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Hasičské cisterny vyjedou 
novými zateplenými vraty
Mšeno - Zbrojnice mšenských 
dobrovolných hasičů získala po le-
tech dvoje nová garážová vrata. Ta 
původní už nevyhovovala a navíc 
se v minulosti několikrát zasekla, 
což způsobilo problémy s výjez-
dem jednotky na místo zásahu. 

Podle starosty města Mšena 
Martina Macha jsou nová rolovací 
vrata navíc zateplená, což význam-
ně sníží energetické ztráty budovy. 
Ta je nestarší stavbou ve městě a 
pochází z přelomu 14. a 15. sto-
letí, odkdy byla až do roku 1784 
ultrakvistickým kostelem svatého 
Jana.

Výměna vrat garáží je součástí 
druhé etapy rekonstrukce hasičské 
zbrojnice, v rámci níž dojde ještě 
k výměně oken a zadních dveří do 
budovy. „Půjde o truhlářské vý-
robky s malou propustností tepla. 
Výsledkem všech opatření by tedy 
mělo být významné snížení ener-
getické náročnosti budovy. Je to 
proces, kterým postupně prochá-
zejí všechny veřejné budovy měs-
ta,“ připomněl starosta a dodal, 
že na závěr rekonstrukce dojde na 
novou fasádu, po níž se hasičárna 
stane ozdobou této části města.

Během první etapy rekonstruk-
ce, která probíhala v roce 2018, 
byla zrekonstruována podlaha 
garáže včetně izolace proti zemní 
vlhkosti. Obkopáním a polože-
ním drenáží s odvětráním došlo i 
na odizolování základů. „Dešťové 
vody byly svedeny do kanalizace  
a kolem budovy byl vybudován 

Finální podobu hasičárny po rekonstrukci ukazuje vizualizace. Foto: MěÚ

nový chodník. Uvnitř budovy se 
ještě zrekonstruovaly rozvody 
elektřiny v garáži, opravily schody, 
vyměnila všechna světla za LED 
panely a na půdě byla položena 
tepelná izolace. Krov byl ošetřen 
už v nulté etapě o něco dříve,“ 
vyjmenoval starosta Mach. První 
etapa oprav vyšla na bezmála 900 
tisíc korun a město ji hradilo plně 
ze svého rozpočtu. Získání dotace 
od Generálního ředitelství HZS se 
nedařilo. Tentokrát ovšem město 
uspělo. „Vloni jsme zkusili jiný 
dotační titul od ministerstva pro 
místní rozvoj a uspěli. Máme při-
slíbenou dotaci ve výši 565 tisíc, 
přičemž celkové náklady budou 
zhruba 1,2 milionu korun,“ dopl-
nil Martin Mach.

První etapa oprav s sebou při-
nesla zajímavé zjištění. Po vybou-
rání podlahy totiž v bývalém kos-
tele pracovali archeologové, kteří v 
rámci výzkumu učinili významné 
nálezy, a to pravděpodobně z doby 
osídlení kraje prvními Slovany. Na 
podrobné závěry jejich práce ov-
šem město stále čeká. Až archeo-
logové svou zprávu městu dodají,  
informace o nálezech přineseme 
na stránkách Mšenska.     Jiří Říha

POMŮŽEME VÁM 
S PROPAGACÍ

Pořadatelé, pokud i přes aktu-
ální nejistou dobu plánujete 
kulturní a sportovní akce na 
rok 2021, rádi vám pomůže-
me s jejich propagací. Proto 
neváhejte a termíny s popisem 
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.

Humanitární sbírka 
se koná na radnici
Mšeno - Diakonie Broumov ve 
spolupráci s městem Mšenem 
vyhlásila humanitární sbírku, 
která se uskuteční ve dnech 
od 12. do 14. dubna v obřadní 
síni radnice (v provozní době 
úřadu). Dárci mohou přinést 
například veškeré zimní i letní 
oblečení, lůžkoviny, prostěra-
dla, ručníky, utěrky, záclony, 
vatované i péřové přikrýv-
ky, polštáře, deky i peří. Dále 
mohou potřebným věnovat 
nepoškozenou obuv, kabelky, 
batohy, hračky nebo menší elek-
trospotřebiče. Vše by mělo být  
zabalené do papírových krabic 
nebo igelitových pytlů.        (jř)

Na Mšensku probíhá 
nová bonitace půdy
Mšeno - Vážení občané, kon-
cem března byla zahájena ak-
tualizace bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) na 
zemědělské půdě v k. ú. Mšeno. 
Proces potrvá několik měsíců, 
jedná se o přípravné práce před 
spuštěním komplexní pozem-
kové úpravy tohoto katastru.  
V rámci této aktualizace bude 
na zemědělské pozemky vstupo-
vat osoba pověřená dle zákona 
o pozemkových úpravách Stát-
ním pozemkovým úřadem pro 
tuto činnost a provádět rozbory 
půdy.       Martin Mach, starostaPo výměně vrat se budova dočká nových oken a fasády. Foto: Jiří Říha
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Mšenští divadelníci dlouhou 
pauzou trpí, ale nevzdají se

 

Kino Máj se už od prvního uza-
vření kin zapojilo do projektu 
Moje kino LIVE. Každý den se  
jeho prostřednictvím můžete po-
dívat z křesla vašeho obýváku na 
zajímavý film a zároveň kino za-
koupením vstupenky významně 
podpořit. Aktuálně nabízené fil-
my najdete na adrese www.muj-
bijak.cz, kde si vyberete Doksy 
kino Máj (přesná adresa je http://
www.mujbijak.cz/kino-481). Na 
stejné adrese si můžete zakoupit 
i vstupenku. A to nejpozději hodi-
nu před začátkem projekce. Nej-
později 30 minut před začátkem 
pak obdržíte e-mailem odkaz na 
stream. Promítání se odehrávají 
v jeden konkrétní čas, sledovat 
film tak  můžete pozorněji a bez 
pauz, stejně jako v kině. Kromě 
projekce samotné je k dispozici 
půl hodiny před a půl hodiny po 
filmu chat, kde si můžete popoví-
dat s ostatními diváky.

Miloslav Lomič

KINO MÁJ DOKSY
PROMÍTÁ ON-LINE

Několik let divadelníci úspěšně uváděli Postel plnou cizinců. Foto: archiv VN

Mšeno - Už dlouhý rok trvá celo-
státní omezení amatérské kultury. 
Postihlo samozřejmě i nás, mšen-
ské divadelníky. Už rok jsme se 
v plné sestavě prakticky neviděli, 
protože máme v souboru nejen 
místní „borce“, ale i kolegy z Měl-
níka, Neratovic či Prahy. A nejde 
jen o zrušená divadelní představení 
a nerealizované umělecké nápady, 
jde i o přátelství, srandu a lotroviny 
při zkouškách nebo pivíčko a sou-
kromý pokec.

Ale nevzdáváme se. Chystáme se 
totiž naskočit na současný inter-
netový trend – podcasty. Jak praví 
otevřená encyklopedie Wikipedia: 
„Podcastem je příspěvek, který au-
tor, amatérský nebo profesionální 
moderátor či herec, namluvil, pře-
vedl do digitální podoby a publiko-
val.“ 

No a tak jsme se zamysleli a pro 

tento náš premiérový počin jsme 
vybrali ryze místní téma - Pověs-
ti z Kokořínska a Mšenska, které 
před lety sesbírali a publikovali 

autoři Jiří Zubík a Josef Houžva. 
Nechceme ovšem celou záležitost 
pojmout jen jako pouhý záznam 
četby, pokusíme se o jakýsi hraný 
dokument, sestříhaný z mluvené-
ho textu, živé hudby a přidaných 
ruchů. Máme na to domluveného 
zvukaře – profíka, který tvoří pod-
casty i pro Městské divadlo Mladá 
Boleslav. Tak nám držte palce.

Reedici Pověstí nedávno znovu 
tiskem vydalo Regionální muzeum 
Mělník, máme už tady domluvenu 
vzájemnou propagační spoluprá-
ci, nahrávky ale samozřejmě bu-
dou k využití i pro místní městský 
úřad, základní a mateřskou školu  
a okrašlovací spolek. 

Václav Novák, vedoucí souboruTeprve nedávno Mšeňáci představili novinku Potřetí bych umřít nechtěl.

 
 
Stránka - Práce na rekonstrukci 
bytů ve stráneckém zámku stále 
pokračují. Jeden byt ve spodní 
části zámku byl zkolaudován a dán 
do pronájmu v prosinci minulého 
roku. Dále práce pokračují na čty-
řech bytech zednickými a instala-
térskými pracemi. Pokud budou 
práce pokračovat podle představ, 
budou dokončeny minimálně dva 
další byty ještě v letošním roce.

