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Malé poděkování za velkou pomoc

Chorušice, Újezd - Provést vý-
sadby zhruba 240 kusů zapěsto-
vaných doubků v našich lesních 
svazích včetně přípravy terénu a 
instalace oplocení by znamenalo 
pro aktuálně 1 pracovníka obce 
odhadem 8 – 10 dnů práce. Obec 
tedy ráda přijala nabídku konkrét-
ních členů spolků – SDH Choru-
šice a Velký Újezd, Mysliveckého 
spolku a místní skupiny ČČK 
Velký Újezd k zajištění výsadeb, 
samozřejmě s nezbytným dodrže-
ním stále platných přísných proti-
epidemických opatření. Nakonec 
posuďte sami, jak se úkol povedl.

V den „D“, tedy v sobotu 24. 4. 
ráno nebyl problém, aby všich-
ni účastníci potvrdili negativní 
výsledky antigenních testů na 
covid-19, většinou povinně pro-
vedených již v zaměstnání. Pro 
hromadný přesun do lesa byly poté 
dodrženy standardy MHD, dále 
doprava proběhla individuálně či 
pěšmo – s náležitými odstupy. Jedi-
ný, kdo se při tomto přesunu v lese 
zahrabal, byl velitel naší jednotky 
sboru dobrovolných hasičů s vo-
zem Praga UV 80, což v přenesené 
působnosti pravděpodobně ještě 
projedná nejbližší valná hromada 
hasičů v bodu diskuze.

Při velmi hezké účasti asi 50 do-
spělých i dětí bylo úkolem hajného 
Vaška Poláka vysvětlit způsob vý-
sadeb a práce. Aby ve stanovených 
rozestupech slyšeli skutečně všich-
ni, pomohly s přenosem myšlenek 
a požadavků hajného naše partner-
ky, a to tak, že několikrát byla do-
konce slyšet i ozvěna…  

Práce u stromků by v ideálním 
případě měly proběhnout v podá-
ní členů rodiny, což se v mnoha 
případech také podařilo, v ostat-
ních jsme asi balancovali na hraně 
vládních opatření, když páry pra-
cující společně uzavřely smlouvu 

V chorušických lesích nescházela rodina Novotných z Velkého Újezda.

o smlouvě budoucí o uzavření 
partnerství. Toto probíhalo hladce, 
pokud se jednalo o páry smíšené... 
Asi po třech hodinách bylo hotovo, 
zbyl i čas na postupné opékání špe-
káčků a po delší době popovídání s 
kamarádem či sousedem.

Cílem článku není zlehčovat nut-
ná opatření proti šíření koronaviru, 
jen stejně jako například v případě 
akce „Ukliďme Česko“ vyzdvih-
nout osobní aktivitu jednotlivců, 
dospělých i dětí a moc všem podě-
kovat za práci i čas věnovaný našim 
obecním lesům v této složité době. 

Martin Bauer, starosta obce

POMŮŽEME VÁM 
S PROPAGACÍ

Pořadatelé, pokud plánujete 
kulturní a sportovní akce na rok 
2021, neváhejte a termíny s po-
pisem posílejte na email: 
knihovna@mestomseno.cz
Vaše akce se ocitnou jak  
v kalendáři na webových 
stránkách města Mšena, tak  
na titulní straně Mšenska.

Novinky v odpadech
Mšeno - Vážení občané, nový zá-
kon o odpadech platný od 1. led-
na přináší mnoho změn, na které 
se snažíme reagovat a informovat 
vás o nich.
Pneu - jak již bylo psáno, zřídili 
jsme ve Mšeně místo zpětného 
odběru (v areálu cihelny), což se  
setkalo s příznivou odezvou a už 
po měsíci jsme naplnili první kon-
tejner. Avšak vyskytly se tu před-
měty, které do zpětného odběru 
nepatří: duše všech typů (TKO), 
tenké pláště (od kol a kárek, také 
TKO) a pneu s disky. Prosím, abys-
te nám tyto věci nepředávali.
Světelné zdroje - na sběrná místa 
systému Ekolamp (např. radnice, 
elektra, sběrný dvůr na skládce, 
škola...) nyní nově můžete nosit 
i klasické žárovky a halogenové 
žárovky, které se dříve nesbíraly. 
Nyní tedy sbíráme jakékoli svě-
telné zdroje. Tím pomůžete snížit 
hmotnost komunálního odpadu, 
jenž putuje na skládku, a budete 
šetrní k přírodě.
Plechovky - opět připomínám, že 
do žlutých kontejnerů ve Mšeně 
(a jeho částech) a v Blatcích (vč. 
částí) můžete odkládat kromě 
plastů a kompozitních nápojo-
vých obalů také čisté plechovky 
od nápojů či jídla a jiné drobné 
kovy. Klidně v celých pytlích, kte-
ré se tak nemusí povalovat vedle 
kontejnerů na kovy, jichž je po-
měrně málo. Rozhodně však ne 
velké kusy kovů, které by moh-
ly poškodit lis svozového vozu, 
ty odložte vedle kontejnerů.  
Připravujeme - ve spolupráci se 
zpracovatelem zřídíme sběrné 
místo na olověné akumulátory (ba-
terie z vozidel a záložních zdrojů...)  
S podrobnostmi vás seznámíme  
v příštím čísle.

Martin Mach, starosta MšenaPepa Jurčík a Richard Starý při přípravě oplocení. Foto: M. Bauer 3xPája Pešek se sazenicemi dubu.

Dobrovolníci v chorušických 
lesích vysázeli stovky dubů
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Mšensko č. 5/2021
XXVII. ročník

Na děti ze mšenské mateřinky 
čekala Velká velikonoční hra

 

Mšeno - Vážení občané, již 14. 
rokem běží ve městě populár-
ní dotační program, kterým 
město přispívá na náhradu 
neekologických kotlů a kamen 
účinnějšími a méně škodlivý-
mi zdroji vytápění. Za tu dobu 
jsme takto podpořili výměnu 
mnoha desítek kotlů a program 
se postupně upravoval, jak se 
vyvíjela legislativa v oblasti 
ochrany ovzduší. Novou změ-
nu, která platí od 1. 5. 2021, 
bych vám rád nyní představil. 
Ministerstvo životního pro-
středí vypracovává Program 
zlepšování kvality ovzduší pro 
jednotlivé kraje. V tom našem 
identifikovalo stovky obcí, kde 
dochází k nadměrnému zne-
čišťování ovzduší, a uložilo 
jim, aby činily nějaká opatření 
k nápravě. Mezi těmito obce-
mi je i Mšeno, kde stále ještě 
dochází k překračování povole-
ných hodnot benzo[a]pyrenu, 
který dle ministerstva pochází 
hlavně z lokálních zdrojů vytá-
pění. Ministerstvo jako jedno 
z účinných opatření navrhuje 
doplňování kotlů s ručním při-
kládáním o akumulační nádrže, 
které zajistí účinnější spalování 
v těchto kotlích, a tím se sníží 
nežádoucí emise. Toto dopo-
ručení jsme vyslyšeli a podpo-
ru akumulačních nádrží jsme 
zařadili do našeho dotačního 
programu. Více o škodlivém 
benzo(a)pyrenu se dozvíte 
např. na adrese https://arnika.
org/benzoapyren.
Martin Mach, starosta Mšena

MŠENO DÁL USILUJE  
O ČISTŠÍ OVZDUŠÍ 

Vstupenkou do soutěže bylo vajíčko pověšené na vrbu u školky. 

