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Covid-19 prověřil psychiku i vytrvalost podnikatelů

Mšensko - Už přes rok nás neustále 
otravuje covid-19. Nákaza koro-
navirem, která se dokázala rychle 
rozšířit na většinu míst světa a vy-
strašit miliardy lidí. V posledních 
týdnech se ovšem naštěstí podařilo 
stavy nakažených i zemřelých sní-
žit, nejspíš postupným očkováním 
a možná i díky nástupu lepšího 
počasí.

Jak ale příchod onemocnění, 
zavedení protikoronavirových 
opatření, stavu nouze a uza-
vření většiny živnostenských 
provozoven prožívali pod-
nikatelé, firmy nebo třeba 
úřady na Mšensku? Právě na 
to jsme se zeptali některých z 
nich.

„Když jsme v březnu loňské-
ho roku s napětím sledovali první 
statistiky související se šířením ko-
ronaviru, nikdo z nás si v tu chvíli 
nedovedl představit, co nás v násle-
dujících měsících čeká,“ řekla Pet-
ra Dvořáková z firmy Párty Servis 
Mělník, která ve Mšeně provozuje 
Hostinec U Koruny a restauraci U 
Zlatého lva. 

V době nástupu „nového“ koro-
naviru covid-19 zrovna společně 
se svými kolegy připravovala k 
otevření Hostinec U Koruny, který 
nebylo možné v plánovaném ter-
mínu otevřít. „Na řadu tak přišel 
náhradní plán - rozvoz obědů do 
domácností a firem, což jsme pů-
vodně chtěli realizovat až vloni na 
podzim,“ vylíčila Petra Dvořáková 
a dodala, že  díky tomu, že první 
vlna nákazy netrvala tak dlouho, 
letní sezona 2020 se nakonec velmi 
vydařila.

O to větší šok ovšem místnímu 
gastro podniku přinesla podzimní 
vlna a s ní další restrikce, opětovné 
uzavření provozovny a zákaz veš-
kerých společenských akcí. Ty jsou 
přitom základem činnosti firmy v 
zimním období. „Dál jsme mohli 
pokračovat pouze v rozvozu obě-
dů, který ovšem pokrýval pouze 
část našich nákladů. Tehdy jsme 

rychle pochopili, že musíme našim 
zaměstnancům zajistit jakoukoli 
práci, aby nepřišli o stálý příjem. 
V prosinci jsme se proto například 
věnovali pečení vánočního cukro-
ví, v lednu jsme do nabídky přidali 

rozvoz FIT obědů nebo jsme před 
Velikonoci pekli beránky,“ popsala 
nelehkou situaci podnikatelka.

S nesnadným startem podnikání 
se musel právě v době nejpřísněj-
ších opatření vyrovnat Kamil Ši-
man ze společnosti Kamodo. Svůj 
prodej dřevomateriálů se totiž roz-
hodl rozšířit o další stavební mate-
riály a opět oživit provoz dva roky 
opuštěných mšenských stavebnin. 
„Nebylo to snadné, ale otevřeli jsme 
i v době, kdy byl provoz stavebnin 
povolen pouze pro živnostníky. A ti 
u nás nebyli ještě zvyklí nakupovat. 
Pokud přišla paní pro pytlík sádry, 
prodat jsme jí ho nesměli,“ přiblížil 
nesnadnou situaci Kamil Šiman. 
Problém se dal sice vyřešit tím, že 
si lidé zboží předem objednali a 
pak si jej přišli vyzvednout. „Zrov-
na třeba pro starší zákazníky, kteří 
mívají problém s esemeskami nebo 
emaily, to byl ale zásadní problém.“

Společnost Evertile, která v areálu 
bývalé Liberty ve Mšeně vyrábí ple-
chovou střešní krytinu a zároveň 
patří mezi významnější zaměst-
navatele na Mšensku, měla kvůli 

koronavirové pandemii problémy 
na více frontách. Potvrdila to Klára 
Kalitová z vedení mšenského pro-
vozu. „Vedle toho, že řada zaměst-
nanců onemocněla a další se museli 
starat o své blízké, se koronavir ne-
příznivě promítl i do cen vstupních 
materiálů,“ konstatovala Klára Ka-
litová a dodala, že vedle epidemie je  
 dlouhodobým problémem nedo- 

