
I. a královny Konstancie Uherské. Tu 
svatořečil papež Jan Pavel II. až 12. 
listopadu 1989. Ta svůj svátek slavila 
13. listopadu, od roku 1989 se slaví 2. 
března. Tato průkopnice nemocniční 
péče našla svoji nejznámější podobu 
v soše doplňující jezdeckou sochu 
sv. Václava na Václavském náměstí v 
Praze. 

Naše Anežka se narodila 7. ledna, 
tedy den po slavnosti Zjevení Páně, 
lidově zvané Tři králové. V předvečer 

tohoto svátku světívala se voda a kří-
da. Voda se světila na památku křtu 
Páně v Jordáně a věřící si ji odnášeli 
do svých příbytků. Posvěcenou kří-
dou potom kněz žehnal příbytkům. 
Chodil dům od domu, svěcenou 
vodou kropil domy, vykuřoval ka-
didlem a poté křídou nad vchodové 
dveře nadepsal dobře známá písme-
na K+M+B doplněná o letopočtem. 
V tento den také chodívaly chudé 
děti koledovat. Doba po Zjevení Páně 
se nazývala masopust, to znamená 
dobu, kdy se smělo požívat masa. 
Dalším užívaným pojmenováním 
této doby byl karneval, pocházející z 
latinského carnis levatio – uvolnění, 
dovolení požívat maso. 

V dnešní době jsou často písmena 
považována za počáteční písmena 
jmen tří králů Kašpara, Melichara a 
Baltazara. Pravdou je, že se jedná o 
zkratku latinského Christus mansio-
nem benedicat – Kristus požehnej to-
muto domu. Lidem je tedy popřáno 
štěstí, zdraví a ochrana po celý nad-
cházející rok. 

V rodině Jiránkových scházeli otcové často. Foto: archiv autorky 2x



5

Sháním pro dvouletou dceru hod-
nou paní na hlídání od února 2021 
minimálně do září 2021. Cca 15 
hodin týdně (ideálně 2 dny v týd-
nu), flexibilní čas, hlídání doma u 
zájemkyně či u nás v Kanině. Mše-
no a blízké okolí. Pouze někdo, kdo 
má rád děti, vhodné pro maminku 
na RD či aktivní důchodkyni, které 
chybí vnoučata. Odměna 120 Kč za 
hodinu. Děkuji za případné kon-
taktování na tel.: 777 224 725.

Nabízím byt 2+1 k pronájmu ve 
Mšeně u Mělníka. Bližší informace 
na tel. 608 718 898.

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

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

mšensko

Vedle kočárků a hraček zjistíte 
také něco o zákeřné cukrovce
Vážení čtenáři, nejdříve 

nám dovolte vám popřát 
do nového roku hlav-

ně hodně zdraví. Myslíme si, že 
všichni si to zasloužíme. Rok 
2020 byl pro nás hodně náročný  
a možná i hodně poučný...

Už rok se s vámi takto setkáváme a 
zdravíme vás z muzea vždy nějakým 
článkem o panenkách, loutkách, ko-
čárcích... Podle ohlasu jsme rádi, že 
se vám povídání líbí. Děkujeme.

Tentokrát vás možná překvapíme. 
Naše psaní nebude o exponátech 
muzea, ale o cukrovce.

Ptáte se, jak to s naším muzeem 
souvisí? Ať chceme, nebo ne, cuk-
rovka - odborně diabetes mellitus 
-  nás v každodenním životě provází 
už více než tři roky. Náš syn Alois 
onemocněl, když mu byly tři roky.  
A my se museli naučit s tím žít  
a snažit se mu co nejlépe cukrovku 
kompenzovat. 

A protože víme, že cukrovká-
řů není na světě málo, snažíme se 
naše poznatky předávat dál právě v 
našem muzeu. Ať už přednáškami, 
nebo při adventních výstavách bet-
lémů (2020 se bohužel nekonala), 
kdy se snažíme vybrat peníze na 
konkrétní projekt. Tím byl diatábor 
Motol (www.diatabormotol).

Spolek Diatábor Motol byl založen 
v roce 2011. Jeho cílem je organi-
zovat edukační akce, výlety a zota-
vovací akce pro děti s cukrovkou, 
umožnit jim zažívat běžná dětská 
dobrodružství pod odborným do-
hledem kvalifikovaných lékařů. 
Všichni organizátoři se této činnosti 
věnují dobrovolně ve svém volném 
čase.

Často se v muzeu setkáváme  
s tím, že se lidé ptají: a to má váš syn 
tu těžkou cukrovku? A co to máte 
vytetovaného na ruce?

Těžká cukrovka neexistuje. Exis-
tují dva typy - diabetes mellitus 1.  
a 2. stupně. Právě 1. stupeň si lidé 
pletou s těžkou cukrovkou. U to-
hoto stupně si lidé vždy musí píchat 
inzulín, protože v těle už není. Tělo 
si ho samo zlikvidovalo. Bohužel, 
autoimunitní záněty v těle likvidují 
sebe sama. 2. stupeň cukrovky mno-
zí označují za lehký. Někdy stačí 
jen přizpůsobit stravu dietou a být 
disciplinovaný. Tento stupeň se čas-
to objevuje u starých lidí a u lidí s 
nadváhou.