Mšeno - I přes uzavření mateřských 
škol jsme v naší mšenské školičce 
nezaháleli. Každý týden byla dě-
tem poskytována distanční výuka 
formou pracovních listů a námětů 
na činnosti, aby si děti připomněly 
školku alespoň doma s rodiči. Když 
se začaly blížit Velikonoce, napadlo 
nás vytvořit pro děti distanční výu-
ku zcela jiným, troufám si tvrdit že 
zábavnějším způsobem.  Pro zpest-
ření těchto dní jsme si pro děti při-
pravili týdenní Velkou velikonoční 
hru na dvoře naší školky.

Vstupenkou do hry bylo vyrobe-
né velikonoční vajíčko, přinesené 
z domova, které děti pověsily na 
vrbu u školky. Dále na děti čekalo 
několik stanovišť s úkoly. Nechy-

běla originální velikonoční „ho-
dovačka“ nebo výroba velikonoční 
dekorace v podobě slepičky. Jistě 
velmi zábavným a netradičním 
úkolem bylo kreslení bílými fixami 
na okna naší školičky. I další úko-
ly se nesly v duchu Velikonoc. Pro 
děti, které se hry zúčastnily, byla 
připravena zajímavá odměna. 

Děkujeme všem za kladné ohlasy 
a především těm, kteří se naší hry 
zúčastnili. Budeme se těšit na spo-
lupráci při další akci. 

Závěrem bych chtěla poděkovat 
panu Václavovi Házemu, který už 
poněkolikáté věnoval dětem veli-
konoční balíčky. 

Veronika Zelenková, MŠ MšenoDěti v areálu školky vyráběly velikonoční dekoraci v podobě slepičky.

 
 

Ve stejném dni jako královna 
Alžběta II., tedy 21. dub-
na, oslavila své devadesá-

té deváté narozeniny mšenská 
rodačka, paní učitelka Danuška 
Jírová. Tímto všechny Mšeňáky 
moc pozdravuje a posílá zdravici: 
,,Oslavila jsem již 99 let a stále 
mě baví tento svět. Jsem zdravá, 
nic mě nebolí a žádná nemoc mě 
neskolí. Miluji život, lidi a mám 
hodné děti, proto bych tu s vámi 
chtěla být alespoň do sto pěti.“ 
Takže i my se připojujeme ke gra-
tulantům a oslavenkyni přejeme 
splnění jejího přání.

O Danušce Jírové byl natočen 
dokumentární film, který lze 
zhlédnout na YouTube pod ná-
zvem Mne jen tak nic nedostane.

rodina a přátelé

Paní učitelka oslavila 99. narozeniny
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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

Školáci se zaměřili na mšenské rybníky
Mšeno - V průběhu tohoto školního 
roku se žáci 6. A mšenské základní 
školy zúčastnili úspěšně hned dvou 
soutěží. V září se zapojili do soutěže 
„Příroda, ve které žijeme“, kterou 
každoročně pořádá Naučné středis-
ko ekologické výchovy Kladno-Ča-
bárna, o.p.s. Do této soutěže se žáci 
naší školy zapojují už pravidelně. 

I přes úskalí uzavření škol a di-
stanční výuky děti prošly čtyřmi 
koly soutěže a zvítězily. Už od září 
se účastnily prvního kola online 
testu a plnily úkoly společně, ať již 
ve škole, nebo online. Ve finálovém 
kole měli žáci vymyslet informační 
ceduli o vodních biotopech ve svém 
okolí. Naši žáci si vybrali rybní-
ky Černík a Jezero. Práci si zvládli 
skvěle rozložit, hlavně za pomoci 

své spolužačky Aničky Kindlové, 
která se velice schopně ujala role 
organizátora projektu, kterého se 
zúčastnili i Tomáš Fanta, Karolína 
Kočová, Carol Huban, Markéta Ha-
nousková a Patricie Lípová. Získali 
krásné ceny od naučného střediska 
a od firmy Lesní svět.

Na začátku ledna pak město Měl-
ník vyhlásilo výtvarnou a fotogra-
fickou soutěž „Voda všude kolem 
nás“. Do této soutěže se zapojili 
opět Anna Kindlová, Tomáš Fanta, 
Karolína Kočová a doplnil je Radek 
Aulický. Protože stále probíhala 
distanční výuka, sáhli po tématu, 
které již měli zjištěné. Tentokrát 
tedy převedli do animace příběh 
havárie na rybníku Černík v roce 
2008. Jejich práce se opět vydaři-

la a i v této soutěži vyhráli krásné 
první místo v kategorii: 2. stupeň -  
videospot s podtématem „Voda 
jako dárce života a nositel zkázy“. 
Mimo hodnotných cen od města 
Mělníka a Povodí Vltavy vyhráli 
výlet pro celou svou třídu do vod-

ní elektrárny Hučák od společnosti 
ČEZ.

Všem zúčastněným žákům velmi 
gratulujeme. Zvládli týmově pra-
covat i na dálku a nenechali se od 
tvrdé práce odradit.

Katka Drechslerová

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

Žáci 6. A vytvořili informační ceduli o životě ve mšenských rybnících.

Za pěknou práci žáci získali diplomy i krásné ceny. Foto: archiv autorky 3x

V další soutěži se děti zaměřily na animaci příběhu havárie na Černíku.
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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
→ mobilní třídění a drcení materiálů

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

I n z e r c e

Dva hoši z chorušické školky  
zvítězili ve výtvarné soutěži
Chorušice - Voda je nezbytnou 
součástí života každého z nás a 
v naší školce během roku tématu 
„vody“ věnujeme zvýšenou po-
zornost. Učíme děti, jak je voda 
pro život důležitá a že je potřeba 
s ní šetřit. Na procházkách pří-
rodou společně hledáme zdroje 
vody a pomocí lupy pozorujeme 
drobné vodní živočichy. Na škol-
ní zahradě máme sud na dešťo-
vou vodu, kterou zaléváme.  

Proto jsme neváhali a zapojili 
se do soutěže ,,Voda všude ko-
lem nás“, kterou pořádalo město 
Mělník ve spolupráci s agenturou 
Medialogue. Děti měly za úkol 
výtvarně ztvárnit tématiku vody 
a života ve vodě. Nakreslili jsme 
proto obrázky naší školkové ka-
pičkové víly a velmi nás potěšilo, 
že Tobiáš Martečík a Ondra Šven-
ka společně vyhráli v soutěži 1. 
místo.

Děti od organizátorů dostaly odměny za první místo. Foto: archiv MŠ 3x

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

PRODEJ BAREV (vodou 
ředitelné) - odstín dle 
dohody, cena 20 Kč/l  

               bez DPH 
BARVENý KřEMIČITý 
PÍSEK za odvoz, i větší 

množství.

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

Chorušickou školku čeká plavba lodí fidelio. 

Zástupci Městského úřadu Měl-
ník z odboru školství a kultury 
dětem ve školce osobně předali 
krásnou odměnu.

Celá školka pak vyhrála poukaz 

na hodinovou vyhlídkovou plav-
bu lodí Fidelio.

Dětem gratulujeme a těšíme se 
na výlet.

Bc. Naďa Jelínková

Děti do soutěže poslaly svou dešťovou vílu.
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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 za mlada utekl 
zlému mistrovi černé magie

Vážení čtenáři, opět je tu 
nové Mšensko a s ním 
i naše další vyprávění o 

exponátech, které vám tu chceme 
představit.

Ruku na srdce, každý máme ně-
jakého toho kostlivce schovaného 
ve skříni. Píšeme to proto, že i na 
našeho pana správce teď jeden vy-
padl. Pana správce znáte z minulé-
ho dílu, přinesl nám malou elfku 
do muzea.