 statek šikovných pracovníků.
Vedení 1. zemědělské a.s. 
Chorušice se snažilo na  
  pří  padné rozšíření nákazy     
 mezi zaměstnanci připravit  
 tím, že oslovilo bývalé stu-
denty zemědělských oborů, 
kteří do podniku chodili na 

praxi. Podle předsedy předsta-
venstva společnosti Miroslava 

Hrdličky jejich pomoc naštěstí 
nebyla potřeba. „Covid přesto do-
padl i na nás, byť spíše organizač-
ně, než zásadně ekonomicky. Proto 
bych chtěl velmi poděkovat našim 
zaměstnancům - rodičům, kteří 
museli a velmi dobře zvládli jak 
práci chůvy, fotbalového trenéra, 
domácího učitele nebo kuchařky. 
A k tomu i všechny své pracovní 
povinnosti, často po večerech nebo 
o víkendech,“ řekl vděčně šéf ze-
mědělského podniku, který se jako 
mnoho dalších také dlouhodobě 
potýká s nedostatkem schopného 
personálu.

Vládní omezení se nevyhnula 
ani městským a obecním úřadům. 
Především pak značně omezila 
provozní dobu. Situaci ve Mše-
ně popsal starosta Martin Mach:  
„Nějaký čas jsme na podzim a na 
jaře při kulminaci vln jeli ve střída-
vém režimu, kdy se po pár dnech 
střídaly dvě skupiny úředníků, aby 
se minimalizovalo riziko karanté-
ny pro celý úřad. Jistou výhodou  
u nás je, že řada zaměstnan-
ců sedí v kanceláři po jednom.“  
Karanténa se ani tak mšenské rad-
nici nevyhnula. Naštěstí se ale vý-
padek jednotlivců podařilo rychle 
pokrýt.                                            ...2

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.

Místa k parkování 
mimo centrum
Mšeno - Vážení návštěvníci 
Mšena a okolí, vzhledem k ne-
bývalému zájmu o návštěvy na-
šeho města a okolí a s tím sou-
visející značnou dopravní zátěží 
v ulicích v poslední době jsme 
pro vás připravili plochy, na kte-
rých můžete zdarma parkovat. 
Všechny plochy jsou na krajích 
města, neboť naše ulice již ne-
nafoukneme. Žádáme zejména 
cykloturisty, aby využívali par-
kovací plochu u stadionu (směr 
MB), tam se aut vejde opravdu 
dost a bonusem je místní re-
staurace. Ostatní plochy nejsou 
daleko od středu města, jsou 
vhodné i pro pěší turisty. Jedna 
je například na Romanově - ze-
lený pás za plotem hospody, ze-
lený pás podél komunikace pod 
hospodou směrem do města, 
další ve Stránecké ulici u statku 
podél rozšířené části komuni-
kace. Prosím všechny návštěv-
níky, aby využívali těchto mož-
ností a neblokovali ve městě 
vjezdy, chodníky a křižovatky  
a neriskovali zbytečné problé-
my. Děkuji za pochopení a přeji 
pěkný pobyt na Kokořínsku!

Martin Mach, starosta

Firmy na Mšensku přežívaly 
nesnadné období statečně

ČEKÁ NÁS
26. 6. Mšeno
Veteran klub Mšeno zve na 15. 
Jízdu Kokořínskem, zájmovou 
soutěž historických motocy-
klů a automobilů, registrace 
účastníků 8 - 9.30 na náměstí ve 
Mšeně, start 10.00.
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Noc kostelů nabídla loutkové 
představení, recitaci i hudbu

Loutky starý Kotoučový z Újezda udělaly dětem radost. Foto: J. Havel

Mšeno - Zakletá princezna aneb 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. To 
byl název pohádky, která v pátek 
28. května zahájila letošní Noc 
kostelů ve Mšeně. V modlitebně 
místního evangelického kostela se 
sešlo bezmála osmdesát malých i 
velkých diváků, kteří se těšili na 
představení souboru Loutky starý 
Kotoučový, jehož ztělesněním byla 
Jitka Hrdličková z újezdského mu-
zea Staré krásnosti. Největší radost 
měli samozřejmě kluci a holky v 
prvních řadách.

Po vydařeném loutkovém před-
stavení farář Michal Šimek pozval 
účastníky Noci kostelů na farní 
zahradu, která se brzy hemžila po-
bíhajícími dětmi. Některé nosily 
suché větve na plápolající oheň, 
jiné se honily po zahradě, házely si 
míčem nebo opékaly oblíbené špě-
káčky. Dospělí tak měli čas po delší 
době prohodit pár slov. Vždyť prá-
vě Noc kostelů byla první akcí po 
kulturní pauze, kterou si vyžádala 
protikoronavirová opatření.