V prvním patře musel být pro-
jekt na byty přepracován. Pa-
mátkáři zamítli sádrokartonové 
podhledy a snížení stropů bytů. 
Důvodem byly okrasné výzdoby 
stropů v některých bytech. Zatep-
lení těchto bytů bude provedeno 
seshora. Na půdě bude položena 
25 cm silná vrstva skelné vaty. 
Na půdě musely být vybudovány 

Půda zámku se dočkala zateplení

přístupové lávky ke komínům a ar-
kýřům k přístupu na střechu. Celá  
plocha půdních prostor je 500 m2. 
Toto zateplení včetně tesařských 
prací obec zajistila svým pracovní-
kem. I když je pan Puchrík vyučený 
zedník, tak vybudování pochozích 
lávek a zateplení půdy zvládl na vý-

bornou. 
Obec Stránka pro letošní rok po-

žádala o dotaci na výměnu oken 
v zámecké věži a zbývajících oken 
v přízemí. Odbor Památkové péče 
Mělník přislíbil, že tato žádost 
bude kladně vyřízena.

Štefan Dvorščík, starosta obce

Půda stráneckého zámku má plochu 500 metrů čtverečních. Foto: Š. D.

ŽIVNOSTNÍcI,
PODNIKaTELé!

Dejte o sobě vědět 
svým budoucím 

zákazníkům 
na stránkách 

měsíčníku 

mšensko 

Má to smysl!
msensko@email.cz
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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

Šumné Mšeno a evangelický kostel 
Mšeno - Městečko Mšeno při 
hranici chráněné krajinné oblas-
ti Kokořínsko proslulo souborem 
hodnotných meziválečných staveb. 
Zejména velkolepá škola nedaleko 
evangelického kostela, která úctu 
vzbuzuje i dnes, nebo městské láz-
ně ve stylu art deco jsou ojedině-
lými architektonickými díly. Celé 
centrum je pak městskou památ-
kovou zónou. David Vávra by zde 
s klidným svědomím mohl natočil 
další díl svého seriálu o architektu-
ře Šumná města. 

Mezi skvosty města se právem 
řadí také evangelický kostel. Stro-
hou puristickou stavbu s hrano-
lovou věží a s válcovým kolum-
báriem, s důrazem na působení 
elementárních geometrických tva-
rů, projektoval a stavěl v polovině 

30. let 20. století místní stavitel a 
evangelík František Švihálek. Autor 
sice nebyl architekt, ale vytvořil vy-
vážené dílo vysoké kvality, převy-
šující úroveň mnohých jiných sbo-
rových staveb, stavěných většinou 
svépomocí. Švihálek ke spolupráci 
přizval Josefa Holuba, místního 
zednického mistra. 

Strohý kostel 
Strohý evangelický kostel s ko-

lumbáriem a přilehlou farní bu-
dovou je situován východně od 
náměstí. Kostel je zděná stavba, se-
stává z lodi obdélného půdorysu se 
zajímavým šikmým zakončením, z 
hranolové věže a ze zaoblené níz-
ké stavby kolumbária. V hlavním 
průčelí je vysoký vertikální okenní 
otvor s vitráží s motivem kalicha. 
Žlutá barva skla pěkně vyniká pod 
slunečními paprsky. Průčelí za-
končuje prostý trojúhelný štít. Ko-
lumbárium přiléhá celou svou šíří 
k hranolové hmotě věže. V horní 
čtvrtině obíhá úzký pás osmi obdél-
ných okének, motiv tak typický pro 
funkcionalistickou architekturu. 
 Působivý je především hlavní  
prostor lodi s kruchtou v čele, za-
končený půlkruhovým obloukem. 
Za pozornost stojí především kom-
pletně dochovaný původní chrá-
mový mobiliář (lavice, stůl Páně, 

kazatelna, zvon). V chrámu zůstal 
dochován celistvý soubor původ-
ních dveří, včetně klik a kování. V 
objektu je i malá zimní modlitebna. 

Evangelický purismus 
v republice

Pro popsané kvality sbor usiluje 
o zápis stavby do registru kultur-
ních památek. Moderní kostely 
Českobratrské církve evangelické 
z prvorepublikové doby jsou pa-
mátkově chráněné velmi vzácně. V 
celé republice je zapsáno jen něko-
lik málo staveb tohoto typu: kostel s 
farou v Lounech, kostely v Hrabové, 
Boskovicích, Brně Židenicích (ČB 
4-5/2015) nebo v Praze Střešovicích. 
Při základním průzkumu dalších 
nechráněných sakrálních staveb 
evangelické církve z meziválečného 
období mšenskému kostelu stylově 
odpovídají ještě kostely v Dobříši, 
Poličce nebo mohutnější stavby ve 
Zlíně, Lanškrouně a Břeclavi.

Evangelická církev ve Mšeně má 

dlouhou tradici. Po vydání tole-
rančního patentu zdejší evangelíci 
náleželi pod sbor v Nebuželích, v 
roce 1905 došlo ve Mšeně k založení 
kazatelské stanice přímo ve městě a 
poválečné přestupové hnutí vedlo k 
založení samostatného sboru v roce 
1923. Dnes ve sboru působí jako 
kazatel Michal Šimek. Za potěši-
telné považují místní evangelíci to, 
že mohou sloužit lidem mimo sbor 
prostřednictvím různých kroužků, 
příměstských táborů, výstav a kon-
certů nebo pořádáním netradičních 
bohoslužeb ve skalách Kokořínska. 
Blízkost z Prahy do krásné přírody 
v okolí pak může lákat k výletům 
spojeným s ranní bohoslužbou 
(začínají až v 10 hodin). Místní vás 
jistě rádi uvítají, když posílíte jejich 
řady. Kostel je prostorný i s ohle-
dem na omezující protiepidemická 
opatření.

  Šárka Koukalová, Jan Kirschner
(Vyšlo v evangelickém měsíčníku 

Český bratr v čísle - 3/2021)

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

Kostel byl vybudován v letech 1935 až 1936. Foto: Jan Kirschner

Mobiliář kostela se dochoval v pů-
vodním stavu. Foto: Jan Kirschner
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O B Ě D Y 
AŽ NA VÁŠ STŮL

HOSTINEC U KORUNY MŠENO
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 105 Kč, bez polévky 85 Kč.

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

HOSTINEC 
U KORUNY

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

Mšenské děti běhaly pět set 
metrů pro záchranu tygra
Mšeno - Zdravíme z naší mšen-
ské školky. Rádi bychom se s vámi 
podělili o naše sportovní úspěchy. 
V této době, kdy děti nemohou 
volně sportovat, jsme si přece 
jen aktivitu našli. Naše školka – 
se třídou „Včeličky“ se rozhodla  
zapojit se do projektů na podpo-
ru zvířat z různých spolků nebo 
zoologických zahrad takzvaným 
virtuálním během. 

Naším prvním počinem byl vir-
tuální běh PRO TYGRA – výtě-
žek ze startovného byl věnován 
na podporu spolku ATAICA. 
Spolek se věnuje záchraně po-
pulace amurského tygra (tygra 
ussurijského) ve volné přírodě. 
Naši nejmladší se proměnili v 

Jedna předpisová fotografie pro organizátory... Foto: Lucie Mazancová

VýROBNÍ FIRMA 

HLEDÁ DĚLNÍKA 
DO VýROBY PLECHOVé 

STřEŠNÍ KRYTINY

Náplň práce:
• obsluha výrobní linky

• práce v dílně ruční výroby 
(polotovary z plechu, povr-

chová úprava atd)
• výhodou vyučení v oboru 

klempíř, zámečník, seřizovač 
strojů či lakýrník

Nabízíme:
• práci v rostoucí výrobní 

společnosti
• výkonostní fin. ohodnocení 

- po zapracování až 30.000 
Kč vč. pohyblivé složky

• možnost prac. postupu dle 
schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

Informace na telefonu:

 602 521 213

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

Děti dostanou diplomy s tygrem.

tygří koťata a závodili s přiděle-
ným startovním číslem na celých 
500 metrů. Umístili jsme se na 4. 
místě.

Dalším zvířátkem, pro které jsme 
se společně rozhodli běžet, byl 
lachtan jihoafrický z pražské 
zoologické zahrady. Výtěžek ze 

závodu přispěl na krmivo pro 
lachtany na 12 měsíců. V tomto 
závodě jsme se umístili dokonce 
na 1. místě. Diplomy z obou běhů  
už čekají na účastníky závodů 
ve školce. Doufáme, že společně 
podpoříme a přispějeme na další 
zvířátka.            Lucie Mazancová
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Prodám kombinovaný bojler Dra-
žice 125. V provozu byl dva roky. 
Cena 2000 Kč. Tel.: 732 254 177. 