Pokud máte trochu času, může-
me vám ten příběh objasnit.

Pan správce pocházel z chudých 
poměrů. Když mu bylo 15 let, vy-
dal se do světa hledat práci. Ne-
věděl přesně, kam jít, tak se v lese 
posadil na pařez a přemýšlel, co by 
vlastně v životě chtěl dělat. Kde se 
vzal, tu se vzal černý havran. Mával 
křídly, jako by chtěl, aby šel s ním. 
Nu co, pomyslel si náš pan správ-
ce, zkusím to. V tu chvíli se obje-
vilo celé hejno havranů s Mistrem. 
„Chceš ke mně do služby?“ Zeptal 
se černě oděný muž hlubokým 
hlasem. „Zkusím to,“ odpověděl 
mu mládenec. „Moje služba je na 
tři roky. A pokud vydržíš, dočkáš 
se odměny.“ Náš pan správce tehdy 
vůbec netušil, že se právě dal do-
hromady s mistrem černé magie.

„Pojď se mnou na můj hrad,“ za-
velel Mistr. Zamumlal cosi a rázem 
byli v síni hradu. „Prvním tvým 
úkolem bude učit se přeměňo-
vat se ve zvíře. Zapamatuj si tuto 
kouzelnou formuli,“ poručil Mistr 
a pohladil černou kočku, která se 
mu třela o nohu. „No, tak to jsem 
v pěkné bryndě,“ pomyslel si náš 
pan správce. Myslel si, že se dal 
najmout na řezání dřeva či jinou 
podobnou službu. V životě by ho 
nenapadlo, že se bude muset učit 

Loutky a hračky v muzeu Staré krásnosti mohou vyprávět spoustu příběhů... Foto: archiv Starých krásností (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

čarovat. Ale upsal se Mistrovi, 
tak musel přečíst spoustu starých 
magických formulí a zaklínadel. 
Naučil se tak proměňovat v růz-
ná zvířata, například v medvěda a 
havrana. Během své služby na Mis-
trově hradě zjistil, že čaroděj je zlý 
pán. Bohatství nahromadil tím, že 
vždy nějakému nebožákovi prodal 
svého služebníka přeměněného 
třeba v koně nebo krávu. Ti se pak 
proměnili zpět do lidské podoby a 
kupující tak přišel nejen o peníze, 
které Mistrovi zaplatil, ale také o 
zvíře, které koupil. Čaroděj dělal 
i daleko horší věci, nad kterými 
až vlasy vstávaly hrůzou. Jaké, to 
nám pan správce už ale prozradit 
nechtěl. Má to zůstat tajemstvím.

Pan správce byl a je chytrý člo-
věk a uvědomil si, že ani po třech 
letech ho Mistr ze služby jen tak 
nepropustí. Po nocích, když zrov-
na nebyl Mistr na hradě, se učil 
dál v čarodějné knize další a další 
zaklínadla, aby, až bude čas, mohl 
nad Mistrem zvítězit. Zjistil totiž, 
že opravdu žádný z čarodějových 
pomocníků hrad nikdy neopustil. 
Mistr je vždy po třech letech služ-
by začaroval do kamenných soch, 
aby nikdy nikomu nevyzradili jeho 
tajemství. Dnes se to stane, myslel 
si náš pan správce. Musím být ve 
střehu a rychlejší. Jen co to doře-
kl, objevil se Mistr v podobě kro-
kodýla a chtěl na něj zaútočit. Pan 
správce na nic nečekal. Proměnil 
se v rytíře na koni a v ruce měl ost-
ré kopí. Nestačilo však kopí použít, 
musel Mistrovi v krokodýlí podo-
bě sebrat i klíček na natahování. 
To se mu podařilo a nad Mistrem 
vyhrál. Čaroděj musel zůstat již 
navěky v krokodýlí kůži. Zároveň 
jeho kouzla pominula a všechny 

kamenné sochy začarovaných mla-
díků ožily. Pan správce už nikdy 
víc nečaroval a byl rád, že může 
svobodně a beze strachu žít.

Myslíme si, že se mu tím vyprá-
věním velmi ulevilo.

Celodřevěnou loutku kluka pro 
Staré krásnosti, respektive pro 
loutkový divadelní soubor Starý 
Kotoučový vytvořili v nedávné 
době manželé Krčálovi.

Ploškové papírové loutky Mistr 
a havrani pocházejí ze 70. let 20. 
století. Navrženy byly pro pohád-
ku Karla Zemana Čarodějův učeň 
(na motivy knihy Otfrieda Preu-
sslera). Pro náš příběh jsme si vy-
půjčili postavu Mistra a potažmo i 
Krabata, toho představuje náš pan 
správce. Bílý medvěd má značku 
Technoplast, gumový oranžový 
Gumotex (2. polovina  20. století). 
A konečně plechový krokodýl a 
rytíř na koni jsou čínské hračky na 
klíček (2. pol. 20. století).

Také jste si oddychli, že to nako-
nec dobře dopadlo? Mějte se pěkně 
a provětrejte si skříně, pomáhá to. 

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  18. díl

Dne 13. května 
2021 by se dožila 
100 let paní Vlasta 
Kazdová, moc na ni 
vzpomínáme. 

Rodina Kazdova

Dne 10. května 
2021 uplynulo už 
deset let od chví-
le, kdy nás navždy 
opustil pan Václav 
Hájek. Stále vzpo-
mínáme a nikdy nezapomene-
me.                       Rodina Hájkova

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

VZPOMÍNKA

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

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

Michal Šatánek
721 485 028
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NABÍDKA SLUŽEB V OBORU ZAHRADNICTVÍ  
A úDRŽBY VEgETAČNÍCH PLOCH

Poskytované služby:
→ sekání travnatých ploch a údržba zahrad

→ kácení náletových křovin a stromů
→ rekultivace parcel, úklid pasek po těžařích...

Cena sekání trávníku na rovném terénu bez překážek 
od 0,90 Kč / m2.

Cena ostatních služeb dle individuální cenové nabídky 
zpracované na konkrétní případ.

Více informací na:
                      saska@ls-green.cz, 723 138 493

I n z e r c e

Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou                             24. díl

Polibek pod rozkvetlou třešní je dávnou tradicí

Přestože tomu počasí neod-
povídá, pomalu a jistě se 
blížíme k létu. V tomto dílu 

našeho historického putování nej-
dříve nahlédneme do kalendáře 
našich předků, kde se zastavíme 
u květnových svátků. Nakonec se 
zaměříme na další možnosti, vyu-
žitelné při hledání předků. 

Na úvod využiji citaci z knihy 
Rok na vsi od známého spisovatele 
a dramatika Aloise Mrštíka, plně 
zachycující atmosféru probouzejí-
cí se přírody. „V noci Filipojakub-
ské. Satanské bouře dubna ulehly 
a v zelenající se lůžko Habrůvky 
zavanul vlahý klid májových nocí. 
Příroda chvatně dokonávala, co jí 
na ústrojí ještě chybělo, a než mi-
nul den posledního dubna, byla tu 
krásná, teplá, milá a zralá ku přijetí 
prvního máje. Máj! Bože, jak se to 
dýchalo v závanu prudce rašících 
strání! Hřbety kopců v jedno slity 
sněžným květem třešní, jak posně-
žené balvany vylehovaly z údolí к 
nebi a v celých kyticích sněhobí-
lých korun vršily se na slunci.“

Víte, že pojmenování květen po-
prvé použil Josef Jungmann? Stalo 
se tak roku 1805, když překládal 
román od francouzského spiso-
vatele Chateaubrianda. Inspiroval 
se zřejmě francouzským revoluč-
ním kalendářem a měsícem floreal 
(měsíc květů). 