V muzejní kavárně nabízejí dobroty pro diabetiky. Foto: archiv muzea 2x

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve 
Velkém Újezdě založili v roce 2018, 
protože máme rádi starobylé věci, 
které nám vypravují příběhy mi-
nulých generací. Naleznete zde 
sbírku kočárků od konce 19. století 
do 80. let 20. století. Dále vystavu-
jeme hračky a panenky z dob, kdy 
jejich životnost nebyla tři měsíce a 
často se dědily a předávaly. Pokud 
se rozhodnete nás navštívit, může-
te v sezoně od června do září, a to 
každou sobotu od 10  do 17 hodin. 
Budeme rádi. Muzeum bylo vybu-
dováno svépomocí bez dotací EU.   

Jitka a Mirek Hrdličkovi

I n z e r c e

My se museli poprat s jedničkou. 
Takže, co to vlastně je?

 Cukrovka je bohužel neviditel-
ný nepřítel, ale je to zároveň velmi 
silný protivník. Lidem – v našem 
případě dětem - se v těle nevy-
tváří inzulín, musí si ho do těla 
vpravovat injekčně, prostě do sebe 
pícháte inzulín několikrát denně. 
Pokud zrovna máte chuť na dortíček  
a máte toto onemocnění, zapomeň-
te. Až v předem určený čas a všechno 
pěkně odvážené. Je to prostě o velké 
vůli a vytrvalosti. Zároveň je potře-
ba hlídat, aby se člověk – dítě nedo-
stalo do hypoglykémie (velmi málo 
cukru v krvi), což je život ohrožující 
stav. Pokud naopak má zase cukru 
moc, dostává se do hyperglykémie, 
což život ohrožující stav není, ale z 
dlouhodobého hlediska je to poten-
ciální problém pro tělo v pozdějším 
věku – srdeční selhání, nefunkčnost 
ledvin, ztráta zraku, nedej bože ztrá-
ta končetin.

Tyto děti je nutno POŘÁD hlídat, 
i v noci, nemohou jet na školku, 
školu v přírodě, na lyžák, na nor-
mální tábor a dokonce ani na týden 
k babičce a dědovi, v podstatě vůbec 
nikam, kde by neměly odpovídající 
dozor. 

Tak už víte, proč  přispíváme na 
diatábor Motol?

Odpověď ke druhé otázce. Na ruce 
mám vytetovanou diabetickou kal-
kulačku. Je to neocenitelný pomoc-
ník. Má dva sloupce. V levém jsou 
procenta sacharidů, která jsou vždy 
uvedena na obalu dané potraviny, v 
pravém jsou k tomu přiřazené gra-
my. Například na obalu je napsáno, 
že daná potravina má 50 procent sa-
charidů, já vím, že to je 20 g.  Takže 
těch 20 g se rovná jedné výdejové 

jednotce čili VJ (obecně platí, že 
jedna VJ je 10 g sacharidů). Kaž-
dý cukrovkář ví, kolik má např. na 
svačinu VJ. Náš Alois má 2VJ, tak v 
tomto případě bychom mu dali 40 g 
té dané potraviny.

U nás v muzejní kavárně si můžete 
dát ke kávě i něco sladkého. Vždy 
jsme vám schopni říct, kolik sacha-
ridů čili pro cukrovkáře výdejových 
jednotek v dané potravině je, abys-
te nepřekročili příjem sacharidů a 
nedostali se tak do hyperglykémie 
(vysoký cukr v krvi). V jiných cuk-
rárnách si můžete dát třeba dorty, o 
jakých se vám ani nesnilo, ale nebu-
de v nich vyjádřeno množství sacha-
ridů. Známe to z vlastní zkušenosti, 
proto u nás sacharidy (mýtus je po-
čítat jen cukry) máme spočítané.

Takže závěrem, ve Starých krás-
nostech si s námi můžete popovídat 
o panenkách, hračkách, kočárcích, o 
počasí, ale i o cukrovce.

Mějte se moc pěkně a příště zase 
o historii.

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  14. díl

Okrašlovací spolek pro 
Mšeno a okolí

uvítá jakékoli staré knihy, 
písemnosti, poznámky  

a snímky, které se vztahují  
ke mšenskému regionu.

Stačí zavolat na:
724 846 381
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I n z e r c e

Zdeněk Bergl: Náš světadíl je nádherný,       na co se trmácet do dalekých tramtárií
JIŘÍ ŘÍHA

Mšeno - Už čtyřicet mesíců se na 
stránkách Mšenska setkáváte s pu-
továním Zdeňka Bergla, kterého 
turistika chytla už jako malého klu-
ka. „Zatímco jiní se honili za miču-
dou, já jsem raději prolézal kdejaký 
kout v lesích  a mezi skalami. Hod-
ně jsme taky dělali velké okruhy po 
okolí s tátou,“ vzpomíná v rozhovo-
ru Mšenska bývalý učitel ze Mšena.

Takže nejdříve jste se jako malý 
kluk toulal okolím Mšena s pra-
kem v kapse?

Nebylo to jen Mšeno, kolikrát 
jsme jeli autobusem s tátou někam 
k Dubé a domů pěšky. Hodně mě 
taky povozil autem po okolí České 
Lípy strýc Jarka. Měli jsme i tako-
vou trojku ze třídy a pořád jsme 
někde lezli. S prakem v kapse to 
nebylo, ale pytlačka na ryby tvoři-
la často náš doprovod. Jenže jsme 
stejně nic v rybnících na Kokořín-
sku nechytili. 

Vzpomenete si z těch časů na  
nějaké klukovské zážitky?

Určitě. Jednou na podzim jsme se 

s Honzou K. zapomněli na tůni ve 
Vojtěchově. Najednou padla tma a 
nás čekal návrat Boudeckou roklí 
domů. Tma jako v ranci, šmátrali 
jsme kolem sebe a že bychom ne-
měli strach se říci nedá. Ani ne tak 
z té tmy, ale z toho, jak to dopadne 
doma. A taky dopadlo! 