Sháním instalatéra, který by pro-
vedl opravy, resp. údržbu vodo-
vodního rozvodu na chalupě ve 
Skramouši. Seriózní jednání. Dě-
kuji. Telefon: 604 821 192, email: 
diver.p@seznam.cz.

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

Pan správce přinesl do muzea 
hraček ztracené elfí miminko

Vážení přátelé, hlásíme se vám 
opět ze Starých krásností. Ří-
kali jsme si, že už je na čase 

představit vám našeho pana správce. 
To víte, muzeum musí někdo řídit, 
my taky vždycky nemáme čas. A tak 
jsme pověřili pana správce důležitý-
mi úkoly.

1. Udržovat v kolektivu stále dob-
rou náladu. Je to velmi důležité, pro-
tože to, jak se tváří osazenstvo muzea, 
se pak odráží v pocitech návštěvní-
ků. A my chceme, abyste měli vždy 
úsměv ve tváři. 

2. Udržovat pořádek uvnitř i okolo 
muzea. Tak zde, prosím, pan správ-
ce jmenoval jako hlavní kápo slečnu 
Ervínu. Slečna má na starosti úklid  
a pořádek. Jejími hlavními pracov-
ními nástroji jsou kbelík, smetáček 
a lopatka a v neposlední řadě její vy-
řídilka. Panenky si nedovolí zašlapat 
výstavní prostor. Jéje, to by dostaly! 
Někdy si říkám, že k ní dám naše klu-
ky na převýchovu...

3.-10. jsou úkoly tajné, tak je sem 
psát nebudeme.

Suma sumárum, doporučujeme si 
pořídit také takového solidního pana 
správce, pak jde vše snadněji.

Nedávno jsme pana správce posla-
li na nákupy, a když přijel, způsobil  
v muzeu značné pozdvižení.

Pan správce totiž nepřijel sám. Do 
muzea nám přivezl miminko! Našel 
ho samotné v lese. Ježišmarja! Co my 
s miminem? A vůbec, je nějaké celé 
divné, co to má s těma ušima? 

Chvíli nám to trvalo, než jsme se 
vzpamatovali a pochopili, koho pan 
správce přinesl. 

Vážení, viděli jste někdy v životě 
elfa, respektive elfí miminko? Ne? 
No my také ne, až teď. Trochu nás 
tím pan správce zaskočil. Protože 
jsme četli Tolkiena, víme, že elfové 
jsou ušlechtilé a nesmrtelné bytosti, 
které vládnou magií. To je tak všech-

V muzeu se setkáte nejen s elfím miminkem a správcem, ale také s andělem, čarodějnicí a čertem. Foto: SK (4x)

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve 
Velkém Újezdě založili v roce 2018, 
protože máme rádi starobylé věci, 
které nám vypravují příběhy minu-
lých generací. Naleznete zde sbírku 
kočárků od konce 19. století do 80. 
let 20. století. Dále vystavujeme 
hračky a panenky z dob, kdy jejich 
životnost nebyla tři měsíce a čas-
to se dědily a předávaly. Pokud se 
rozhodnete nás navštívit, můžete v 
sezoně od června do září, a to ka-
ždou 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

no, co o nich víme. Budeme muset 
zjistit, čím se třeba takové malé elfě 
živí a spoustu dalších věcí.  Pravda je, 
že když jsme se mu podívali do těch 
jeho hlubokých hnědých očí, najed-
nou jako bychom se přenesli do slun-
ného lesa a uslyšeli píseň tak krásnou, 
až nám vyhrkly slzy. Tak takhle to 
tedy je. A toto dokáže jako malé elfě, 
co až bude velký?

Pan správce začal vypravovat, co se 
vlastně stalo:

Byl jeden les a v tom lese se zčista-
jasna objevilo elfí miminko. Zamžou-
ralo na svět a zjistilo, že je samo. Oči 
se mu pomalu začaly plnit slzičkami. 
Kam ukáply, tam vyrostly sasanky. Za 
okamžik bylo všude bílo. A v tu chvíli 
to uviděl z nebe anděl. Bylo mu elfího 
miminka tak líto, že se dovolil Pána 
Boha a sletěl k němu na Zem. „Nikdo 
by neměl být sám a smutný,“ povídal 
anděl a miminko pohladil. Malý elf 
přestal plakat a zadíval se na andě-
la. „Co s tebou?“ myslí si nebešťan. 
„Musíme pro tebe najít opatrovníka. 
To je ono,“ zaradoval se, jak to pěkně 
vymyslel. Najednou mu něco přelétlo 
přes hlavu - a ona to je stará čarodej-
nice. „Počkééééj, zastav,“ volal anděl 
na ježibabu. „Copak chceš?“ zaskře-
hotala baba. „Potřebuju opatrovníka 
pro malé elfě,“ řekl anděl. „Ale to 
víš, že ano, vezmu si ho do své cha-
loupky a budu ho krmit perníčkem,“ 
zasmála se čarodějnice. „Počkej, ty 
jsi z perníkové chaloupky?“ zastřihal 
ušima anděl. „Tak to v žádném pří-
padě! Jdu hledat dál.“ „To je ale pe-
kelná starost,“ myslí si anděl a vtom 
bum! prásk! a sedí tu Rohatý: „Já si 
ho vezmu k nám dolů, dej mi ho!“ 
„A tak to teda ne,“ rozčílil se anděl. 
„Tobě ho rozhodně nesvěřím. To tak. 
Potřebuji pro něj někoho hodného, 
solidního...“ A najednou Boží posel 
uviděl pana správce, jak si z města 
krátil do muzea cestu. „Vám ho dám 

a ručíte mi za něj, že se bude mít u 
vás dobře! Všechno uvidím z nebe,“ 
řekl anděl, předal miminko a zmizel. 
„Přesně takhle to bylo, anděl mi pře-
dal elfí miminko a zmizel,“ dokončil 
vyprávění pan správce.

Co na to říct? Elfě bereme za své, 
u nás se bude mít dobře, anděli! A 
možná jedno poučení na závěr: až 
budete v lese a porostou tam bílé sa-
sanky, rozhlédněte se pořádně kolem, 
aby tam neplakalo nějaké další elfí 
miminko a anděl neměl zase práci.

Pro žhavé panenkomily uvádíme, 
že pan správce jakožto loutka je české 
nebo československé provenience ze 
druhé poloviny 20. století. Ervína po-
chází z Německa od pana Heubacha 
a má číslo 320, z první třetiny 20. sto-
letí. Loutka ježibaby je od firmy Ba-
lihar, Čechy, současnost. Loutku ce-
lodřevěného čerta a anděla zhotovili 
manželé Krčálovi, kteří nám v pod-
statě vyrobili celý loutkový ansámbl 
marionet, s nimiž hrajeme loutková 
představení pro děti - divadelní sou-
bor Loutky starý Kotoučový. Rovněž 
Čechy, současnost. A na závěr elfí 
miminko, silikonová reborn panen-
ka, Německo, ateliér Lydia Bogner, 
současnost.

Za STaRÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  17. díl

Panu Pavlu Fišerovi ze Mšena, 
který 25. března 2021 oslavil 80. 
narozeniny, do dalších let přeje-
me především pevné zdraví.
                 dcera Magda s rodinou 

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

BLaHOPŘÁNÍ

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

ceník plošné inzerce
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I n z e r c e

Pavla Zagalská ze Stránky má plán.      Snaží se rozběhat Mšensko
JIŘÍ ŘÍHA

Mšensko - Nesedět na gauči u te-
levize, ale zaměřit se na zdravější 
životní styl a hlavně nezapome-
nout na pohyb. To je cíl nedávno 
založené skupiny s názvem Roz-
běháme Mšeno, kterou pod křídly 
neziskové organizace Rozběháme 
Česko založila Pavla Zagalská, 
maminka dvou malých dětí ze 
Stránky. „Jsme skupina lidí, kteří 
mají rádi běh a rádi mezi sebou 
přivítáme další nadšence. Je jed-
no, jestli už běhají, nebo s během 
teprve chtějí začít. A stejně tak je 
úplně jedno, kdo jak rychle běhá 
nebo jestli má značkové oblečení, 
nebo tepláky,“ říká v rozhovoru 
Mšenska ambasadorka běžecké 
komunity Rozběháme Mšeno, 
kterou najdete na sociální síti 
Facebook.

Jak jste dospěla k tomu, že zalo-
žíte běžeckou skupinu na Mšen-
sku?

Letos v lednu mě napadlo, že 
oslovím organizaci Rozběháme 
Česko a zjistím, co by to obnášelo. 
Říkala jsem si, že by bylo fajn mít 
v místě, kde žiji, skupinu, v rámci 
níž bychom se mohli domlouvat 
na společných bězích, podělit se o 
své zkušenosti a vzájemně se mo-
tivovat. Alespoň pro mě byly vždy 
příspěvky běžců v ostatních sku-
pinách hnacími motory k tomu, 
abych nazula boty a vyběhla.