Mšeňáky, kteří možná na Noc 
kostelů zapomněli, mohlo ještě 
přivolat desetiminutové vyzvánění 

Děti pozorně sledovaly divadlo v podání Jitky Hrdličkové. Foto: J. Havel

Na farní zahradu návštěvníky lákala vůně špekáčků. Foto: J. H. V kostele zněly barokní melodie. Foto: M. Š.

Nechyběla recitace v podání 
mšenských divadelníků. Foto: M.Š.

zvonu, jež se z věže kostela neslo 
před sedmnáctou hodinou.

Na programu byla ještě recitace 
úryvků spisu Štěstí národa od J. A. 
Komenského v podání mšenských 
divadelníků, na které navázal  sou-
bor Ensemble Forte Fortuna s ně-
kolika barokními skladbami.

O závěr letošní Noci kostelů se 
postaral farář Michal Šimek, z jehož 
úst zazněla modlitba pro Mšeno  
a okolí.

Během akce mohli návštěvníci 
využít možnosti vystoupat na věž 
kostela a rozhlédnout se po okolní 
krajině.                                  Jiří Říha

Firmy na Mšensku 
přežívaly...
...dokončení z titulní strany
„Dlouhodobě se věnujeme roz-
voji zastupitelnosti a většinu 
agend umí více lidí. Výjimkou je 
stavební úřad, kde zástup nemá-
me, takže byl tři týdny zjara uza-
vřen. Chod úřadu byl tedy ome-
zen hlavně kvůli nařízení vlády, 
nikoli kvůli interním potížím. 
Navíc naše pracovnice vždy do-
kázaly pomoci starším nebo hen-
dikepovaným občanům, pokud 
se na radnici obrátili s nějakou 
prosbou,“ doplnil starosta Mach.

Nákaza koronavirem se začát-
kem letošního roku nevyhnu-
la ani mšenskému středisku 
společnosti ZKP Kladno, která 
na Mšensku spravuje bezmála 
dvě stě kilometrů silnic druhé 
a třetí třídy. Karanténa postihla 
více než polovinu zaměstnanců. 
Sypače už naštěstí nemusely 
během února a března na ko-
munikace vyjíždět v takové míře 
jako v předchozích měsících, 
takže se krizová situace podle 
vedení střediska dala díky ně-
kolika odolným zaměstnancům  
a jednomu externímu řidiči 
zvládnout.

Situace v nejkritičtějším obdo-
bí loňského a začátku letošního 
roku nebyla pro podnikatele 
snadná, museli se navíc potýkat 
s dalšími problémy. „Nepříjem-
ným zjištěním pro nás bylo, že se 
s příchodem těžkých časů vráti-
la i doba anonymního udávání. 
S tím se ale asi budeme muset 
vyrovnat,“ řekla za všechny Petra 
Dvořáková ze společnosti Párty 
Servis Mělník.                   Jiří Říha
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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

Chorušičtí se dočkají nových chodníků
Chorušice - S příchodem jara v 
Chorušicích začali pracovat stavba-
ři, kteří realizují projekt na výstavbu 
nových autobusových zálivů včetně 
přechodů pro chodce a chodníků.

Podle starosty obce Martina Baue-
ra se letos začínají naplňovat cíle 
před několika lety zpracované ur-
banistické studie, jejímž záměrem 
byla nejen úprava veřejných pro-
stranství, ale i zvýšení bezpečnos-
ti. „Chtěli jsme, aby nebylo nutné 
několikrát přecházet silnici druhé 
třídy se stále větším provozem a 
přeskakovat z chodníku na chod-
ník. Dalším problémem, který se 
nyní vyřeší, byl neuspokojivý stav 
chodníků budovaných v takzvaných 
akcích Z,“ připomněl starosta obce 
a dodal, že vzhledem k náročnosti a 
délce stavby (cca 600 m) bylo nutné 
požádat o dotaci.

Chorušice využily dotační pro-
gram SFDI, v rámci něhož bylo 
nutné vyřešit spojení zákonných 
požadavků na obnovu pěších cest s 
estetickou stránkou úprav prostoru 
před prodejnou a obecním úřadem. 