Větší kus života jste prožil v tota-
litním režimu, jak se tehdy cesto-
valo, šlo to?

Za totality jsem taky hodně cesto-
val, hlavně na střední škole v Pra-
ze. Náš učitel byl nadšený turista a 
po celou sezonu s námi putoval po 
Středočeském kraji. Vždy jsme ně-
kam dojeli vlakem a zpátky pěšky, 
nebo jsme to absolvovali obráceně. 
Nachodili jsme toho dost. Za hra-
nice se tehdy téměř nesmělo. Poz-
ději už jako dospělý jsem jezdíval 
se ženou a dětmi po všech českých 
horách, párkrát jsme strávili čas i v 
Tatrách. 

A kdy jste se poprvé podíval za 
hranice?

Moje první cesta do zahraničí 
proběhla asi v roce 1980. Se Za-
hrádkářským svazem jsme navští-

Zdeněk Bergl zapózoval před Tower Bridge. Foto: archiv Z. Bergla 3x

Zdeněk Bergl se synem Honzou v Západních Tatrách na vrcholu Barance.

vili Drážďany, několik měst v Pola-
bí a hrad Königstein. O rok později 
jsme zajeli na zahrádkářskou výsta-
vu v Erfurtu. NDR byla taky jed-
ním z mála států, kam se obyčejný 
smrtelník dostal. Museli jsme ale 
počítat s prohlídkou na hranicích, 
mít napsanou každou věc v celním 
prohlášení a někdy kontrolovali 
i množství marek, které muselo 
souhlasit s účtenkou ze směnár-
ny. Ale nikdy nám nic nesebrali, 
stačilo to v autě dobře schovat.  

Na „Západ“ jste se tedy podíval až 
po revoluci?

Chvilku před. Ke zlým kapita-
listům jsem se s manželkou dostal 
poprvé v roce 1988, kdy jsme jeli ke 
známým do Bavorska. Děti s námi 
ale jet nesměly. Po dlouhém čekání 
jsme dostali výjezdní doložku na 
jeden týden, na pražském vyslanec-
tví NSR jsem musel vystát  frontu 
na vízum a po dalším čekání v ban-
ce jsme obdrželi symbolickou část-
ku marek. Ani se nebudu zmiňovat, 
kolik dalších místních a školních 
organizací muselo s naší cestou 

souhlasit. Cesta ovšem stála za to, 
známí se nám celý týden věnovali, 
projeli jsme kus Bavorska a navští-
vili i Alpy.

Po sametové revoluci to bylo urči-
tě mnohem snažší...

Po listopadu teprve začalo bez-
starostné putování, kam se člověku 
zachtělo. Moje první cesta vedla do 
Itálie. EXOD Mělník tehdy pořádal 
několikadenní poznávací zájez-
dy. Vedl je vždy pan profesor V. z 
mělnického gymnázia. Během tří 
dnů jsme navštívili Salzburg, Be-
nátky, přejeli Alpy přes průsmyk 
Grossglockner. V dalším roce jsme 
se do Itálie vrátili, projeli Neapol, 
Pompeje, ostrov Capri a cestou 
domů ještě Řím.  Později jsme za-
jeli do Porýní, Holandska a Belgie. 
Při dalším putování jsme mohli 
obdivovat krásy Provence, navští-
vili jsme Cannes, Marseille, Saint 
Tropéz i s četnickou stanicí a za-
jeli se podívat do kaňonu Verdon. 
Na závěr jsme v rychlosti proběhli 
Monako a Monte Carlo. Do kasina 
jsme se dostali, ale na hru by nám 
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ZEDNICKÉ A MALÍřSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

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

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby

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

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

I n z e r c e

Zdeněk Bergl: Náš světadíl je nádherný,       na co se trmácet do dalekých tramtárií

ŽIVNOSTNÍCI,
PODNIKATELÉ!

Dejte o sobě vědět 
svým budoucím 

zákazníkům 
na stránkách 

měsíčníku 

mšensko 

Má to smysl!
msensko@email.cz

náš obnos nestačil. Zkoušel jsem u 
vstupu přesvědčit hlídku, že peníze 
mám, ukazoval mu naši dvacku, ale 
byl neoblomný. Myslím, že se ještě 
nikdy tak nesmál. 

Kam jste se podíval v dalších le-
tech?

Hodně jsme tehdy jezdili do Ra-
kouska a Bavorska, je to nejblíž a 
domluvíme se. Bral jsem s sebou 
celou rodinu, vždy jsme se někde 
u hranic ubytovali a další den pu-
tovali u sousedů. Organizoval jsem  
i několik zájezdů od školy. Náš 
kamarád ze Znojma nám sehnal 
vždy ve městě přenocování a dal-
ší den jsme s ním procestovali 
příhraniční města u sousedů. Se 
synem jsme absolvovali třikrát 
týdenní putování autem po Ra-
kousku, Německu a zajeli jsme  
i do Itálie. A protože jsme oba „dál-
koplazi a vejškoplazi“, probíhalo 
veškeré naše putování po Alpách. 
Museli jsme se ale dost uskromňo-
vat, valut tehdy ještě moc nedávali. 
Bylo to pouze na benzin a silniční 
poplatky na horských přejezdech. 
Jídlo jsme si vezli své, malou PB 
láhev taky, bylo to romantické. Ne-
bylo ani na nocleh, takže zastavit u 
dálniční pumpy, provést hygienu, 
sklopit  v autě přední sedadla a už 
se spalo. Ale dodnes na to vzpomí-
náme, zážitků máme moc. Třeba 
ten, jak  jsme pozdě večer na prázd-
ném vrcholovém parkovišti pod 
Grossglocknerem ohřívali domácí 
guláš a hned se kolem nás vytvořil 
kruh asi třiceti svišťů. Asi měli hlad, 
tak jsme jim rozdrobili kus chleba  
a zbytek už okoralé bábovky.