Před svátkem sv. Filipa a Jakuba 
Mladšího, světců oslavovaných 3. 
května, přetrval až do dnešních 
dnů lidový zvyk pálení čarodějnic.  
Děje se tak večer a noc před za-
čátkem května, kdy se na kopcích 
a rozcestích slétávají čarodějnice 
škodící okolí. Proti zlu naši před-
ci bojovali především ochranou 
svých majetků, aby ničemná síla 
nemohla proniknout do jejich 
stavení. Svěcená křída posloužila 
k nakreslení křížků nad vstupní 
dveře, větve bezu a dřišťálu potom 
hospodyně strkaly za okna. Ochra-
nou moc měla i snítka kočiček a 
lipové lýčí. 

Ohromné zapálené vatry se pře-
skakovaly nebo se od nich zapalo-
vala smolou a kolomazí napuštěná 
pometla. Ta mládenci vyhazovali 
do vzduchu, snažíc se vyhodit je co 
nejvýše. Samozřejmě toto počínání 
mnohdy skončilo tragicky, protože 
s ohněm není radno si zahrávat. 

Pravý opak tohoto svátku násle-
doval o pár dní později, kdy byl 
slaven sv. Florián, ochránce před 
požárem a patron všech hasičů. 

V každém domku se našla soška, 
nebo alespoň svatý obrázek. Vý-
jimkou nebyly ani nápisy žádající 
sv. Floriána o ochranu před červe-
ným kohoutem. Vidět je bylo mož-
né na stodolách a hospodářských 
budovách. 

Na svatého Floriána, tedy 4. květ-
na, se nesmělo kouřit, rozdělávat 
oheň nebo jinak s ohněm pracovat. 
Zákaz se nevyhnul ani kovářům. V 
tento den se čistila vyhaslá výheň, 
kladiva zůstávala ležet křížem na 
kovadlině. 

Tradicí, trvající do dnešních dnů, 
je bezpochyby stavění májky v cen-
tru obce a prvomájový polibek pod 
rozkvetlou třešní.  

Podíváme-li se do mšenských 
matrik, nejdeme v roce 1867 hned 

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 38 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.

několik květnových svateb. 
Dva dny po sv. Floriánu se ženil 

již plnoletý Čeněk Kozlík z domu 
č. 229. Zastával několik funkcí, byl 
koželuhem, hostinským, ale také 
reservním vojínem c.k. pěšího plu-
ku č. 36. Ten patřil mezi nejstarší 
pluky císařské armády. Po napo-
leonských válkách se doplňujícím 
odvodem pluku stala Mladá Bole-
slav. Za zmínku jistě stojí, že v něm 
od roku 1878 sloužil korunní princ 
Rudolf, syn císaře Františka Josefa 
a císařovny Alžběty, zvané Sissi. 
Čeněk musel mít před svatbou po-
volení od c.k. plukovního velitel-
ství, čehož se mu naštěstí 15. dub-
na z Olomouce dostalo. Zajímá-li 
vás vojenská problematika, dopo-
ručuji navštívit stránky Digitální 
studovny Ministerstva obrany Čes-
ké republiky (https://kramerius.
army.cz/). Naleznete zde zpřístup-

něné vojenské matriky, periodika  
a monografie. Další zajímavé da-
tabáze a odkazy najdete na http://
www.vuapraha.cz/. Máte staré 
fotografie svých předků v uni-
formách a nevíte, kam je zařadit? 
Radu vám mohou poskytnout vo-
jenští historikové ve facebookové 
skupině Jak se žilo za Rakouska-
-Uherska. 

Čeňkův otec František, zámečník 
a hostinský, se svatby bohužel ne-
dožil, zemřel roku 1861 na soucho-
tiny. Byla přítomna jen ženichova 
matka Anna, rozená Jandová. Bu-
doucí paní Kozlíková se jmenovala 
Marie Jelínková a bydlela v domě č. 
92, kde se také konala svatba. Po-
cházela z rodiny měšťana Václava 
Jelínka a Anny, rozené Huňkové. 
Protože za Rakouska-Uherska byl 
člověk zletilý dovršením 24 let, 
musel Anně, které zbýval do pl-
noletosti rok, svatbu povolit otec. 
První potomek, syn František Se-
rafín, přišel na svět v březnu násle-
dujícího roku. 

První máj je už řadu let věnován zamilovaným... Foto: archiv autorky 2x

Čeněk Kozlík musel k sňatku dostat povolení od c.k. plukovního velitelství.
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Mšensko - Vážení rodiče a milé 
děti. Chceme vám představit mož-
nosti, které jsme už tradičně při-
pravili na léto pro děti, a dát vědět, 
že jsme v přípravách nepolevili ani 
v takto těžkém roce.

První možností jsou desetidenní 
pobytové tábory v krásném pro-
středí Krkonoš (chata Studenov). 
Pořádáme dva táborové běhy s do-
poledním šachovým a odpoledním 
sportovním programem.

1. běh pro děti ve věku 6-12 let 
proběhne v termínu 23. 7. – 1. 8.

2. běh pro děti ve věku 10-15 let v 
termínu  6. 8. – 15. 8.

Více informací včetně přihlá-
šek naleznete na táborovém webu 
www.sachovytabor.cz

Druhou možností jsou tábory 
příměstské, tedy takové, kde jsou 
děti jen přes den. Budou na ty kr-
konošské navazovat a jsou také ve 
dvou turnusech, ovšem vždy jen po 

pěti (pracovních) dnech.
První běh je zaměřen především 

hudebně a koná se v termínu  16. 
- 20. 8. 

Druhý běh se uskuteční v posled-
ním týdnu prázdnin, tedy v termí-
nu  23. - 27. 8., a je zaměřený jako 
všeobecně poznávací.

Příměstské tábory jsou určeny 
pro děti ze základních škol a jiné 
omezení vlastně nemají.

Budeme se těšit na případné při-
hlášky, zájemce či dotazy na mailo-
vé adrese p-t-m@post.cz.

Roman Burda,
 Michal V. Hanzelín

Děti ze Mšenska jezdí do Studenova už řadu let. Foto: archiv R. Burdy

Děti se mohou těšit na letní tábory

Topoly u Jezera musely padnout
Mšeno - Při jednom březnovém 
silnějším větru se vyvrátil topol a 
spadl na led Jezera. Členové rybář-
ského spolku prozkoumali vývrat 
a zjistili, že kořenový systém byl 
zcela zničený. Poté prozkoumávali 
další stojící letité topoly a po obje-
vení napadení kmenů hmyzem u 
paty všech topolů podali na město 
žádost o pokácení těchto stromů z 
bezpečnostních důvodů. 

Jednalo se o velké a pěkné stro-
my, proto jsme raději přizvali od-
borníka - arboristu, aby jejich stav 
posoudil. Ten nám bohužel sdělil, 
že kořenové systémy všech topolů 
jsou napadeny václavkou a také 
„xylofágním hmyzem - nejspíš se 
jedná o nesytku sršňovou (Sesia 
apiformis)“ a z bezpečnostních 
důvodů doporučil jejich pokácení. 

S těžkým srdcem jsem souhlasil. V 
podzimních měsících proběhne v 
lokalitě náhradní výsadba nejméně 

deseti nových odrostlejších stromů 
několika druhů. 