 
Jste ze Stránky, proč jste tedy 
skupinu nevěnovala vaší obci, 
ale zrovna Mšenu?

Nechtěla jsem lézt do zelí zná-
mému stráneckému běžci panu 
Mráčkovi, který už ve Stránce 
svou běžeckou skupinu má. A bra-
la jsem to i tak, že Mšeno je hned 
vedle nás a je podstatně větší.

Když jste založila běžeckou sku-
pinu, předpokládám, že už sama 
nějakou dobu běháte...

S běháním jsem začala někdy Pavlu Zagalskou v její aktivitě podporuje manžel Aleš. Foto: archiv PZ (3x)

v roce 2014, zhruba půl roku po 
narození syna. Tehdy šlo spíš o ta-
kové občasné běhání, které trvalo 
do doby, než jsem v roce 2018 otě-
hotněla podruhé. Musela jsem si 
proto dát pauzu a k běhání jsem se 
vrátila až před půl rokem.

Kolik času teď běhu věnujete a 
kam nejčastěji běháte?

Běhám čtyřikrát až pětkrát 
týdně. Jinak záleží vždy na tom,  
na jak dlouho mám domluve-
né hlídání, podle toho vybírám i 
trasy. Nejčastěji samozřejmě po-
bíhám okolo Stránky směrem na 
Velký Újezd, Vrátno nebo Mše-
no. Obvykle jsou to trasy dlouhé 
zhruba deset kilometrů. Když 
mám chuť a čas na delší běh, jako 

třeba zaběhnout si půlmaraton, 
tak běžím i dál. Naposledy jsem 
běžela až do Čisté na Mladobole-
slavsku.

Tak to už je pěkných pár kilo-
metrů. Kolik lidí už se vám po-
dařilo přesvědčit, aby se k vám 
přidali?

No, sama jsem k běhu přilákala 
šest lidí, jinak nás je ve skupině 
celkem 45.

To není málo. A to všichni oprav-
du běhají, nebo se k facebookové 
skupině spíš jen připojili?

Vím o třiadvaceti lidech, kteří 
opravdu běhají. Ostatní se svý-
mi příspěvky ještě nepochlubili, 
možná zatím jen sbírají odvahu.

I n z e r c e

OPRaVY a PRODEJ ZaHRaDNÍ TEcHNIKY
KaMIL KVaPIL 

sekačky ◆ motorové pily ◆ vyžínače ◆ travní traktory 
křovinořezy ◆ rotavátory ◆ vertikutátory

◆ prodej zahradní techniky
◆ sevis zahradní techniky všech značek

◆ odvoz a dovoz strojů
◆ prodej a broušení řetězů

◆ opravy a generální opravy motorů:
Vari, Terra, Honda, Briggs & Stratton

 

Kluky 48, 294 26, okres Mladá Boleslav
telefon:  725 998 105

e-mail: opravykvapil@seznam.cz

Příznivci běhání už se těší, až se sejdou při společných výbězích. 
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Jaké příspěvky máte na mysli?

Jde právě o příspěvky na strán-
ce skupiny na facebooku. Já třeba 
běhám s chytrými hodinkami, 
na nichž si před výběhem zapnu 
aktivitu a ona se mi průběžně  
zaznamenává do aplikace v 
mobilu, kde se zobrazí datum,  
uběhnutá vzdálenost, průměrné 
tempo i překonávání nadmořské 
výšky. A to pak sdílím na zmíněné 
stránce. Podobně to mohou dělat 
i ostatní.

A jste ve skupině omezeni něja-
kými pravidly?

Pravidla v podstatě žádná nemá-
me. Jen bych netolerovala, aby se 
jeden druhému posmíval, že třeba 
běhá pomalu. Ve skupině máme 
samozřejmě rychlejší i pomalejší 
běžce a já si vážím každého z nich.

Předpokládám, že v aktuální 
době, kdy platí mnohá omezení, 
běhá spíš každý sám. Plánujete 
ale nějaké společné běhy, když 
už jste ta skupina?

Hromadně zatím opravdu běhat 
nemůžeme, takže každý běhá buď 
sám, nebo se snažíme běhat ales-
poň ve dvojicích. Už se samozřej-
mě těšíme, až to zvláštní období 
skončí a budeme moci konečně 
vyběhnout ve skupině několika 
běžců.

Až omezení spojená s koronavi-
rem pominou, budete pořádat 
třeba i nějaké soutěžní běhy?

Zatím se spíš zaměříme na hro-
madné běhy bez pořadí.

Takže jste v tomto směru spíš 
pro pohodové běhání, než závo-
dění na čas?

Přesně tak. Běhám, protože mě 
to baví. Je to pohoda, kdy neře-
ším čas a během se odreaguji od 

běžných starostí. A přesně tímto 
způsobem to také prezentuji ve 
skupině ostatním běžcům.

Mohou se ke skupině připojit i 
běžci, kteří nejsou přímo z blíz-
kého okolí, nebo si musejí najít 
skupiny bližší k jejich bydlišti?

Jsou samozřejmě i další skupi-
ny, jako třeba Rozběháme Měl-
ník nebo Rozběháme Mladou 
Boleslav, ale běžci mohou být v 
podstatě odkudkoli. Až to půjde, 
můžeme udělat výlet za některým 
ze členů ve skupině a zaběhat si 
s ním v jeho domácím prostře-
dí. Zaběháme si a poznáme nová 
místa.

Prozraďte ještě, jak má případný 
zájemce o účast ve vaší skupině 
postupovat.

Stačí, aby si otevřel facebook, 
vyhledal skupinu Rozběháme 
Mšeno a přidal se. Případně může 
kontaktovat přímo mě na emailu: 
pavlazagalska@seznam.cz.

A na závěr: opravdu věříte tomu, 
že se vám podaří rozhýbat Mšen-
sko?

Celé určitě ne. Kdo bude chtít, 
ten se zapojí. Už teď se mi ale po-
dařilo zvednout z gaučů pár lidí, 
kteří nyní říkají, že nevěřili, že by 
je někdy bavilo běhání...

Běžci si své výkony často evidují 
pomocí chytrých hodinek.

 

František Bayer, PhDr. (* 15. 5. 
1854 Mšeno † 5. 4. 1936 Praha), 
vědec, skladatel. Po vysokoškol-
ských studiích 1876 – 92 profe-
sor na gymnáziích v Domažlicích, 
Táboře, Písku a 1892 –1907 aka-
demického gymnázia v Praze, 
1907 – 26 Jiráskovo gymnázium 
v Resslově ulici. V mládí byl hous-
listou v Novoměstském divadle 
v Praze a skládal taneční hudbu 
– byl přijat za člena Umělecké 
besedy. Byl přítelem Bedřicha 
Smetany a Antonína Dvořáka. 
Profesně se zabýval zoologií a pa-
leontologií (srovnávací anatomie 
obratlovců fosilních a recent-
ních), byl členem České akade-
mie věd a umění. Autor více než 
50 vědeckých prací a několika 
odborných knih.
Jan Václav Mrkvička (* 24. 4. 
1856 Vidim † 16. 5. 1938 Pra-
ha), výtvarný umělec. Od dětství 
prokazoval kreslířské a malířské 
nadání, studoval na akademiích 
v Praze a Mnichově. V roce 1861 
na čtyři desítky let odejel do Bul-
harska, kde začínal jako profesor 
kreslení na gymnáziu v Plovdivu, 
v letech 1896 – 1908 založil a vedl 
v Sofii první profesionální vzdělá-
vací ústav výtvarného umění, ze 
kterého se stala Umělecká aka-
demie, jejímž ředitelem byl 23 
let.  Byl vyhledávaný portrétista a 
získal četná mezinárodní uznání. 
Krutě ho zasáhla tragická smrt 
jediného syna – vojáka, který za-
hynul v boji za udržení bulharské 
svobody. Zabýval se také filozofií, 
vydal několik básnických sbírek, 
proslavil se i jako ilustrátor knih. 
V roce 1937 měl v Praze úspěš-
nou celoživotní výstavu.
Vojtěch Konětopský, MUDr. (* 
23. 4. 1846 Mšeno † 2. 1. 1875 
Peruc), lékař. Studoval klasické 
gymnázium v České Lípě a Li-
toměřicích, medicínu v Praze a 
Vídni. Již za studentských dob 
uveřejňoval své básně v časopisu 
Máj a napsal také divadlení hru z 
období křižáckých válek Oběť po-
msty, kterou provozovali ochot-
níci ve Mšeně a okolí. Po pro-
moci v roce 1874 byl jmenován 
hrabětem Bedřichem Thunem z 
Hohensteinu panským lékařem 
na Peruci, ale v úzkostech o svou 
manželku, postiženou srdeční va-
dou, onemocněl zánětem moz-
kových blan a záhy skonal. Týž 
den za ním se odebrala na věč-
nost i jeho nemocná žena.