Spočítal byste, kolik zemí už jste 
navštívil?

Zemí jsem navštívil dost, celkem 
33. Počítám do toho i takové, kde 
jsme se stavili třeba jen na několik 
hodin. Jako Lichtenštejnsko, An-

doru nebo Slovinsko. Mimo Irsko 
jsem poznal celou střední a západ-
ní Evropu, dále na východ mě nic 
netáhlo.

Takže za velkou louži nikdy?
Do zámoří jsem se nikdy nedo-

stal. Je to na mě moc daleko a dra-
ho, za jeden americký nebo asijský 
zájezd mám tak šest evropských. 
Evropu jsem opustil jen jednou, 
když jsme projeli západní a střední 
Turecko. Náš světadíl je nádherný, 
tak na co se trmácet do nějakých 
dalekých tramtárií...

A navštívil jste už všechna místa, 
která jste chtěl, nebo je ještě něco, 
kam byste se chtěl vydat?

Navštívil jsem toho dost, ovšem 
pokud bych chtěl vidět další místa, 
musel bych tady být v plné formě 
alespoň dalších sto let. Co jsem  
viděl, to mi stačí, jsem už „starej 
plesnivej medvěd“, jak říkal táta. 
Zdraví už také není perfektní a pe-
níze už si se mnou moc netykají. 
Jak  se říká, v nejlepším se má pře-
stat. A nebo, jak odpověděla paní 
Holubová ve filmu o Járovi Cimr-
manovi: „Nikam nepojede, už se 
narajzoval dost“.

Máte nějaké zápisky? Neříkejte, 
že si pamatujete podrobnosti ze 
zájezdů před dvaceti lety...

Po skončení nebo už během zá-
jezdů jsem si vždy udělal zápisky  
z poznaných míst, navozil si spous-
tu průvodců a map. Všechno si 
zapamatovat nelze. A často se  
k nim vracím, stejně tak k desítkám 
tisíců pořízených fotografií.

Ve Mšensku právě vychází už 
čtyřicátý díl vašich cestopisných 
článků, jakou máte ještě zásobu?

Zásobu popsaných zájezdů pro 
Mšensko mám už teď až do konce 
roku 2021, pokud bude zájem a bu-
du-li tu, můžu pokračovat.

Několik čtenářů už mi řeklo, že 
mají nejraději právě vaše cesto-
pisy. Zastaví vás třeba někdo na 
ulici a pochválí vám je?

Moc reakcí na články jsem neza-
znamenal, třeba to ani někdo nečte. 
Ale nejčastěji slyším dotaz, proč se 
tolik honím po horách a rasuji tělo 
ve velkých výškách. Že se raději 
nenatáhnu na týden u moře a ne-
užívám klid. Co jsem byl vždy jen 
krátce u moře, tak klid jsem tam ni-
kdy nezažil, spíš parádní rámus.  To 

V pevnosti Sedan v Picardii se cestovatel přidal k tamnímu panstvu.

není nic pro mne, mám nejraději 
dovolenou „v pohorách po horách“ 
nebo každodenní putování od mís-
ta k místu. K moři se taky občas 
dostanu, ale vždy po celodenním 
putování po okolních krásách. Stačí 
se opláchnout, zaplavat si, posedět 
v kempu u dobrého jídla a vínečka a 
ráno zase na další rasování těla. Jak 
jsem řekl, nejvíc mě baví příroda a 
hory. Zlezl jsem toho už opravdu 
dost, zejména naše první putování 
byla hlavně o lezení po Tatrách a 
Alpách, to bylo ale o dost let dřív. 
Mám k tomu málo fotografií, dělal 
jsem většinou diapozitivy a ty po 
skenování žádnou kvalitní fotku 
pro tisk v novinách nedají. 

A na jaká místa nás v letošním 
roce zavedete?

Protože každého baví něco jiné-
ho, snažím se dělat takový pestrý 
průřez po různých končinách a 
žánrech. Pro tento rok mám při-
praveno putování po různých 
krásných evropských městech. 
Hlavním městům se zatím vyhý-
bám, o těch je známo dost. Pokud 
by někdo chtěl článek o nějakém 
konkrétním místě, ať mi to řekne. 
Pokud jsem tam byl, napíšu. A ještě 
jedna věc - už jsem slyšel otázku, 
kde na tolik zájezdů beru peníze. 
To je jednoduché. Zbytečně neutrá-
cím, šetřím, jak můžu, mám výbor-
nou cestovku, která nemá noclehy v 
drahých hotelech. O dost krásnější 
je bydlení ve vybavených chatkách 
v lese, často i kousek od pláže. Je to 
mnohem lepší než velké hotely ve 
městech plné rámusu. A cena tako-
vého zájezdu vyjde  na polovinu.  

Jako kluci jsme s vámi, před tím s 
panem učitelem Fuxou, rádi cho-
dívali na turisťáky po okolí, pro-
cházíte se ještě krajinou Mšenska 
a Kokořínska?