V počáteční fázi stavby za více než 
10 milionů korun, která má skončit 
nejpozději v závěru letošního září, 
obec místním lidem za symbolic-
kou cenu nabídla původní dlažbu 
z chodníků. „V současné době sta-
vební firma realizuje především 
zemní práce s pokládkou dešťové 

kanalizace. Ta je sice nutným, ale z 
pohledu dotace bohužel neuznatel-
ným výdajem,“ uvedl Martin Bauer 
s tím, že vzhledem k většímu ob-
jemu neuznatelných výdajů zastu-
pitelstvo obce rozhodlo o podání 
další žádosti o dotaci na tyto výdaje 
z Fondu rozvoje venkova Středočes-
kého kraje. „S touto akcí souvisejí 
i přeložky vedení ČEZ Distribuce 
a Cetin. Škoda jen, že se nám tyto 
společnosti nepodařilo přesvědčit 
ke vhodné investici do položení 
zemních vedení.“

Ačkoli jsou práce stále na počátku, 
už nyní chorušická radnice vidí pro-
blém v úrovni silnice II. třídy, která 
je o zhruba 30 až 60 cm výše, než 
byl její stav v době výstavby mnoha 
domů. Současnému stavu vozovky 
tak bude nutné přizpůsobit nově 
budované chodníky včetně vodicích 
okrajů pro nevidomé. „Nespornou 
výhodou realizace stavby určitě 
bude označení míst pro přecházení 
silnice, které zejména v prostoru u 
bytovek citelně scházelo. Závěrem 
bych požádal občany i motoristy 
o trpělivost při realizaci díla, což 
se promítá do mnoha omezení a 
například i do zvýšené prašnosti v 
obci. Odměnou by nám všem měly 
být bezpečné a pohodlné chodníky 
a následná květinová úprava ve stře-
du obce,“ doplnil starosta.         

Jiří Říha

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

Stavba v centru Chorušic má stát přes 10 milionů korun. Foto: J. Havel 2x

Stavební práce mají trvat nejpozději do konce letošního září.

Dojde i na úpravu veřejné zeleně před obecním úřadem. Zdroj: Land05
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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

Stopovačkou provázel děti 
ze mšenské školky datel
Mšeno - I přesto, že se dnešní 
doba může zdát nezážitková, jsme 
si v naší mateřince užili mnoho 
legrace a zážitků. Rádi bychom se  
s vámi o některé z nich podělili.

Při našich vycházkách jsme pro-
zkoumali nejedno zákoutí. Jedna 
z našich cest vedla po cyklostezce 
do Stránky. Cestou nesměla chybět 
zastávka u koní. Největší radostí 
bylo zakončení naší vycházky na 
nově objeveném dětském hřišti ve 
Stránce. 

Další týden nás čekalo téma 
„Hledej, kam zmizela všechna 
voda“. Celý týden jsme si povída-
li o vodě ve všech jejích formách. 
Využili jsme pro to také Stránecké 
údolí a vydali jsme se směr Stránka 
prozkoumat tamní rybník a život v 
něm.

I do třetice jsme se vydali po cy-
klostezce do Stránky. Ale ne jen 
tak. Čekala nás stopovačka. Datel, 
známý lékař stromů, nám připravil 
cestu za pokladem. Museli jsme 
splnit několik úkolů, aby si da-
tel ověřil, zda přírodě pomáháme 

Děti ve Stráneckém údolí sbíraly odpadky. 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
• výkonnostní fin. ohodnoce-
ní - po zapracování až 30.000 

Kč vč. pohyblivé složky
• možnost prac. postupu dle 

schopností a spolehlivosti
• dobré pracovní zázemí
• jednosměnný provoz

• stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 

Hlovecká 316, Mšeno

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

               bez DPH 
BARVENý KřEmIČITý 
PíSEK za odvoz, i větší 

množství.

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

a poklad si opravdu zasloužíme. 
Všechny úkoly jsme hravě zvládli a 
na konci jsme našli veliký poklad.

Na 22. dubna připadá celosvě-
tově uznávaný Den Země. I my v 
naší školičce jsme se proto rozhod-
li přírodě pomoci a vydali jsme se 
na její úklid. Všichni totiž víme, že 
existuje spousta míst, kam odpad 
odnést a příroda mezi ně rozhodně 
nepatří.