Martin Mach, starosta Mšena

Pád jednoho stromu odhalil napadení kmenů hmyzem. Foto: Z. Bergl

 
 

Stránka - V polovině letošního 
dubna  byla do rybníka ve Strán-
ce doplněna osádka kaprů. Ná-
kup kaprů si hradil Rybářský 
spolek Stránka z vybraných po-
platků za povolenky k lovu ryb 
na zdejším rybníku a z příspěvku 
místního obecního úřadu. Kap-
ry do Stránky dovezli pracov-
níci Rybářského spolku Doksy, 
kteří se o zarybňování zdejšího 
rybníka starají dlouhodobě.     
  Štefan Dvorščík, starosta obce

Rybáři opět přikoupili mladé kapry

Č E R V E N é
0004 Mělník – Lhotka – Harasov – 
Kokořínský Důl, Dolina – Vojtěchov 
– Ráj – Laka – Pod Drnclíkem, rozc. 
– Houska 26 km (Máchova cesta); 
0345 Houska – Žďár – Bezděz 11,5 km 
(Máchova cesta); 0053 Mšeno – Sed-
lec – rokle Kočičina – Kokořínský Důl, 
U Grobiána, host. 6 km; 0095 okruh 
kolem autokempu Kokořín 3,5 km.

M O D R é
1005 Mělnická Vrutice – Řepínský 
důl – Zahájí 12,7 km; 1069 Skramouš, 
žst. – Skramouš – Vrátenská hora – 
Houska 12,5 km; 1070 Kokořín, Dolina 
– hrad Kokořín – Zimořský důl 6 km; 
1077 okruh: Liběchov – Klácelka 
– Čertovy hlavy – Had – Harfenice 
– Liběchov 12 km; 1081 Mšeno – 
Náckova rokle – Pokličky 4,5 km; 1082 
Mšeno – Švédský val – Obří hlava a 
Žába – Pokličky – Jestřebice – Horní 
Vidim – Království – Chudolazy 17,5 
km; 1083 Vojtěchov – Planý důl – 
Střezivojice – Nedvězí 9,5 km.

Z E L E N é
3025 Mělník, zámek – Liběchov – Že-
lízy – Tupadly – Nové Osinalice – Rač 
– Dubá 29,5 km; 3027 Velký mšenský 
okruh: Mšeno – Sedlec – Podhradská 
cesta – Kokořín, Dolina – jeskyně 
Nedamy – Jestřebice – Vojtěchov – 
Boudecká rokle – Švédský val – Mše-
no, koupaliště – Mšeno 16,5 km; 3091 
Mšeno – Mšeno, koupaliště – Vyhlíd-
ky – Brusné – Pod Drnclíkem, rozc. – 
Zkamenělý zámek – Konrádov – údolí 
Bílých skal – Zbrázděný vrch – Planý 
důl – Dobřeň – Dolní Vidim – Horní 
Vidim 18,5 km; 3114 velký okruh: 
Mělník, zámek – Chloumek – Bílé 
břehy – Mělnická Vrutice – Vavřineč 
– Kly, Záboří – Kelské Vinice – Mělník, 
hotel Ludmila – Mělník, zámek 28,5 
km; 3122 Faraon – Náckova rokle 
0,5 km.

Ž L U T é
6019 Nosálov – Na Fučíkovském 1 
km; 6085 Jestřebice – Kostelíček 
– Šemanovický důl – Klemperka, 
jeskyně – Truskavenský důl 5,5 km; 
6090 Chloumek – Strážnice – Vysoká 
– Harasov 8,5 km; 6091 Želízy – Dolní 
Zimoř – Sitné – Dolní Vidim – Osinali-
ce – Nedvězí, rozc. 18,5 km (Nedvězí, 
vrchol 0,5 km); 6093 Cinibulkova stez-
ka: Mšeno – Romanov – Prolezovačky 
– Obraznice, jeskyně – Kačina, rozc. 
– Vyhlídky, rozc. – Nad Studáneckou 
roklí – Bludiště – Švédský val – Obří 
hlava a Žába – U Faraona – Mšeno, 
koupaliště – Mšeno 9 km; 6095 Nad 
Studáneckou roklí – Bludiště, vchod 
– Ráj – Olešno – Zbrázděný vrch – 
Kamenný úl, jeskyně – Střezivojice 
10,5 km; 6110 okruh kolem Hradska: 
U Grobiána, host. – Kočičina, pod 
Hradskem – Hradsko – U Grobiána, 
host. 3 km; 6145 Kolo – Hostín – rozc. 
U zemljanek 5 km; 6149 Pšovka, 
autokemp – Mělník, aut. st. – Mělník, 
žst. – Bílé břehy, rozc. – Skalní byt – 
Lhotka, žst. 8 km; 6958 Zakšín, bus – 
Pustý zámek – Rač – Panenský hřeben 
– Nedvězí, vrchol – Dražejov – Dubá 
12,5 km.            (www.mestomseno.cz)

TURISTICKÉ TRASY 
NA MŠENSKU
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Jaroslav Havlíček položil život za vlast
Odbojovou a protinacistic-

kou činnost členů SDH Vel-
ký Újezd v době 2. světové 

války je možné rozdělit na období 
1939 – 1944 a rok 1945, kdy v regi-
onu Kokořínska a Řepínska opero-
vala partyzánská skupina, později 
brigáda Národní mstitel.

Pro odboj se členové nejen SDH 
Velký Újezd, ale i později zakázané-
ho Sokola a Národní jednoty seve-
ročeské rozhodli dne 15. 3. 1939. 
Vzhledem k tehdejším vazbám 
nazvali odbojovou skupinu Vel-
ký Újezd – Kanina.  Členové SDH i 
dalších organizací byli napojeni od 
počátku na mělnické vedení Obra-
ny národa, dále prostřednictvím 
četnické stanice ve Mšeně na od-
bojovou organizaci P.V.V.Z. 

Odbojová skupina množila a 
distribuovala ilegální Rudé prá-
vo, časopis V boj, spolu s místním 
četnictvem dále zásobovala a po-
máhala skrývat v kokořínských 
lesích a jeskyních Němci stíhané 
osoby a válečné utečence. V sa-
motném Velkém Újezdě pomohli 
členové skupiny dlouhodobě ukrýt 
tři uprchlíky z nucených prací a ty 
vydržovali.

Poslední měsíce války v regionu 
značně ovlivnila přítomnost pa-
ravýsadku Národní mstitel, který 
operoval od konce března 1945 
v řepínských lesích a obci Zahájí. 
Němcům se ale podařilo úkryt par-
tyzánů odhalit a 24. 4. 1945 došlo k 
obklíčení celé partyzánské brigády 
v obci Zahájí. Díky místním lidem i 
nesourodým německým rojnicím 
se po přestřelce povedlo hlavní 
část partyzánské skupiny převést 
do mšenských lesů. Od tohoto data 
zásobovali členové odbojové orga-
nizace a místních spolků partyzány 
a prováděli hlídkovou činnost, dále 
spolupracovali při shozu zbraní. 

Velmi aktivními členy odboje byli 

členové SDH Velký Újezd v čele s 
velitelem Jaroslavem Havlíčkem z 
chalupy čp.45. Václav Měšťák z čp. 
4, člen SDH, utečenec z nucených 
prací v Německu se stal stejně jako 
mnoho jiných obyvatel a členů SDH   
součástí partyzánské skupiny, od 
konce dubna již velmi početné a 
aktivně operující brigády Národní 
mstitel.