Na Mšensko samozřejmě neza-
pomínám, vždyť je tu nádherně 
a všechno je blízko. Mám každou 
chvíli nějakou návštěvu příbuzných 
nebo bývalých spolužáků, všich-
ni se sem rádi vracejí. Už jsem tu  
měl i několik známých z Němec-
ka a hlavně z Itálie. A jak se u nás  
říká, každý koukal s pusou doko-
řán.

A kde to máte v našem okolí nej-
radši?

Jednoduchá odpověď, na Ro-
manově a nejbližším okolí. A taky 
Kokořínský a Dubský důl, k tomu 
Houska a Vrátenka. Může být snad 
něco krásnějšího...?
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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

Deník zastupitele: postřehy z veřejného 
zasedání očima Jiřího Guttenberga st.
Vážení spoluobčané, v pon-

dělí 30. listopadu 2020 se 
uskutečnilo další jednání 

zastupitelstva města Mšena (ZM). 
Hlavním bodem programu mělo 
být schválení rozpočtu města na 
rok 2021, který je vlivem událos-
tí posledních měsíců o dost nižší 
než v minulých letech. Po krátké 
diskusi byl rozpočet schválen ko-
aličními hlasy. My jsme byli proti 
nebo jsme se zdrželi. Argument 
máme pořád stejný. V rozpočtu 
totiž nejsou uvedeny jednotlivé 
akce, abychom věděli, co vlastně 
schvalujeme. Tak, jak je rozpočet 
předložený, schvalujeme pouze 
nicneříkající čísla a vedení města 
si pak do rozpočtu na jednáních 
rady města zařadí, co potřebuje.

Proto jsme už v květnu 2019 na-
vrhli a odhlasovali omezení, po-
dle kterého rada města musí nové 
investice a opravy nad 200 tisíc 
korun projednat v zastupitelstvu. 
Jak to (ne)funguje, jsem vám po-
psal v minulém čísle. A reakce ve-
dení města? Místo omluvy, kterou 
bych očekával, přišla odpověď v 
podobě návrhu na zrušení tohoto 
usnesení omezujícího pravomoci 
rady města. Argument byl přede-
vším ten, že brzdíme rozvoj měs-
ta. Náš argument byl mnohem sil-
nější. O zásadních věcech by mělo 
rozhodovat ZM, k tomu je občany 
zvoleno. My máme navíc od vás, 
voličů, silný mandát a také proto 
chceme o všech zásadních věcech, 
týkajících se chodu našeho měs-

ta, diskutovat. Konkrétní příklad, 
kdy došlo k tomu, že jsme kvůli 
tomuto usnesení přišli o nějakou 
dotaci nebo brzdili rozvoj města, 
starosta neuvedl. Návrh nakonec 
nebyl přijat a musím říct, že mě to 
ani moc nepřekvapilo. Nepodpo-
řili ho totiž 2 koaliční zastupitelé. 
Věřil jsem dokonce 3 zastupite-
lům z koalice, že pro něj nebudou 
hlasovat. Ale oba dva, kteří to ne-
podpořili, byli mezi těmi 3, které 
jsem tipoval. Chtěl bych jim touto 
cestou poděkovat. Co mě nemile 
překvapilo, je to, že starosta před-
loží tento návrh, i když regulaci 
při nakládání s veřejnými finan-
cemi mu ukládá dokonce zákon! 

Když se starostovi nepovedlo 
protlačit tento protizákonný ná-
vrh, předložil ihned nový návrh, 
ve kterém zvýšil částku na 500 
tisíc korun. To ale odporovalo 
jednacímu řádu ZM, na což ho 
okamžitě upozornil  kolega Flígl. 
Očekávám proto hned na příštím 
zasedání ZM návrh, aby v radě 
města mohli rozhodovat o vyš-
ších finančních částkách. Budu 
opět věřit ve zdravý rozum těch 
koaličních zastupitelů, kteří již 
ukázali, že chápou, o co v zastu-
pitelstvu jde.

Obzvláště když hlavní argument 
starosty zazněl o chvíli později při 
projednávání jiného bodu. Tím 
byl nákup staršího traktůrku na 
zimní údržbu a sekání trávy za 
400 tisíc korun. V tomto bodě 
se vedla vcelku bouřlivá diskuse. 

My od úplného začátku, co jsme 
v zastupitelstvu, preferujeme pro 
Technické služby (dále jen TS) 
nákup moderního multifunkč-
ního stroje. Psal jsem o tom do-
konce i v listopadovém vydání 
Mšenska a přidal také ilustrační 
fotografii takového stroje. Vedení 
města o tom nikdy nechtělo ani 
slyšet, protože se prý jedná o vy-
sokou investici. A tak se koupí tu 
cisterna za 400 tisíc, tu ojetý trak-
tůrek za 400 tisíc. No, a to už jsme 
na polovině nebo třetině ceny za 
zcela nový moderní multifunkční 
stroj, který samozřejmě umí také 
zalévat, a to na rozdíl od traktoru 
s cisternou bez nutnosti vystupo-
vat z vozidla. Umí také provádět 
zimní údržbu, podle mne mno-
hem lépe a efektivněji než ku-
povaný traktůrek, navíc umí za-
metat, vysávat, vytvořit tlakovou 
vodu a má i další funkce.  