Ve výčtu našich zážitků nesmíme 
zapomenout na výpravu v našem 
týdenním tématu „Všechny vůně 
lesa“, kdy jsme se vydali navštívit 
Hloveckou studánku. Tuto návště-
vu jsme zakončili opékáním buřtů. 
Nejen že jsme si moc pochutnali, 
ale také jsme se naučili, jak při-
pravit oheň, ale i to, jak oheň před 
odchodem uhasit. „Navštiv tajem-
ný slet čarodějnic“, tak se jmenoval 
náš další týden. Jak už název napo-
vídá, čekal nás týden čarodějnic. 

Pro navození čarodějné atmosféry 
jsme si strašidelně vyzdobili naše 
třídy. Samozřejmě nesměla chybět 
výroba čarodějnice. V pátek jsme 
se převlékli do kostýmů a čekalo 
nás pálení čarodějnice.  

Na závěr nesmíme opomenout 
náš dobrý skutek na podporu zví-
řátek z Bioparku Štít. Biopark Štít 
je soukromé chovatelské zařízení 
v blízkosti Chlumce nad Cidlinou, 
kde chovají exotická zvířata ohro-
žená vyhynutím i domácí zvířata. 
Nejen proto jsme se rozhodli při-
spět tomuto zařízení na krmivo pro 
zvířátka a zúčastnit se charitativ-
ní turistické vycházky. Odměnou 
nám byl nejen dobrý pocit, ale také 
vzpomínkový diplom. 

Z našich zážitků nám zbylo mno-
ho krásných vzpomínek. Už teď se 
těšíme na další zážitky z naší ma-
teřinky...

Veronika Zelenková, MŠ Mšeno

školka se zapojuje i do soutěží...

U Hlovecké studánky si kluci a holky opekli špekáčky.
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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

Staré krásnosti máte možnost 
navštívit od června až do září 

Vážení čtenáři, v minulých 
číslech jsme se s vámi se-
tkávali virtuálně prostřed-

nictvím novinových článků, které 
jsme pro vás připravovali s láskou.

Jsme moc rádi, že se blíží čas, kdy 
se s vámi budeme moci setkat i na-
živo. V muzeu gruntujeme, uklízí-
me, myjeme, pucujeme, oprašuje-
me, zkrátka ho připravujeme, aby 
se vám návštěvníkům u nás líbilo. 
Uklízíme nejen my, ale i panenky  
a pan správce na to dohlíží.

Kdy se k nám můžete přijít po-
dívat? Od června do září každou 
sobotu od 10 do 17 hodin. Najdete 
nás na adrese Velký Újezd 95, mezi 
Mšenem a Chorušicemi. Na stáva-
jící sezonu jsme pro vás připravili  
i nějaké nové exponáty.

Do dřevěného kostelíčku, kte-
rý už znáte z minulých vydání, 
přicestovala celuloidová jeptiška, 
aby panu faráři s jeho farností po-
mohla. Mezi Technoplast panenky 
přibyla i různá zvířátka od stejné 

Na návštěvníky v muzeu čeká řada nových hraček, které jsou k vidění každou sobotu až do září. Foto: archiv SK

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

firmy, například kohout, pejsek, 
labuť a medvěd. Dokonce v muzeu 
máme pěknou novinku, a to ka-
meramana, který právě natáčí pří-
mý přenos z Masarykova okruhu. 
Deskovou hru Masarykův okruh 
už také znáte z minulých čtení.  
V nové sezoně vám můžeme uká-
zat i tajemnou dřevěnou bednu, 
která má zezadu kožené popruhy  
a dá se díky nim nosit na zádech. 
Dřevěná bedna je vlastně alchymi-
stická dílna mága Fajsta. Zde mů-
žeme hledat podobnost se jménem 
Faust, je to jeho vzdálený potomek. 
A protože jablko nepadá daleko od 
stromu, uzavřel i Fajst smlouvu s 
ďáblem. Proč? Jednoduchá odpo-
věď. Chce vyrobit elixír věčného 
života. Už je blízko, chybí mu pou-
ze jedna přísada, bez které by elixír 
nefungoval. A tou přísadou jsou 
elfí slzy. Čert nikdy nespí, tak se 
to říká, že? Baže nespí, hledá elfy 
nebo alespoň jednoho (už jich na 
tom světě také moc není), aby spl-