Dne 29. 4. 1945 obdrželi újezdští 
příkaz donést potraviny, dva žen-
ské obleky pro zdravotnici a radist-
ku a koňak. Šestičlenná skupina 
se po 23. hodině dostala do pasti 
německých hlídek ukrytých za ná-
spem železniční trati před Mšenem 
a ihned po zvolání „hände hoch“ 
začali Němci pálit. Na místě padl 
mrtev velitel SDH Velký Újezd Ja-
roslav Havlíček, další členové SDH i 
odbojové skupiny vyvázli s průstře-
ly oděvů. Na místě byl těžce zraněn 
a nejdříve prohlášen za mrtvého i 
Josef Šimonek z Vel. Újezda čp. 81. 
Ten byl poté mučen a vyslýchán 
gestapem, s podlomeným zdravím 
se dočkal osvobození ve věznici v 
Mladé Boleslavi. 

Velitel SDH Velký Újezd, člen tě-
lovýchovné jednoty Sokol, diva-

delního souboru i Národní jedno-
ty severočeské Jaroslav Havlíček 
byl Němci pohřben v Mělníku, po 
osvobození exhumován a ostatky 
byly převezeny do Velkého Újezdu. 
Smuteční obřad se konal 27. květ-
na 1945, rakev s ostatky byla před 
zahájením pohřbu zahalena do 
státní vlajky a vystavena v hasičské 
zbrojnici, kterou sám velitel pomá-
hal v roce 1940 budovat. Kromě 
velkého množství veřejnosti se po-
hřbu účastnili partyzáni ze Řepína 
se svou kapelou. 

Na paměť událostí jara 1945, 
stejně jako připomínky obětí  
1. světové války v r. 1920 byla členy 
SDH Velký Újezd iniciována sbírka a 
žádost obci o zhotovení pomníčku 
veliteli SDH v místě, kde při pomo-
ci partyzánům položil svůj život.  
Pomníček u „staré farské cesty“ v 
katastrálním území města Mšena 
se po zestátnění půdy stal součás-
tí velkého půdního celku, do roku 
1989 byl pravidelně navštěvován 
Újezdskými i delegací Okresního 
úřadu a Muzea v Mělníku při vý-
ročích konce 2. světové války. Po r. 
1990 se pomník stal součástí oplo-
ceného a veřejnosti nepřístupného 

třešňového sadu. V roce 2018 pro-
vedla obec Chorušice přemístění 
pomníčku k cestě na vrch „Šibe-
nec“ (cca 150 m), ve spolupráci s 
SDH Velký Újezd a mělnickou orga-
nizací Klub Českého pohraničí byla 
u příležitosti výročí 100 let ČSR u 
tohoto pomníčku vysazena památ-
ná lípa.

Martin Bauer, 
jednatel SDH Velký Újezd

Jaroslav Havlíček z Velkého Újezda. Čestná stráž u hasičské zbrojnice při pohřbu Jaroslava Havlíčka.

U pomníčku J. Havlíčka v pol. 70. let 20. století (zleva: předseda MNV V. 
Bauer se synem, Jos. Šimonek , Ant. Krejčí, Karel Štajnc, Václav Lajner st.) Pietní vzpomínka 2019 s Klubem českého pohraničí. Foto: archiv M.B. 5x

Pamětní list k odznaku ČS partyzá-
na uděleného Jos. Šimonkovi.
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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

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

Velkým tématem je vlivem 
sucha posledních let hos-
podaření s vodou v kraji-

ně. A hospodaření v krajině obec-
ně. Zkusím vám nabídnout jeden  
z pohledů ze strany zemědělce. 

Jednou z výtek, které často slý-
chám, je absence krajinných prvků 
a místních cest a cestiček (tím ne-
myslím cyklostezky za 11 milionů). 
Často je nám vytýkáno, že hospo-
daříme na příliš velkých lánech a 
jsou zde pěstovány monokultury. 
Krajina není pestrá, chybí meze 
i stromy v krajině. Nechci se zde 
pouštět do polemiky, zda nás k ta-
kovému způsobu hospodaření nutí 
ekonomická situace i prostý fakt, že 
cena zemědělských komodit se za 
posledních 20 let nezvýšila, zatím-
co cena vstupních nákladů stoupla 
velmi výrazně. 

Jsme akciová společnost hospo-
dařící na 1550 ha a sami vlastníme 
cca 330 ha. Takže by leckdo mohl 
říct, že kdybychom chtěli, můžeme 
krajinu výrazně pozitivně ovliv-
nit. Bohužel tomu tak není. Uvedu 
názorný příklad. Vezměte si velké 
pole, třeba 80 ha. Naše společnost 
ho obhospodařuje, ale sami z toho-
to půdního bloku vlastníme 25 ha. 
Podle platné legislativy je rozděleno 
na 3 parcely, ne větší než 30 ha. V 
praxi to znamená, že se vytvořila 
3 pole, ale krajinná pestrost se ne-
změnila. Pouze se na 30 ha pěstuje 
pšenice, na 30 ha kukuřice a 18 ha 
len. Ale nic mezi těmi lány není. 
Jen prostě jeden navazuje na druhý. 
Pozorný čtenář si spočítal, že nám v 
obhospodařování chybí 2 ha. Ano, 
na nich jsou založené biopásy. Cel-
kem jsou na cca 2 procentech námi 

obhospodařované půdy. Aspoň 
něco. A teď jsme u jádra problému. 
Proč tedy mezi těmi lány netvoří-
me cesty a cestičky, nevysazujeme 
stromy, keře a tím nevznikají meze 
či remízky? Vždyť přeci vlastníme v 
onom obrpoli skoro třetinu. Ano, 
ALE. Vlastníme 25 ha v onom vel-
kém půdním bloku, ale ne souvisle. 
Často ve spoluvlastnictví. Takže 
těch 25 ha máme ve 13 kouscích. 
A na cizím pozemku, který pouze 
obhospodařujeme, nemůžeme vy-
sazovat stromy a měnit účel využití 
pozemku z orné půdy na ostatní 
plochu – cestu. Skutečným viníkem 
tedy nejsou zemědělci, ale absence 
pozemkové reformy. V té by si en-
viromentálně uvědomělí majitelé 
mohli svoje pozemky nechat vydat 
jako liniové a počítat s budoucím 
využitím na krajinné prvky, cesty a 
cestičky. Když si někdo místo svých 
4 ha pole ve čtverci zkusí nechat 
vydat desetimetrový pás, tak bude 
připravený pozemek na cestu v dél-
ce 4 km. Pak už zbývá „jen“ zajistit 
financování výstavby takové cesty. 
Ale ukoulet polní cestu (která je ur-
čená jen k pěší chůzi), osít trávou a 
osázet ji, nemůže stát přeci miliony. 

Co pro to tedy můžete udělat vy 
čtenáři, aby naše krajina byla prů-
chodnější a pro přírodu příznivější? 
Pro začátek se snažit iniciovat po-
zemkové úpravy. Ptejte se na rad-
nici, jistě vám poradí. Do té doby 
se toho mnoho jiného dělat nedá. 
Jsme si vědomi, že mnoho lidí by 
chtělo, aby se hospodařilo lépe, ale 
málokdo je ochoten do toho také 
něco investovat. Je totiž pochopitel-
né, že pokud si svoje pole necháte 
vytyčit tak, že by na něm vznikla 
pěšina či cestička, tak z něj nebu-
dete dostávat žádný nájem. Bude-
te tedy veřejný zájem financovat 
ze svého. My v 1. zemědělská a. s. 
Chorušice jsme si vědomi potřeby 
takovéto krajinné pestrosti, proto 
vám nabízíme, že si od vás krom 
všech vašich klasických pozemků 
pronajmeme i tyto krajinné prvky. 