V diskusi zazněla i slova staros-
ty „kdybychom to mohli schválit 
v radě města, tak bychom se tady 
o tom vůbec nebavili a traktůrek 
jsme dávno koupili“. Tím starosta 
jasně ukázal, že se s námi v ZM 
opravdu nemíní o ničem bavit. 
Nákup traktůrku byl nakonec 
schválen, protože ho prý nutně 
potřebujeme co nejdříve. Je s po-
divem, že 2 roky, co jsem v ZM, 
bylo naše sdružení jediné, které 
se nákupem moderní techniky 
pro TS zabývalo. A dnes jsme sta-
věni do pozice, že bráníme mo-
dernizaci strojového parku TS. 
Vy, kteří sledujete naše články a 
vystupování v ZM, si uděláte ob-
rázek sami.

Naše sdružení udělalo již vel-

ký ústupek u veřejných WC, kde 
jsme podpořili levnější kontejne-
rovou variantu, i když jsme chtěli 
vybudování WC v objektu bývalé 
lékárny. Tentokrát ale ustupo-
vat nehodláme. V tomto případě 
jsme přesvědčeni o tom, že nový 
stroj je jak pro město, tak TS 
mnohem  potřebnější než něko-
lik starých, ačkoli levných strojů. 
Projednávaly se i další body a já 
na vás opětovně apeluji, abyste 
sledovali zápisy z jednání ZM.

Debata několikrát sklouzla i k 
plánu zimní údržby a jejího pro-
vádění v našem městě. Protože to 
nebylo na programu jednání, byla 
vždy debata k této problematice 
ukončena. Pravděpodobně se to 
dostane na pořad jednání příští-
ho ZM. Jsem sám zvědavý, o čem 
debata bude. O provádění zimní 
údržby totiž něco vím. Musíme 
si hlavně všichni uvědomit to, že 
pokud je zima, může napadnout 
sníh, může se objevit náledí. Pro-
to bychom měli být vždy, když na-
padne sníh či mrzne, za volantem 
či při chůzi mnohem opatrnější. 
Pokud sníh napadne, není v silách 
kohokoli vše a všude okamžitě 
uklidit či posypat. Pokud bychom 
měli moderní stroj, probíhala by 
zimní údržba ve Mšeně určitě 
mnohem rychleji a efektivněji. 

Ale to podstatné, co chci k téma-
tu zimní údržby napsat, je něco 
jiného. Chtěl bych vás všechny 
požádat, abyste městu nezištně 
pomohli tím, že při spadu sněhu 
pomůžete uklidit část chodníku 
nebo klidně i celý chodník před 
svým domem. Týká se to samo-
zřejmě pouze těch fyzicky zdat-
nějších, kteří na to mají sílu. Já to 
u nás před domem dělám a uklí-
zím i „městský chodník“. Nejenže 
tím pomohu městu, ale pomohu 
vlastně každému, kdo po chodní-
ku jde. Na uklizeném chodníku je 
totiž mnohem nižší riziko úrazu. 
Udělám tím něco i pro své zdraví, 
protože se pohybuji na čerstvém 
vzduchu, a tak jsou vlastně všich-
ni spokojeni. Zkuste to a uvidíte, 
že ten pocit z takto odvedené pro-
spěšné práce je fajn. Předem vám 
za to děkuji. Přeji vám krásné a 
klidné zimní dny. 

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

Zastupitel sdružení Pro Mšeno  
Jiří Guttenberg st. Foto: archiv
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Děti ze mšenské mateřinky o adventu 
krmily ptáčky a užívaly si divadélka
Mšeno - Ani v této neveselé době 
se provoz naší mšenské mateřinky 
nezastavil. První prosincový týden 
jsme začali povídáním o adventu a 
rozsvícením stromečku na školním 
dvoře. Společně s dětmi jsme ho 
ozdobili, ozdobičkami pak přispěli 
jednotlivě i rodiče se svými dětmi. 
Stromeček je krásný, vítá nás svým 
světlem každé ráno při příchodu 
do školky. 

Další ozdobou našeho dvora, ješ-
tě k tomu praktickou, jsou krmít-

ka pro ptáčky, která vyrobily děti 
společně s Martinou. Nezapomněli 
jsme ani na zvířátka v Debři a došli 
naplnit domeček i jim. 

V tomtéž týdnu nás navštívil sv. 
Mikuláš v doprovodu anděla. Děti 
měly pro Mikuláše připraveno 
krátké vystoupení, on je na oplát-
ku obdaroval balíčky. Druhým 
„Mikulášem“ v utajení byl, jako již 
tradičně, pan Václav Háze, který 
dětem věnoval Kinder dobroty a 
krásné omalovánky. Za tuto nadíl-

Děti nezapomněly na ptáčky a přinesly jim do Debře krmení. 

Mšenskou školku navštívili Mikuláš a anděl. Foto: Lucie Zelenková 2x

ku mu velmi děkujeme. Dík patří 
nejen panu Házemu, ale i Mikuláši, 
za to, že jsou oba ochotni dětem vě-
novat svůj čas.

Ve druhém týdnu bylo hlavní 
událostí divadélko, které přijelo za 
námi do školky. Pohádka „Šašek a 
čert“ se dětem velmi líbila. Dopad-
la, jak jinak než dobře. A hodně 
jsme se u ní všichni nasmáli.

Další, pro děti jistě nejdůležitější, 
je třetí týden, kdy už blízko kolem 
školky „létá Ježíšek“. Vše nasvědču-
je tomu, že se chystá nadílka, a my 
dospěláci víme, že i letos Ježíšek 
určitě dorazí. V této chvíli se těší-
me na sváteční nadílkový den ve 
školce, na rozzářená dětská očka u 
stromečku s dárečky, na zpívání Je-

žíškovi, na sváteční obídek… Situ-
ace se mění ze dne na den, tak snad 
se tohoto dne ve zdraví dočkáme.