M. Sígl: Kdo byl a kdo je

KaLENDÁRIUM
MŠENSKa

Zemědělská společnost Skalsko
přijme na VKK Skalsko do jednosměnného provozu

zaměstnance na pracovní pozice
 

OŠETŘOVaTEL SKOTU
● podmínkou zaměstnání je ŘP skupiny T

● měsíční plat 32.000 - 35.000 Kč
 

OPRaVÁŘ ZEMĚDĚLSKé TEcHNIKY  
a POSKLIZŇOVé LINKY Na OBILÍ 

● podmínkou zaměstnání je vyučení v oboru, řidičský 
průkaz sk. B (vítán ŘP sk. T)

● měsíční plat 30.000 - 35.000 Kč
Dále nabízíme:

● mimořádné prémie po ukončení hosp. roku
● roční příspěvek na dovolenou 12.000 Kč 

● příspěvky na stravování
● příspěvek na penzijní připojištění

● možnost ubytování

Kontaktní informace:
Tel.: 326 394 110, 777 777 432 (Ing. Novotný, ředitel) 

777 777 435 (Ing. Fiala, vedoucí živočišné výroby) 
777 777 434 (p. Jeník, vedoucí rostlinné výroby)

I n z e r c e
ZaSMĚJTE SE

Cestovatel se plazí po poušti z 
posledních sil a najednou vidí 
studnu. Zařve: „Vooodaaa!!!“ 
Ze studny se ozve: „Kdeee???“

◆◆◆
Stojí malý chlapeček na rohu 
a kouří. Přistoupí k němu paní 
a povídá: „Copak by ti asi řekl 
tatínek, kdyby tě viděl kouřit?“ 
Chlapeček jen odsekne: „A co-
pak by vám řekl manžel, kdyby 
viděl, že na ulici obtěžujete ci-
zího chlapa?“

◆◆◆
Námořník se v hospodě u pří-
stavu strašně rozčiluje, proto-
že nemají v nabídce žádnou 
limonádu. Výčepní se diví: „Já 
nevím, proč se tak rozčilujete 
kvůli limonádám, když vy sám 
jste si objednal už pátý rum!“ 
„No jo,“ povídá námořník, „ale 
hodlám se taky jednou oženit  
a mít děti. A co ty chuděrky bu-
dou podle vás pít?“
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I n z e r c e

ZEMNÍ PRÁcE JIŘÍ MaRVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
drcení, třídění, kontejnery, skládání 

hydraulickou rukou, jímky, nádrže, ČOV, 
kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz

Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

Deník zastupitele: Jiří Guttenberg st. 
Vážení spoluobčané, přináším 

vám pouze krátké poznat-
ky z jednání zastupitelstva 

města (ZM), které se uskutečnilo 1. 
3. 2021. Vzhledem k pokračujícím 
koronavirovým opatřením jsme 
opět všichni seděli s rouškami v 
rozestupech. Přítomných bylo ten-
tokrát pouze 9 zastupitelů. 

Jednání proběhlo rychle, protože 
na programu nebylo mnoho bodů 
a žádný z nich nebyl nijak názorově 
třaskavý. A přestože jsem osobně 
měl připravených několik bodů 
do diskuze, nechtěl jsem jednání 
zbytečně prodlužovat a zvyšovat 
tak případné riziko pro kohokoli  
z přítomných občanů, zastupitelů  
a pracovníků MÚ. 

Pro mě osobně byla nejzajímavěj-
ší otázka kolegy Petra Jizby, který 
se ptal na studii ulice Žižkova. Proč 
se na ni ptal? V zápise RM ze dne 3. 
2. 2021 je napsáno „architekt začí-
ná pracovat na studii ul. Žižkova“. 
Odpověď starosty byla, že se tepr-
ve zvažují možnosti a probíhá „ob-
hlédnutí“ lokality. Pochopil jsem 
to tak, že se vlastně ještě vůbec 
nic nepřipravuje a vše je ještě ve 
fázi úvah. Proto jsem se dál na nic 
neptal, abych neprotahoval jedná-
ní. Pokud bych věděl, že město již 
pracuje na studii, zajímal bych se o 
tuto studii mnohem více. Tuším to-
tiž, co má vedení města v plánu. Na 
základě studie a vyjádření památ-
kářů se ulice bude „muset“ udělat 
nově v kamenné dlažbě, ideálně  
v té divoké, co nejvíc drncá a hlučí. 
A proti tomu budu vždy bojovat, to 
už jsem říkal a psal několikrát. 

K mému velkému překvapení 
jsem se v zápise z RM ze dne 24. 
2.  2021 (zápis jsme obdrželi 3. 3. 

2021 – až po konání ZM) dočetl, 
že architekt začíná pracovat na 
projektu rekonstrukce ulice Žižko-
va. Co to znamená? Buď nám pan 
starosta na zasedání vědomě lhal, 
nebo je chyba v zápise z RM. Mů-
žete se spolehnout na to, že v této 
věci budu starostu i členy RM na 
příštím jednání konfrontovat. Zdá 
se totiž, že opět dochází k porušení 
usnesení ZM. Pouze ZM může roz-
hodnout o zahájení velké investič-
ní akce. A i když se jedná o studii 
či projekt v řádu desítek či stovek 
tisíc, je to pořád zahájení jedné 
akce, která nakonec bude v řádech 
milionů. 

Mám na vedení města ještě 
spoustu dalších otázek. Ty se chys-
tám položit na příštím zasedání, 
které snad už bude probíhat nor-
málně a bez omezení. 

V minulém vydání Mšenska jsem 
si přečetl článek místostarosty Jir-
ky Guttenberga. Musím na něj rea-
govat. My (opozice) prý neděláme 
nic a své neúspěchy svádíme na 
vedení města. Už tato věta přece 
nedává smysl. Když nic neděláme, 
nemůžeme mít neúspěchy, proto-
že se přece ví, že kdo nic nedělá, 
nic nezkazí a logicky by tak neměl 
být úspěšný, ale ani neúspěšný.

Za sebe mohu říct, že mě to uráží. 
Neuráží mě, že si Jirka píše „svou“ 
pravdu a obhajuje své názory. Ty 
můžeme mít rozdílné, to je v po-
řádku. Uráží mě slova o tom, že nic 
neděláme. Vy, kdo nás sledujete, 
tak jistě víte, že se v ZM snažíme 
pracovat ve prospěch všech obča-
nů města. Jirka asi dost spoléhá na 
to, že na jednání ZM chodí málo 
lidí a že zápisy ze ZM si také přečte 
jen pár z vás. 

Co můžeme v ZM dělat jako opo-
zice? Diskutovat o věcech, které se 
nám nelíbí, dotazovat se vedení 
města, dávat své návrhy... Věřte, 
že přesně to činíme. No a protože 
na to nebylo vedení města v mi-
nulosti zvyklé, tak přišli s návrhem 
na omezení času a počtu příspěvků 
zastupitelů (samozřejmě hlavně 
nás opozičních). To jim neprošlo, 
protože jsou naštěstí v jejich řa-
dách pořád ještě zastupitelé, kte-
rým není demokracie cizí.

Podařilo se nám prosadit třeba 
usnesení o tom, že o nových in-
vestičních akcích nad 200 tis. Kč 
bude rozhodovat ZM. Když jsme 
ale dvakrát přistihli vedení města 
při porušení tohoto usnesení, na-
místo omluvy přišla tvrdá odpověď 
- návrh na zrušení usnesení. Opět 
díky dvěma koaličním zastupite-
lům tento návrh neprošel. Výše 
jsem psal o studii či projektu na ul. 
Žižkova a o dalším možném poru-
šení zmíněného usnesení ZM. A o 
tom je přesně práce opozice. Hlí-
dat vedení, aby dodržovalo zákony, 
vůli ZM a vůli občanů. A o to my se 
neustále snažíme. 