V dalším čísle Mšenska bych vám 
sdělil pár myšlenek na téma řepka a 
zda je vše tak „žlutobílé“, jak je čas-
to prezentováno. 

S přáním zachování selského ro-
zumu...

MVDr. Miroslav Hrdlička, 
předseda představenstva 

1.zemědělská a. s. Chorušice

Krajina v době zemědělské

Krajinu by prý mohla zachránit pozemková reforma... Ilustr. foto: Jiří Říha

 

Vincenc Janatka, MUDr. (* 17. 2. 
1865 Mšeno u Mělníka † 7. 5. 1931 
Karlovy Vary), lékař a osvětový pra-
covník. Vystudoval gymnázium v 
M. Boleslavi a lékařskou fakultu na 
UK (1890). Pět let působil na klini-
ce ve Vídni, kde se aktivně zapojil 
do spolkového života vídeňských 
Čechů. Od r. 1896 působil jako 
český lékař v tehdy německých 
K. Varech. V první sv. válce sloužil 
v lazaretu ve Šternberku, Lipníku 
nad Bečvou a Vojenském léčeb-
ném ústavu v Karlových Varech. Po 
smrti politika Emanuela Engela byl 
starostou spolku Slovanská Beseda 
a vůdcem karlovarské české men-
šiny. První český zástupce v karlo-
varském městském zastupitelstvu. 
Jiří Bayer (* 1926 † 29. 7. 1997), 
muzejník, vlastivědný pracovník, 
odborný publicista. Za nacistické 
okupace se zapojil do akcí domácí-
ho odboje na Kokořínsku. Intenziv-
ně se věnoval dobrovolné kulturní 
a vlastivědné činnosti. Jejím těžiš-
těm byla práce zaměřená na Koko-
řín, kde byl sezonním průvodcem, 
a na Roztoky, kde byl zakladatelem 
a od roku 1961 ředitelem muzea. 
Podílel se na výzkumných pracích, 
publikoval množství článků v od-
borných časopisech.
Vojtěch Živný, též Adalbert (* 13. 
5. 1756 Mšeno u Mělníka † 21. 2. 
1842 Varšava), hudební pedagog. 
Bývá uváděn jako pedagog české-
ho původu, žijící ve Varšavě, který 
byl prvním a jediným učitelem hry 
na klavír polského skladatele a kla-
víristy Fryderyka Chopina (1810 
– 49). Opakovaně v letech 1820, 
1835 a 1836 navštívil Čechy.

M. Sígl: Kdo byl a kdo je

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
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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

Bývalý mšenský učitel Zdeněk Ber-
gl, který nás už několik let provází 
svými články po zajímavých místech 
Evropy, pro nás nyní přichystal tipy 
na výlety po okolí Mšenska. Nemu-
síme překračovat hranice států, aby-
chom poznali krásná místa. Stačí 
nám k tomu pár kroků...

Mšenské Pokličky zná asi 
každý. Ale o jejich jestře-
bických sestrách už se 

toho mezi lidmi ví méně. Tak se 
na ně podívejme... Stačí dojet nebo 
raději dojít do Vojtěchova. Značená 
turistická cesta pokračuje Vojtěš-
ským dolem a asi po deseti minu-
tách už nás značka zavádí směrem 
vlevo. Docela drsným a klouzavým 
stoupáním mezi kořeny, dírami a 
kameny se k nim dostaneme. Ne-
jsou sice tak vysoké jako ty mšenské, 
některé jen zčásti vyčnívají z okolní-
ho svahu, ale je jich více. 

To ale není vše z této oblasti. Při 
zpáteční cestě asi po dvou stech 
metrech odbočuje doprava souběž-
ná cesta, ovšem neznačená. Mírně 
stoupá a v místě, kde se na stráni ob-
jeví proláklina, se stačí vydat nahoru 
a cíl naší cesty už bude vidět. Jestře-

bická brána se nám za chvíli objeví, 
stačí se k ní už jen krátkým stoupá-
ním dostat. Takových útvarů zde v 
Čechách moc není a stojí za to se 

k této jedinečné přírodní raritě po-
dívat. V blízkosti brány se můžeme 
projít kolem skalních jehel, je jich tu 
dost, ovšem procházka se řídí hes-

Mnozí lidé z okolí nemají o skalních útvarech nad Vojtěchovem ani ponětí. Foto: Z. Bergl 3x, Mapy.cz

I n z e r c e

MONTÁŽE TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Tip na výlet: Jestřebické pokličky

lem  „pořád nahoru a dolů“. Trocha 
námahy nikomu neuškodí, návštěva 
této nádherné oblasti určitě za to 
stojí. Tak lezení zdar!   Zdeněk Bergl
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Na očkování se v nemocnicích 
na Mělnicku čeká asi týden
Mělník, Neratovice - V očkovacím 
místě Nemocnice Mělník bylo ke 
konci dubna naočkováno zhruba 
15 000 dávek očkovací látky proti 
onemocnění covid-19. Očkova-
cí místo má kapacitu až 600 osob 
za den. V Nemocnici Mělník a 
Nemocnici Neratovice se zájem-
ci o očkování navíc dočkají kratší 
čekací lhůty na rezervaci, která se 
pohybuje okolo jednoho týdne.  
V obou nemocnicích jsou lidé oč-
kováni nejčastěji vakcínami Pfizer 
a Moderna.   

Provozní doba očkovacího cent-
ra v pavilonu D Nemocnice Měl-
ník je nyní od 7.00 do 15:30 hodin 
od pondělí do pátku. Kapacita 
očkovacího centra, která je až 600 
osob denně, nebyla zatím zcela 
využita. „Pro Nemocnici Mělník 
i celý region je nejdůležitější fakt, 
že všichni občané z preferovaných 
skupin měli možnost si v OČM 
Mělník zarezervovat termín. Ak-
tuálně jsou již uvolněny termíny 
také pro věkovou kategorii 65+,“ 
říká MUDr. Radek Havlas, lékař-
ský ředitel Nemocnice Mělník, 

kterou provozuje skupina Vamed 
Mediterra. V nemocnici bylo bě-
hem jednoho dne naočkováno 
nejvíce 378 dávek. 

Další očkovací místo v mělnic-
kém regionu je v Nemocnici Nera-
tovice, kde bylo od začátku února 
do konce dubna podáno více než 6 
000 dávek vakcíny proti onemoc-
nění covid-19. Centrum je otevře-
né od pondělí do pátku a očkuje 
v průměru okolo 200 lidí denně, 
v některých týdnech se daří oč-
kovat i 330 lidí denně, v závislosti 
na množství zájemců o očkování 
a dodaných vakcín. „V nemocnici 
máme také svůj vlastní mobilní oč-
kovací tým, který pomáhá s očko-
váním klientů například v domo-
vech pro seniory. V nadcházejících 
týdnech, pokud to počasí dovolí, 
máme v plánu očkovací centrum 
rozšířit i o stan před nemocnicí,“ 
říká MUDr. Michal Scheinost, lé-
kařský ředitel a primář Interního 
oddělení Nemocnice Neratovice, 
kterou také provozuje skupina Va-
med Mediterra. 

Stejně tak jako Nemocnice Měl-

ník i neratovická nemocnice očku-
je nejvíce vakcínami Pfizer a Mo-
derna, přičemž více očkovacích 
dávek bylo podáno vakcínou Pfi-
zer. Nemocnice Neratovice a Měl-
ník se mohou pyšnit i podstatně 
kratší čekací lhůtou na rezervaci 
termínu očkování, která se pohy-
buje pouze okolo necelého týdne. 
To je téměř třikrát kratší doba, než 
jakou nabízejí očkovací místa na-
příklad v Praze, kde se čekací lhůta 
na termín očkování obvykle pohy-
buje mezi dvěma až čtyřmi týdny. 