nil Fajstovi přání.
Je to vlastně takové malé diva-

délko, může se nosit i na zádech. 
Kulisa na zadní straně je alchy-
mistická dílna, součástí jsou dvě 
loutky, čert a alchymista. Bedna je 
stará a možná dříve mohla sloužit 
k tomuto účelu. Určitě existovali 
loutkáři, kteří si svá jeviště nosili 
na zádech.  Loutky jsou novodo-
bé, dřevěné hlavičky, látková těla a 
sádrové končetiny. Bedna se našla 
na jedné půdě v domě po učiteli 
výtvarné výchovy. Tak si myslí-
me, že otázku, kdo je výtvarníkem 
oněch loutek a kulisy, máme vyře-
šenou. Bedny se bát ale nemusíte, 
je zavřená. 

Pokud budete chtít alchymistic-
kou dílnu a mága Fajsta s čertem 
ukázat, rádi vám bednu otevřeme, 
avšak na vaše nebezpečí. Rohatý 
totiž rád z bedny vyskakuje, pak se 
nám toulá po Kokořínsku, přespá-
vá ve skalách a bafá na lidi. Přijde 
jedině, až když je vyhladovělý.

Suma sumárum, pokud se chys-
táte k nám do Starých krásností 
zavítat, rádi vás uvidíme!

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  19. díl

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

Vznikl nový fotbalový tým 
staré gardy FC Obecník
Mšeno - Vážení spoluobčané, 
v dnešní korovinarové době  
to není zpráva příliš důležitá, ale 
přesto vás musíme informovat, 
že dne 5. května 2021 byl založen 
fotbalový (team) klub staré gardy 
FC Obecník. Pár chlapů se chce 
hýbat a bavit se mezi vrstevní-
ky. Jsme přesvědčeni, že zábava 
a sport není ani pro starší žádné 
tabu. Doufáme, že se k „dědkům“ 
připojí i mládež. Přijímáme členy 
40+. Manager teamu je M. Veselý 
-  tel.: 732 787 391.                          (T66)

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                             25. díl

Na svatojanské slavnosti přijely tisíce lidí
V minulém díle našeho histo-

rického putování se vážené 
čtenářstvo mohlo seznámit 

se svatým Floriánem, ochráncem 
před požáry. Nebyl to však jediný 
světec, který byl v květnu předky 
oslavován. Dalším neméně oblí-
beným byl svatý Jan Nepomucký, 
patron mlynářů a vorařů. 

Jan Nepomucký patří ke svět-
cům, jejichž sochy zdobí nejednu 
ves. Podle legendy za jeho smrtí 
stojí Václav IV., syn císaře Karla 
IV. Lucemburského a jeho třetí 
manželky Anny Svídnické. Podle 
českého kronikáře a spisovatele 
Václava Hájka z Libočan měl být 
Jan mučen a následně vhozen do 
Vltavy, protože odmítl porušit 
zpovědní tajemství královny Žofie 
Bavorské. Jednalo se o druhou Vác-
lavovu manželku, zpočátku velmi 
milovanou, leč Václavova žárlivost  
a potřeba nadměrné konzumace 
alkoholu udělala své. 

Nahlédneme-li do starého tis-
ku, upoutá nás bezpočet inzerátů, 
lákajících na svatojanské poutě, 
probíhající hlavně v Praze. Celých 
osm dní konající slavnosti se ode-
hrávaly na Karlově mostě, kde má 
samozřejmě světec svoji kamennou 
podobenku, ale i u dalších jeho 
soch. Do Prahy se sjížděli zájemci 
ze širokého okolí, dokonce i z Mo-
ravy a Slezska. 

Světozor z roku 1875 informuje 
o tradici, udržované i císařovnou 
Marií Terezií. 

Vypalování ohňostroje na Stře-
leckém ostrově v předvečer svato-
janské slavnosti má svůj původ od 
roku 1743, čtrnáctý rok po prohlá-
šení Jana Nepomuckého za svaté-
ho. Tenkráte byla mladá císařovna 
Marie Terezie přítomna pobožnos-

ti u sochy sv. Jana na kamenném 
mostě a tu ku větší oslavě toho ve-
čera poprvé vypálen jest na ostrově 
ohňostroj. Zvyk ten zachován pak 
až do panování císaře Josefa II, jenž 
veškeré oslavování ohňostrojem 
a osvětlením zakázal. Zákaz ten 
byl zrušen teprve r. 1794 císařem 
Františkem I. Útraty s ohňostrojem 
spojené spravují pražští měšťané 
dobrovolnými příspěvky.