A v posledním, zkráceném týdnu 
si už budeme jenom hrát, hrát a 
hrát... Později se opět sejdeme, ale 
to už bude v novém roce.

Ani pro nás ve školce, jako pro 
většinu z vás, nebyl tento rok úplně 
jednoduchý.

Proto vám všem, kteří právě čte-
te tyto řádky, moc moc přejeme,  
aby ten nadcházející rok byl  
mnohem klidnější, pohodovější, 
radostnější, naplněný láskou, a 
hlavně, aby vás všechny provázelo 
pevné zdraví. Co víc si v této době 
přát?  Lucka Zelenková, MŠ Mšeno

(článek psán v polovině prosince)

Poděkování zastupitelstvu

Současná nepříznivá epidemiologická situace znemožnila kulturní 
komisi při Obecním úřadu ve Stránce uskutečnit tradiční předvánoční 
posezení pro seniory. Ale ani tak na nás seniory obec nezapomněla. 
Všichni jsme v předvánočním čase obdrželi od členek kulturní komise 
vánoční balíček, který nám zpříjemnil sváteční chvíle. Velice nás to 
potěšilo a myslím, že mohu za všechny tímto celému zastupitelstvu 
poděkovat a popřát klidné a spokojené prožití vánočních svátků a do 
nového roku vše nejlepší, především pevné zdraví a hodně energie 
do dalších dní.                                           Drahomíra Kalivodová, Ostrý
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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

Vánoční besídka bez dětí a přece s nimi

Mšeno -  Dětská vánoční besídka 
dětí z biblických kroužků se letos 
konala v evangelickém kostele ve 
Mšeně v neděli 20. prosince. Děti 
nebyly vzhledem k anticovidovým 
opatřením přítomny. Přesto zde 
byly a vystupovaly v krátkých vi-
deo či audio vystoupeních, která 
s nimi na mobily natočili rodiče 
doma. Nahrávky prohlédl a se-
stavil do videofilmu farář Michal 
Šimek. Návštěvníci besídky, která 
se konala v rámci bohoslužeb na 
4. adventní neděli, zhlédli vystou-
pení, které bylo promítnuto přes 
dataprojektor na plátno. Součástí 
videobesídky bylo i vyprávění pro 

děti na adventní téma podobenství 
o deseti družičkách z Matoušova 
evangelia. To si připravila Helena 
Šimková.

Součástí besídky byla recitace 
básniček s vánoční tématikou či 
zpěv a hraní koled a také načtená 
modlitba.  Rodičům dětí patří dík 
za čas, který věnovali natočení vi-
deí. Bez nich by se besídka nemoh-
la uskutečnit. 

Záznam bohoslužeb s vánoční 
besídkou dětí najdou zájemci na 
odkazu na YouTube kanálu mšen-
ského evangelického sboru: htt-
ps://youtu.be/8-NbSJjBUSw

Michal Šimek

Návštěvníci kostela si užili netradiční besídku. Videofilm s besídkou se promítal na plátno. J. Horák recitoval báseň o cestě do Betléma.

Sourozenci Bidlovi zpívali „Poslouchejte křesťané“. Foto: archiv autora 4x
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ŽELEZÁřSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

! ! !  NOVĚ V PRODEJI  ! ! !
REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

VODOINSTALAČNÍ  MATERIÁL
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

ELEKTRO MATERIÁL
LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA

SPOJOVACÍ  MATERIÁL
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)

Tel.: 604 136 125, vendelinkunes@seznam.cz

I n z e r c e

V budově Městského úřadu ve Mšeně 
se ve středu 27. ledna 2020 koná

VEřEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA DOMU 

čp. 363 stojícího v ulici Hlovecké ve Mšeně.
→ zápis do dražby od 10.30 na základě složené 

dražební jistoty, která se neúspěšným účastníkům 
dražby vrací a vítězovi započítává 

do dosažené ceny.
→ zahájení dražby v 11.00

Podrobnosti na vyhlášce dražby, která je vyvěšena 
na úřední desce města a na stránkách centrální 

adresy České pošty.

Informace na telefonu 603 448 212

 

První vycházka roku vedla opět do Ráje

Prosincové zpřísnění proticovidových opatření přišlo těsně před třemi kulturními akcemi, které plánoval Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí - Zpívání 
koled u vánočního stromu na náměstí, Vánoční hostina pro zvířátka a Novoroční sestup do Ráje. Vzhledem k tomu, že se zpívání mělo konat tradičně 
na náměstí v době, kdy už se mohlo na veřejnosti scházet jen šest lidí a navíc bylo opět zakázáno zpívat, koled jsme se letos, ač neradi, rozhodli vzdát. 
Krmení zvířátek, které je procházkou do lesa pro nejmenší, jsme nezrušili. Sešlo se nás v této divné době sice jen pár, ale i tak jsme si to užili. Děkujeme 
návštěvníkům z Byšic a Tišic, kterých bylo nejvíc, Mšeno zastoupily bohužel jen dvě naše pořadatelské rodiny. Novoroční procházku jsme nezrušili a ne-
chali jsme na uvážení případných účastníků, jestli se k nám připojí. A připojili. Byla nás sice polovina než vloni, ale i ve dvaceti jsme se skvěle provětrali, 
samozřejmě s nařízenými rozestupy. Díky vám všem! A ať je rok 2021 příznivější.                   Jiří Říha, předseda Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí
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Hor jsme v poslední době pro-
cestovali dost, je třeba podívat 
se do některých krásných měst. 
Těch je plná Evropa. 