Jirka v článku zmiňuje studii Za-
hradní a velký přínos pro občany 
města tím, že se zde vybuduje 
knihovna, byty, že se vyřeší parko-
vání. Možná věří tomu, že stokrát 
opakovaná lež se stává pravdou. 
Potřebný počet parkovacích míst 
zde bude po plánované výstavbě 
nedostačující, což je ze studie na-
prosto jasné. A cena 100 mil. Kč 
nebo 150 mil. Kč, o které my „údaj-
ně  mluvíme“. Kde jsme ji vzali? 
Vycucali jsme si ji z prstu, abychom 
hatili vedení města plány? Ne, je 
to velmi prosté. Prostudovali a 
pročetli jsme si celou studii, kde 
tyto částky zmiňují sami architekti! 
Klidně se na mě obraťte a já vám 
to vysvětlím nebo ukážu černé na 
bílém. Dokonce jsem si dal práci 
se sepsáním připomínek ke studii 
Zahradní, které spolupodepsalo 32 
občanů města. Reakce vedení měs-
ta? Nevěřili, že ti lidé připomínky 
vůbec četli. Ukázkové pohrdání 

odlišným názorem. Nerozumím 
slovům o tom, že se město touto 
stavbou nezadluží. Hypotéční úvěr 
není půjčka? Tomu, že bude umo-
řována díky vybranému nájemné-
mu, moc nevěřím. Ty byty jsou plá-
novány jako sociální a tam asi moc 
vysoké nájemné nebude. Pravda, 
na sociální bydlení jsou vypisovány 
vysoké dotace. Sociální bydlení v 
centru města, to bude panečku ur-
banistický a architektonický počin! 
To je smysluplné využití hodnotné 
plochy! A určitě to bude také velký 
přínos pro stávající obyvatele této 
lokality. Musím ještě také připo-
menout, že kvůli neochotě vedení 
města více diskutovat o využití to-
hoto území a neochotě k jakýmkoli 
změnám dokonce rezignoval na 
svůj mandát zastupitele Jirka Fan-
ta, člověk, který v ZM odvedl ob-
rovský kus práce. 

O (ne)koupi domu čp. 35 bylo již 
napsáno mnoho. Případnou reakci 
nechám kolegům ze sdružení, kteří 
se tomu věnovali víc než já. Pádné 
argumenty ke koupi domu a upuš-
tění od megalomanského projektu 
v ul. Zahradní napsal kolega Petr 
Jizba ve svém článku v minulém 
vydání Mšenska. 

Závěrem na oplátku naopak „po-
chválím“ vedení města za jejich 
pracovitost. Na posledním jednání 
ZM se ptala paní Vendula Šestáko-
vá na vydláždění cesty v parku, kte-
rý je při deštích a mokrém počasí 
blátivou pastí. Odpověď starosty 
byla, že je covid a komunikace s 
projektanty a architekty trvá déle. 
Víte, kdy zazněl požadavek na ten-
to chodníček? Již na podzim roku 
2019! Tento požadavek se objevil 
také v desateru problémů města 
Mšena. Jeden a půl roku tedy ře-
šíme chodníček přes park. A víte, 
proč tak dlouho? Protože se tento 
nápad vedení města pranic nelíbí, 
a tak to nechávají tak nějak vyhnít 
a doufají, že se na to zapomene. 
Ale nebojte, nezapomene, to je 
právě to naše nicnedělání. Nebu-
du zde vypisovat, co vše jsme v ZM  
i mimo ZM (ne)udělali. Pravidelně 
se vás snažíme o všem informovat 
a budeme v tom i nadále pokračo-
vat.

Situace s covidem je zatím pořád 
špatná, ale věřím, že očkování a 
odpovědný přístup nás všech po-
vede k tomu, že se brzy opět vrátí-
me k normálnímu životu.

Přeji vám všem pevné zdraví a ve-
selou mysl.

Jiří Guttenberg st., zastupitel  
za sdružení Pro Mšeno

Jiří Guttenberg st. Foto: archiv 
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a co třeba krávu? Není problém...

Co nabízíme:
● Prodej 10% podílu telete za 10 000 
Kč plus 15% DPH.
● Možnost jeho návštěvy každou 
první sobotu v měsíci nebo report 
o tom, jak se mu daří, co ho bude v 
nejbližší době čekat a jak prospívá.
● Podíl ze zisku z případného prode-
je plemenného materiálu.

Co nenabízíme:
● Jejich mléko – to zůstává jakožto 
chovateli nám.
● Zázraky – i přes sebelepší péči ne-
jsou krávy nesmrtelné a onemocnění 
a úrazy se stejně jako lidem nevyhý-
bají ani zvířatům.
● Bio či eko režim chovu. Jsme „kla-
sický“ český zemědělský podnik, 
který je nucen hospodařit v tržních 
podmínkách (nebojte, dotace nás 
netěší stejně jako vás, bez nich by-
chom měli vše jednodušší).

Otázky pro MVDr. Miroslava Hrd-
ličku, předsedu představenstva 1. 
zemědělské a. s. Chorušice a vodiče 
nejedné výstavní krávy:

Proč nemáte ekochov?
Společnost si bohužel po roce 1989 

zvykla na velmi levné potraviny a 
jelikož my, jakožto prvovýrobci, si 
nemůžeme určovat cenu námi pro-
dukované komodity, musíme v rámci 
ekonomického přežití vše dělat co 
nejlépe a nejekonomičtěji. Ale to 
nemusí nutně znamenat špatně. I 
přes (velko)výrobní zaměření naše-
ho podniku máme individuální pří-
stup ke každému jedinci, všechna 
zvířata mají svá jména a na farmě je 
zaměstnán veterinární lékař, ketrý 
je připraven okamžitě řešit všechny 

případné zdravotní problémy. Ne-
hledáme v rámci zemědělství pouze 
jednoduché a rychle výdělečné řeše-
ní. Jsme ochotni investovat do kva-
litních genetických a preventivních 
zdravotních programů. I v důsledku 
toho jsme chov na české špičce s 
dlouhověkostí zvířat s výborným 
poměrem délky života a celkovou 
užitkovostí. Naše krávy jsou chované 
samozřejmě na volno. V době, kdy 
jsou suchostojné (poslední dva mě-
síce březosti), mají přístup na pastvu.

Opravdu se pořádají výstavy krav?
Nabízená telátka mají velký výstav-

ní potenciál potvrzený genomickým 
testováním. Pravidelně se účastníme 
a vyhráváme výstavy v rámci ČR, ale 
naším cílem je větší propagace čes-
kého chovatelství v rámci Evropy. 
Ano, výstavy jsou sice soutěží krásy, 
plné domácí dřiny a následně emo-
cí při samotné soutěži, ale primární 
šlechtitelský cíl na co nejlepší zevněj-
šek je veden snahou mít dokonalý 
funkční exteriér. Když má dojnice ko-
rektně utvářené končetiny, optimál-
ní upnutí vemene či jiné parametry 
zevnějšku, má v životě menší prav-
děpodobnost onemocnění pohybo-
vého aparátu či zánětu vemene než 
její vrstevnice, které mají křivé nohy 
a vemeno až na zem. 

K čemu mi podíl z telete bude?
Kromě dobrého pocitu ze spolu-

vlastnění zvířete je možnost, že bude 
zájem o plemenný materiál ve for-
mě embrya či prodeje narozeného 
potomka a zde jakožto spolumajiteli 
vám připadne podíl ze zisku. V aktu-
ální nabídce jsou telata, která jsou v 
ramci Evropy v genomickém testová-

I n z e r c e

Chtěli jste někdy telátko či krávu, ale nemáte chlév ani kravín? Chcete se něco  
dozvědět o moderním zemědělství 21. století? Kupte si podíl na vámi vybraném teleti!

ní dle březnového žebříčku na 1., 2., 
9., 11. a 14. místě.

Může se stát, že se něco nepovede?
A jéje. Čert nikdy nespí. Jedno sta-

ré české přísloví praví: Kdo nechová, 
nepochová. Bohužel i přes nejlepší 
dostupnou veterinární péči (např. 
využíváme magnetoterapii, máme 
vodní rehabilitační bazén k rekonva-
lescenci po úrazu, laparoskopickou 
soupravu na operace, analyzátory 
krve, mléka...) a každodenní přítom-
nost vlastního veterináře jsou dojni-
ce těžce pracující tvorové s velkým 
metabolickým zatížením. Dojnice 
podstupují každoroční povinné krev-
ní vyšetření dle Metodiky kontroly 
zdraví SVS ČR. Kráva se v našem cho-
vu průměrně dožívá mezi 5 – 6 lety. 
Úrazy či jiné problémy se samozřej-
mě také mohou vyskytnout, i když to 
není tak časté. 