Registrace k očkování pro-
bíhá přes rezervační sys-
tém Ministerstva zdravotnic-
tví (https://registrace.mzcr.
cz/). Pro detailní informace  
k očkování volejte informační lin-
ku ke koronaviru 1221 nebo infor-
mační linku Středočeského kraje 
800 710 710.                                          (tz)

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

I n z e r c e

Dětský bazárek U Medvěda
Na Skaličkách 4, Mšeno

(vedle sokolovny, naproti zdravotnímu středisku)

N O V Ě  O T E V Ř E N O !
● Dovážíme textil z Anglie, najdete u nás oblečení  

pro věk od 0 do 16 let. 
● Příznivé ceny, široký výběr. 

● Přijímáme také věci do komisního prodeje, 
více info na telefonu 771 174 317. 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

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 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

 

Beletrie
K. Follett: Večer a jitro 
H. Whitton: Kněžna Ludmila
V.  Jareš: Zavěšená pizza
S. Wagnerová: Zahrada pozem-
ských rozkoší
B. Cartlandová: Dotkni se hvězd
M. Čepelka: Skok sem, skok tam
M. Piperová: Ženy plují na sever
Detektivní romány
S. Lapena: Nevítaný host
L. Castillo: Mrtví promlouvají    
V. Fojtová: Vražedné chardonnay
J. Patterson: Patnáctý skandál; 
Šestnáctá lež; Jen pro zvané
B. Thomasová: Dost dobrá matka
Knihy pro nejmenší
K. Reiderová: Příběhy o hříbatech
V. Walderová: Příběhy o mamutech
R. Drozda: Pohádky pana přednosty
V. Gerner: Příhody tyranosaura Rexíka
A. Hegerová: Pátrači ze stodoly – 
Vilda a Tylda na stopě
H. Wichová: Příhody pejska Chloupka
Vítej v přírodě – zvířata v lese, v moři 
i na pólech (leporelo)

Knihovna Mšeno:
novinky v nabídce
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Toskánsko. Jeden z nejkrásněj-
ších regionů Itálie nabízí ne-
přeberné množství nádher-

ných měst a kouzelný krajinný reliéf. 
Byl jsem tam už vícekrát a vždy ob-
jevuji něco nového. Zmíním se o 
Pise,  hlavním městě stejnojmenné 
provincie. 

Leží asi deset kilometrů od pobře-
ží Ligurského moře na severozápadě 
Itálie. Už v pátém století před Kris-
tem se zde usadili Ligurové. Řada 
dalších národností se zde vystřídala 
a od 11.  do 15. století došlo k nej-
většímu rozmachu, zejména záslu-
hou rodu Medicejů. Rozloženo je na 
březích řeky Arno a v současné době 
zde žije devadesát tisíc obyvatel. 
Hlavní památky se soustřeďují na 
náměstí Piazza dei Miracoli, to zna-
mená Náměstí zázraků. Uprostřed 
stojí dóm, nejvýznamnější památka 
románsko-pisánského slohu, po-
staven byl v letech 1064 - 1118. Má 
tvar latinského kříže, je zasvěcený 
Panně Marii Assuntě a je považován 
za vrcholné dílo románské architek-

Odborníci šikmou věž narovnali o dva metry
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       43.

Monumentální prostor uvnitř katedrály.

tury. V 16. století částečně vyhořel a 
dočkal se přestavby. Interiér je plný 
nádherné výzdoby od předních ital-
ských mistrů, nestačíme tu krásu 
vstřebávat. Nejvíce mě zaujaly mo-
hutné vchodové dveře Portale di san 
Ranieri z 12. století. Celé z bronzu a 
zdobené četnými plastickými biblic-
kými výjevy. Hned naproti postave-
né Baptistérium, což je křestní kaple 
z 12. století, patří mezi největší v celé 
Itálii. V průměru měří třicet met-
rů a zdobí jej tři patra románských 

oblouků zakončených věžičkami 
a kupolí. Interiér ukrývá mramo-
rovou kazatelnu a vše kolem tvoří 
reliéfy znázorňujíci narození Kris-
ta, ukřižování a další biblické výje-
vy. Na severní straně náměstí stojí 
hřbitov Camposanto, který sloužil 
v minulostí  jako místo posledního 
odpočinku bohatých místních obča-
nů  a podle pověsti sem byla dove-
zena půda ze Svaté země. Zachovaly 
se zde i vzácné římské sarkofágy a 
hrobky s bohatou sochařskou vý-
zdobou. Za 2. světové války byl dě-
lostřeleckou palbou dost poškozen. 
Tam se nedostaneme, je zavřený. 

A to nejvíc navštěvované si nechá-
vám na konec. Torre Pendente, 56 
metrů vysoká šikmá věž je hlavním 
lákadlem města, taky se zde soustře-
ďuje nejvíce turistů. Se stavbou za-
čali roku 1173 a po dvanácti letech, 
kdy měli hotová tři patra, museli 
svou činnost zastavit. Věž se začala 
naklánět, příčinou byly mělké zákla-
dy a příliš měkká podložní hornina. 
Po sto letech se stavbou pokračovali, 
dostali se na současnou výšku a dále 
svůj pokus o vystavení v té době nej-
vyšší věže vzdali. Před několika lety 
měření ukázalo, že náklon se mírně 
zvětšuje a hrozilo, že se věž zlomí 
nebo celá zřítí. 

Odbornící z několika zemí bádali a 
bádali a nakonec přišli na to, jak dílo 
zachránit. Na opačné straně náklo-
nu k věži u paty připevnili množství 

Katedrála a šikmá věž na Piazza dei Miracoli. Foto: Zdeněk Bergl 4x

Na vrcholu šikmé věže v Pise je zvonice.

olověných desek, do země navrtali 
hluboké otvory, část země vysáli a 
do děr napustili vodu. Vzniklo v 
nich řídké bahno, to postupně od-
sávali a po několika opakováních 
se vytvořily podzemní prostory a 
věž se začala vlastní vahou poma-
lu částečně narovnávat. Vrátila se o 
dva metry zpět, měřeno na vrcholu. 
Vypadá, to, že je zatím zachráněna. 
Její náklon se stále měří a prý je sta-
bilizován. 

Dole uvnitř věže mají vrchol tech-
niky představující měřicí zařízení. 
Shora spuštěné ocelové lano, na 
dolním konci těžký ocelový válec 
s hrotem a pod ním v desce vyrytý  
kříž. Jednoduché, co? Taková trochu 
větší zednická olovnice. Stále to kon-
trolují a prý je to zatím OK. Jdeme 
po kamenných schodech nahoru. 
Chvíli to trvá a konečně stojíme na-
mačkáni se spoustou dalších turistů 
na vrcholové vyhlídce se zvonicí a 
celou okolní  krásu pozorujeme z 
ptačí perspektivy, nádhera. Všechny 
zdejší památky máme kolem sebe. 

Zajímavé je, že pod věží na naklo-
něné straně skoro nikdo nechodí, 
raději z druhé strany. Ostatní, ne 
už tak zajímavé části města vidíme 
všude kolem a na severu se ukazují 
vrcholy Apuánských Alp. Bylo to tu 
nádherné, vůbec se nám z města ne-
chce.  Jdeme k parkovišti a pokraču-
jeme v putování po dalších toskán-
ských městech. Ciao Pisa, citta bella!

Piazza Miracoli - Baptistérium, katedrála a šikmá věž.

I n z e r c e