Při návratu z Andaluzie nelze 
opomenout prohlídku jedno-
ho  z nejkrásnějších španělských 
měst - Toleda. Vystavěli ho na 
kopci nad řekou Tajo a obklopují 
ho dodnes zachované mohut-
né středověké hradby. Do města 
se vchází několika mohutnými 
branami se strážními věžemi. 
Nejkrásnější jsou Puerta di Nova 
Bisagra a Puerta del sol. Tou se 
dostáváme do města a z ochozu 
vychutnáváme krásný pohled na 
všechny nejkrásnější památky. 

První zastávku děláme v galerii 
Museo de Santa Cruz. S úžasem 
koukáme na množství vystave-
ných originálů rodáka z Kréty 
- Domenikose Theotokopulose, 
známý je spíše pod jménem El 
Greco. Malovat se naučil doma 
od mnichů, nějaký čas strávil v 
Itálii a nadobro se usadil právě 
tady. Většina z obrovského množ-

V Toledu seženete meče a dýky na každém rohu
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       40.

El Grecův obraz Marie Magdaleny s otiskem Krista.

ství jeho děl zůstala ve městě  
a spolu s jeho ostatky spočívají v 
kostele Santo Domingo el Anti-
guo. Pokračujeme přes centrální 
náměstí Plaza Zocodover a pro-
jdeme všechny postranní uličky 
s krásnými domy plnými obcho-
dů. Zaměřují se v nich hlavně na 
umělecké předměty. Toledo bylo 
v minulostí známé výrobou bod-

ných a sečných zbraní, toledská 
ocel, to byl vždy pojem. V tradi-
ci pokračují dodnes a obchody 
jsou plné nekonečného množství 
nožů, mečů, brnění a ostatní ko-
vové výzbroje. Vše lze koupit a 
ceny nejsou nikterak přemrštěné. 

Dostáváme se ke katedrále po-
stavené na místě původního vizi-
gotského kostela a později mešity. 
Se stavbou začali roku 1226, o tři 
sta let později byla dokončena. 
Má jednu, devadesát metrů vy-
sokou věž se sedmnáctitunovým 
zvonem Campana Gorda, ten 
byl na věž umístěn před 250 lety. 
Když zazvoní, je slyšet po celém 
městě a okolí. Místo pravé věže 
stojí na druhém konci portálu 
původní arabská věž, zakončená 
barokní kopulí. Vnitřek kated-
rály, to je jedna velká paráda. 
Množství zdobených podpěrných  
sloupů po celém obvodu kaple, 
obrazy, sochy, nevím, kam dřív 
koukat. Nejvíce přitahuje ná-
vštěvníky vysoký, bohatě vyzdo-
bený barokní retábl nad hlavním 
oltářem, celý zlacený a polychro-
movaný. Znázorňuje výjevy ze ži-
vota Krista. Aby na něj bylo dob-
ře vidět, vytvořil stavitel v klenbě 
nad ním velké kruhové okno. 
Nádherné je i protější kněžiště s 
řadou bohatě vyřezávaných lavic. 
Opěradla zdobí dřevořezby zná-
zorňující pád muslimů v Grana-
dě a alabastrové sochy postav ze 
Starého zákona. Přes prosklené 
dveře do sakristie obdivujeme je-
den z nejcennějších El Grecových 
obrazů  Krista. 

Zašel jsem i do klenotnice - zla-
to, kam se člověk podívá. Nejcen-
nějším exponátem je asi dva me-Pohled na jedno z nejkrásnějších španělských měst - Toledo.

Obchody se zbraněmi jsou téměř na každém rohu. Foto: Zdeněk Bergl 4x

try vysoká monstrance, tu nosí 
v průvodu městem  při oslavách 
Božího těla. 

Procházíme kolem krásné bu-
dovy biskupského paláce do dolní 
části města. Pokračujeme kolem 
dnes zavřené židovské synagogy, 
ta není ve městě jediná. Město 
žilo ve středověku v pospolitosti 
křesťanů, židů a maurů. Po re-
conquistě zbyli už jen křesťané. 
Ještě se podíváme na gotický 
kostel San Juan de Reyes, nechal 
ho postavit královský pár Isabela  
a Ferdinand po vítězné bitvě nad 
Maury u Tora roku 1476. Dokon-
ce uvažovali, že po smrti zde na-
jdou místo posledního odpočin-
ku, ale nakonec si to rozmysleli a 
odpočívají v Granadě. Stačím se 
ještě podívat k dominantě města, 
- Alcazaru. To je mohutný hrad 
se čtyřmi rohovými věžemi. Něco 
jako v Bratislavě, je jen o dost vět-
ší. Dnes slouží jako vojenské mu-
zeum a pro armádní  úřady. 

Čas se naplňuje, scházím podle 
hradeb k parkovišti u řeky Tajo 
a zajdu se rychle podívat na ka-
menný obloukový most Puente 
Alcantara přes řeku. Pohled na 
město mám z opačné strany. Od-
jíždíme, ale tím s městem ještě 
nekončíme. Dostáváme se na vy-
hlídku v kopci na opačném břehu 
Tajo. Celé nádherné panorama 
města máme přímo proti sobě. 
Říká se, že je to nejhezčí  pohled 
na město v celém Španělsku. Ur-
čitě je to pravda, vůbec se nám 
odtud nechce. Nastupujeme a 
jedeme se ubytovat do Madridu, 
máme to necelých sto kilometrů 
a pořád je na co koukat. 

Tak Hasta la vista Toledo...

Brána Puerta di Nova Bisagra působí monumentálně.