Proč vám zůstává mléko?
Odchov telete od narození po prv-

ní otelení je pro chovatele náklado-
vá položka, zpravidla bez možnosti 
zisku. Průměrně chovatele vyjde na 
36 000 Kč. Po otelení musí chovatel 
investovat do krmení, veterinární 
péče, ustájení... Zisk z 1 litru mléka 
je 1 Kč. Naše kráva nadojí za rok 12 
000 litrů mléka. Ročně tudíž vydělá 
12 000 Kč. V pozitivní bilanci tedy 
bude zvíře až po 3 letech dojení (telí 
se ve dvou letech, takže po 5. roce ži-
vota). Proto k úhradě těchto nákladů 
zůstává mléko chovateli, který si tím 
pokrývá vlastní náklady. Je v jeho zá-
jmu se o spoluvlastněné zvíře starat 
co nejlépe. To ale nutně neznamená 
s co největším ročním nádojem. Po-
kud kráva nadojí na první laktaci 12 

000 litrů mléka a na druhé 14 000 l, 
a pro nemoc či vyčerpání musí být 
poražena, tak průměrná celoživotní 
užitkovost je 13 000 l mléka (a celko-
vě 26 000 l mléka). Naproti tomu u 
nás v chovu může mít na první lakta-
ci 11 000, na druhé 12 000, na třetí 
13 000 a následně 12 000 l. Průměr-
ná celoživotní užitkovost je tudíž 12 
000 l mléka. Kráva na první pohled 
vypadá jako méně ekonomická a 
horší. Ale její celoživotní užitkovost 
je 48 000 l mléka. Náš šlechtitelský 
cíl je tudíž tato varianta. Zdravá, 
dlouhověká zvířata se solidní užitko-
vostí a výborným exteriérem. 

Jaká plemena nabízíte?
Jsme chovatelé všech tří základních 

dojných plemen. Plemeno Holštýn v 
černo-bílé variantě je u nás nejroz-
šířenější - zhruba 290 dojnic, dále 
máme 20 červeno-bílých Holštýnek, 
30 Jerseyek a 10 dojnic plemene 
Brown swiss. 

Vypadá to jednoduše. Kde je háček 
či nějaké ALE?

Není žádné ALE, ale není to tak 
jednoduché. Tento materiál má slou-
žit pouze k prvotní informovanosti. 
Více informací o chovu skotu či naší 
společnosti lze načerpat například 
na www.1zas-chorusice.cz nebo na 
www.holstein.cz či www.jersey.cz 
nebo www.brownswiss.cz. Samo-
zřejmě mě neváhejte pro bližší info 
kontaktovat na emailu: hrdlicka@
suprachor.cz nebo telefonicky na 
725 784 381.

Nezaujala vás tato nabídka?            
Nevadí, nic v životě není pro všech-
ny...
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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

Orchestr Police Symphony Orchestra z Police nad Metují 
nabídne během dubna bezpečnou kulturu i ve Mšeně
Mšeno - Cesta ke kultuře je v po-
sledním roce trnitá a ne všechno 
dokáže zprostředkovat on-line 
prostor, ale i za něj buďme vděční. 
Mladí hudebníci z Police Sympho-
ny Orchestra (PSO) z Police nad 
Metují se také nevzdávají a připra-
vili projekt “Na viděnou!”. Než se 
budou moci se svými poslucha-
či potkat tváří v tvář, rozhodli se 
vstoupit do veřejného prostoru s 
novým typem kulturního vyžití. 
Tentokrát si dali za cíl oživit plaká-
tovací plochy speciálními plakáty, 
které vás díky své interaktivní slož-
ce mohou přenést do koncertních 
sálů.

Série plakátů totiž obsahují uni-
kátní QR kódy, které budou vý-
tvarně zpracované. Pod každým z 
nich se skrývá jiná skladba z kon-
certů Police Symphony Orchestra 
a většina mobilních zařízení je umí 
intuitivně načíst. Pokud kód na-
čtete, uvidíte převážně koncertní 

provedení skladeb, které má or-
chestr takzvaně v šuplíku, s milými 
hosty, jako jsou například Vendula 
Příhodová, Jan Cina, Kühnův smí-
šený sbor, Balet Národního divadla 
a mnoho dalších. 

Potkat se s plakáty bude možné 
od dubna ve městech a obcích, kte-
ré se připojí k projektu “Na vidě-
nou!”. Pro zpříjemnění procházky 

pak bude stačit mobilní telefon,  
v něm přístup k internetu a volba 
trasy tak, abyste objevili všechny 
hudební dárky, které pro vás Poli-
ce Symphony Orchestra připravil. 
Variant “hrajících plakátů” je hned 
několik a nabídnou vám i ve Mše-
ně sice zaznamenanou, ale přesto 
vlastně živou kulturu.  

Tak Na viděnou!                        (pr)

Lidé se mohou díky speciálním kódům přenést do koncertních sálů. 

I n z e r c e

MONTÁŽE TEPELNÝcH čERPaDEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Police Symphony: Na viděnou!

Podobné QR kódy najdou v dubnu 
lidé i na mšenských plakátovacích 
plochách. Foto: PSO (2x)
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OPSka pomáhá lidem v těžké situaci
V minulém čísle jsem psal o J. 

Sokolovi a jeho krédu „nežít 
jen pro sebe“. Je to princip 

přítomný po všechny časy, jenže v 
dějepise se učíme především o těch, 
co žili naopak především pro sebe, 
svůj rod, svoji prestiž, svou moc či 
svůj majetek. Celkem logicky tu 
musí být tedy zástupy těch, co vždy 
nevítězí a musí se starat i o druhé.

Abych se podržel tradice pohnuté 
doby covidové i vzpomínky na vel-
kou osobnost, která už také odešla 
na věčnost, připomenu pátera Fran-
tiška Líznu. Vyzdvihnu dva rysy. 
Prvním je jeho mravní síla děkovat 
za tlaky a ústrky, kterých si v živo-
tě užil. To proto, že se naučil žít v 
pravdě. Druhým bylo skálopevné 
přesvědčení, že zbohatnout lze jen 
mezi chudými. Tak schválně, jak 
bude kdo z nás bohatý, neboť tento 
článek je o nejchudších a jinak po-
třebných.

Z takových nějakých (po čertu 
křesťanských) ideálů vznikla před 
více než dvaceti lety naše OPS, která 
už mnohé vykonala, ale o historii 
psát nebudu. Je samozřejmé, že za 
takovou dobu se udělalo mnoho 
práce a vystřídala se u nás velká 
skupina báječných lidí. Stejně tak 
nechci šířeji psát o tom, co nesou-
visí s naším regionem. Jen stručně 
uveďme, kde se u nás čtenáři mohou 
s OPS potkat. Je to již pět ročníků 
příměstských táborů, regionální 
dětské dny, provoz odborné knihov-
ny, dva otevřené semináře i v tom 
šíleném posledním roce, vydání 
další odborné i dětské knížky, účast 
na akci Ukliďme Česko a obnova 
místních skalních stezek i budování 
dalšího zázemí.

Hlavní veřejnou aktivitou OPS 
pro širší okolí Mšena je dnes po-
moc osobám v tíživé materiální si-
tuaci. Rozpomněli jsme se na naše 
sociální cítění i zaměření a zvětšili 
pomoc nejpotřebnějším lidem. Již 
pět let jsme členy federace potra-
vinových bank, aktivity Zachraň 

jídlo a postupně dalších uskupení, 
která pomáhají přerozdělovat jin-
de nevyužitelné věci, jídlo, drogerii 
a oblečení těm, kteří je na druhé 
straně potřebují. Není potřeba  ro-
zepisovat, že tak, jak se nynější krize 
vleče a konce stále nemá, je lidí, kte-
ří se ocitají v těžkých existenčních 
problémech, víc a víc. Avšak nejen 
materiálně, ale i poradou, promlu-
vou a odbornou i lidskou konzultací 
můžeme lidem pomáhat.

Nyní máme za sebou přes sto kli-
entů s těmito potřebami, a tak ne-
únavně týden co týden (bez prázd-
nin, svátků či dovolených) zavážíme 
z různých míst (zejména z Prahy) 
region touto pomocí. Když máme 
od některých dárců možnost, po-
můžeme i partnerským nekomerč-
ním institucím, jako jsou školy, 
spolky...

Druhou současnou aktivitou, 
kterou bych rád popsal, je věc ne-
covidová. Nastala zrušením školy 
v Kanině a vzniklou situací někte-
rých mladých lidí z okolí. Tak jsme 
využili další sociální kompetence a 
oprášili aktivitu chráněného trhu 
práce. Tím se naskytla možnost ně-
kterým mladým (a do budoucna i 
dalším lidem) pomoci. A jim se na-
skytla zase možnost smysluplného 
uplatnění.

I n z e r c e

To by mohlo pro základní zprávu 
k činnosti stačit. Kdokoliv má zájem 
o konkrétnější informace, může se 
na nás obrátit, ale tento novinový 
článek by zase neměl být agitací. Na 
druhou stranu je potřebné i účelné, 
ať se informace o možnosti pomoci 
dostane zejména těm, kteří to po-
třebují.

Na závěr dovolte menší zobecnění. 
Pětadvacet let zkušeností z nezisko-
vého sektoru mne naučilo, že je řada 
lidí, kteří jsou tak zabezpečeni, že 
druhým pomáhat mohou, ale nedě-
lají to, protože na to z nějaké stránky 
nemají. A pak řada těch, kteří na to 
majetkově nemají, ale přesto pomo-
hou. Jsou ale i tací, kteří by pomohli 
rádi, ať už osobní výpomocí, věc-
mi nebo i penězi - ovšem nevědí o 
vhodné příležitosti. Řada z nich vidí 
řešení (jistě správné) ve výběru ně-
jaké globální neziskovky a jí přispí-
vá. My můžeme lidem, co hledají, 
nabídnout možnost pomoci na dru-
hé straně. Takže možnost podílet se 

I n z e r c e

na pomoci lokálně a úplně konkrét-
ním lidem či na konkrétních věcech 
našeho regionu.

Ne kvůli sobě, ale kvůli svým obě-
tavým až obětujícím se kolegům 
bych rád uvedl ještě jednu věc. Když 
nám někdo daruje desetikorunu, 
mohli bychom to udělat tak, jak se 
to dělá jinde. Jsou instituce (třeba i 
obce), které skoro polovinu svého 
rozpočtu prohospodaří a vydají na 
svůj vlastní provoz. I my bychom 
si mohli vyplatit mzdy a odměny,  
zaplatit provoz aut, nájmy, energie 
a všechny ty provozní a kancelář-
ské náklady. To by spolklo třeba  
čtyři koruny. A těch zbývajících 
šest korun z darované desetikoruny  
předat dál potřebným. Neděláme  
to a někdo tomu říká hloupost.  
Ovšem OPS provozujeme tak,  
že když nám dáte desetikorunu, 
skončí celá u lidí či věcí, co to po-
třebují. Navíc nikdo z našich členů 
nebyl a není zaměstnancem OPS, 
nemá odtud žádné hmotné vý-
hody. Pracujeme pro dobrou věc  
bez nároku na odměnu – říká se 
tomu dobrovolnictví. Abychom 
poplatili ty nejnezbytnější provozní 
náklady, buď nám někdo přispěje 
cíleně a nebo se na ně musíme slo-
žit v rámci OPS ze svých vlastních 
příjmů. 

Proto tisíceré díky všem z vnějšku, 
kteří jsou i v dnešní době ochotni 
nám jakkoliv pomoci. Avšak nemé-
ně veliké díky těm, kteří uvnitř OPS 
asistují všemu tomu podporování 
druhých téměř zadarmo s vírou  
a vůlí „nežít jen pro sebe“ a touhou 
po „skutečném bohatství mezi nuz-
nými a potřebnými“.

Michal V. Hanzelín, náčelník OPS

STaVEBNINY
a DŘEVOMaTERIÁLY
v Mělnické ulici ve Mšeně

N O V Ě  O T E V Í R a J Í
■ hranoly, palubky, prkna

■ betonové prefabrikáty, suché směsi
■ drobné nářadí, spojovací materiál
■ sortiment Den Braven a Detecha

■ dveře a zárubně Masonite, krmivo pro psy

A K C E: při nákupu zboží Den Braven nad 200 Kč 
plechovka piva Budvar 33 ZDARMA

Otevřeno: pondělí až pátek od 7.30 do 16.00
Zavolejte nám: 602 664 490

Členové OPS pořádají sbírky potravin pro potřebné. Foto: archiv autora
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Při průjezdu Anglie z jihu na 
sever nelze vynechat jedno 
z nejvíce navštěvovaných 

míst. Stradford upon Avon nás vítá 
slunečným počasím a především 
nádhernou architekturou. Město 
založil král Richard I. už ke konci 
dvanáctého století. Svůj věhlas ov-
šem získalo až narozením velkého 
dramatika Williama Shakespeara. 

Celkem nenápadný rodný dům 
na Henley Street, který zakoupil 
dramatikův otec, nyní slouží jako 
muzeum. Dá se navštívit, ovšem 
za dost vysoké vstupné a ve dvou 
místnostech prý vystavují jen ru-
kopisy a dramatikovy osobní věci. 

Pokračuji proto dál úzkými uli-
cemi s nádhernými hrázděnými 
domy. Téměř každý má jiný tvar, 
jsou v dokonalém stavu a přízemí 
jejich majitelé proměnili na ob-
chůdky se vším možným, převažují 
ale hospody. Každá druhá má v ná-
zvu Shakespeare, prý se jedná o ty, 
které dramatik nejvíce navštěvoval. 
Musel to být skutečný pivní borec, 
když po něm pojmenovali tolik 
hospod. Jeho jméno jsme našli i na 

Každá druhá hospoda nese Shakespearovo jméno
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       42.

Návštěvníky láká místní muzeum strašidel.

dlouhé jednopatrové budově vedle 
radnice, což je škola, ve které se 
mladý William učil. 

Do jedné hospody se jdu podívat, 
ale nic moc. Samý plastový nábytek 
a nerezová pípa.  O kus dál v ulici 
Hight Street vlaje na vysokém hráz-
děném domku  americká vlajka.  
V domě bydlela matka Johna Har-
warda, zakladatele známé ame-
rické univerzity. Podél Avony se 
dostávám ke květinovému parku s 
množstvím soch. Hned za ním na-
vštívím krásný gotický kostel Nej-
světější Trojice. V něm byl drama-

tik pokřtěn, oženil se zde a aby toho 
nebylo málo, je v něm i pohřben se 
všemi členy své rodiny.  K místu 
jeho odpočinku se ale nedostanu, 
zavírají a už neprodávají vstupen-
ky. Podle fotografií na panelu se 
jedná jen o jednoduchý náhrobek s 
černou deskou a se jménem. Mám 
ještě hodinu času, zajdu se podívat 
k řece, ta tady není moc široká a 
pěkně se klikatí. Kolem ní vybu-
dovali krásné parky, restaurace a 
už z dálky vidím památník Shake-
speara. Sedí na židli na vysokém 
podstavci obklopen čtyřmi socha-
mi hrdinů z jeho her, vše z bronzu. 
Přímo na mě kouká jeden z nich, 
jednou rukou si podpírá hlavu ja-
koby přemýšlel a v druhé drží lid-
skou lebku. Kdopak to asi je? 

Procházím kolem ramen řeky, 
plavou na ní dlouhé čluny s restau-
racemi a slouží jako výletní, na ně-
kterých lidé i bydlí. Celá oblast je 
propojena důmyslným systémem 
řek a kanálů, takže se dá po vodě 
plout po velké části jihozápadní 
Anglie. Po vodě plave množství 
vodního ptactva, převládají kach-
ny, divoké husy a labutě. Nemají 
se tu asi špatně, lidi je sem chodí 
krmit. 

Vracím se pomalu na místo srazu 
a v jedné uličce mě upoutávají dvě 

Kostel Nejsvětější Trojice, v němž byl dramatik pokřtěn. Foto: Z. Bergl 4x

Na kanálech Avony pluje mnoho výletních lodí, často restaurací.

zajímavosti. Kdo zná anglické po-
hádky, ví, kdo je Teddy Bear, jemu 
je věnován obchod. Všude samý 
medvěd, je úplně na všem, na tex-
tilu, keramice a snad stovky plasto-
vých a plyšových medvědů, zkrátka 
medvědí ráj. Jeden Teddy Bear ve 
skutečné velikosti stojí přímo před 
obchodem. Jdu se podívat i do-
vnitř. Ještěže alespoň prodavačky 
jsou pravé, kdyby ale na sobě měly 
medvědí kůži, vůbec bych se nedi-
vil. Hned vedle mě nápisy upozor-
ňují na Dům strašidel. Nejde jen o 
záhadné postavy z dramatikových 
her, ale i o strašidla ze všech dob  
a míst Anglie. Pán u vchodu mi 
říká, že otevírají až večer, ale můžu  
si prohlédnout to, co  je venku na 
dvoře, a okny nahlédnout dovnitř. 
Je toho všude požehnaně, večer to 
musí být horor. 

Projdu se ještě uličkami na opač-
né, novější části města. Domky 
jsou tu o něco menší, zděné a zase 
převládají hospody. Cedule Shake-
speare už na nich není, jmenují se 
buď Bílá nebo Černá labuť. Asi to 
sem měl moc daleko nebo za jeho 
života zde ještě nestály. Time is 
over, jak by řekli místní. Nasedá-
me a toto krásné město opouštíme. 
Míříme na sever, naší příští zastáv-
kou bude Birmingham.

Rodný dům Williama Shakespeara stále stojí.

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIčEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant 

ve všech barvách, Green Shell typu Arakauna a Dark Shell 
typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů. Cena 185 - 229 Kč/ks.             
 Prodej se uskuteční 18. dubna, 22. května a 19. června  

2021 od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840  

(po - pá 9.00 - 16.00)
www.drubezcervenyhradek.cz

I n z e r c e