V časopise Budivoj z roku 1867 
najdeme tuto zmínku:

K slavnosti svatojanské dostavi-
lo se letos mnohem více poutníků 
než léta minulá, jen ne v procesích, 
nýbrž po železnicích. Deštivé po-
časí ve středu sice nebylo návštěvě 
příznivé, ale zábavní vlaky přivezly 
přece přes 10.000 návštěvníků ze 
všech krajin českých do Prahy. Od-

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.

poledne panoval zvláště v nádraží 
státní dráhy nad míru hlučný život, 
jenž pak po hlavních ulicích měs-
ta se rozproudil. S večerem bylo 
ovšem nejživěji na Karlově mostě, 
kde se o 7. hodině slavné požehná-
ní sochy sv. Jana odbýváno bylo, a 
pak na nábřeží, kde nepřehledné 
davy lidu početí obvyklého ohňo-
stroje očekávali. O deváté hodině 
oznamovaly výstřely z moždířů po-
četí skvělého divadla tohoto, které 
tehdáž nad míru dobře se vydařilo. 

Toho roku se zajisté účastnilo 
poutě i mnoho obyvatel Mšena. 
Jinak tomu bylo v rodině měšťa-
na Jana Masejdka z domu č.196, 
kde přivedla Anna Masejdková na 
svět syna. Z předchozích článků 

již víme, že se jména dávala podle 
světců, slavících ten který měsíc. 
Masejdkova rodina tuto tradici ne-
porušila, novorozeně pojmenovala 
Jan Nepomucký. Bohužel se dlou-
hého života netěšil. Jan N., naroze-
ný o týden později, na tom byl lépe. 
Otcem byl mistr sedlářský Jan Gol-
dbach ze Mšena č. 87, pocházející 
ze Skramouše, a matkou Františka, 
dcera obuvnického mistra Matěje 
Macháčka, bydlícího tamtéž. Ov-
šem ani této rodině se nevyhýbaly 
smutné události, malý Jan přišel o 
několik sester. 

Nakonec mám pro vás novinku 
z archivu. Pokud navštívíte webo-
vou stránku Státního oblastního 
archivu v Praze (https://ebadatel-
na.soapraha.cz/), můžete si v sekci 
archiválie nově prohlédnout mšen-
ské školní kroniky. Je zde například 
kronika obecné a měšťanské školy 
ve Mšeně, založená roku 1879 a 
psaná od nejstarší minulosti do 
roku 1924. Ilustrace a fotografie vás 
jistě potěší. 

Sochy Jana Nepomuckého zdobí nejednu českou vesnici.

Vlaky na slavnosti přivezly na deset tisíc účastníků. Foto: archiv autorky 2x
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Mělník - Krajská  hospodářská 
komora Střední Čechy  vás zve  k 
návštěvě BURZY PRÁCE v Měl-
níku, která se koná ve středu dne 
23. června 2021 od 10 do 16 hodin. 
Místem konání je Masarykův kul-
turní dům (U Sadů 323, Mělník).

Na akci nabídnou firmy z okresů 
Mělník, Kladno, Mladá Boleslav a 
Praha-východ pracovní nabídky 
v  oborech technických,  ve zdra-
votnictví, v  sociálních službách,  
v chemickém průmyslu, logistice, 
autodopravě, administrativě, ob-
chodě, zemědělství, ve státních 
službách  a v dalších oborech.  

Uplatnění mohou najít zájemci o 
práci s výučním listem, středoškol-
ským vzděláním a také vysokoško-
láci.  Akce je také příležitostí pro 

budoucí absolventy škol  již nyní 
vyhledat vhodného zaměstnavate-
le, popřípadě získat praxi v zajíma-
vé firmě. Příležitost najít práci mají 
také  handicapované osoby a   ma-
minky vracející se do zaměstnání  
po rodičovské dovolené. 

Poradenství pro nezaměstnané 
a popřípadě pro zájemce o změnu 
profese zajišťuje Úřad práce Měl-
ník, přičemž je možné získat také 
informace o nabídce rekvalifikací 
a možnostech zapojení v podpůr-
ných projektech ÚP.  

Vítáni jsou nejen všichni zájemci 
o práci z řad nezaměstnaných, ab-
solventi středních a vysokých škol, 
ale i všichni ti, kteří se chtějí dozvě-
dět o nabídkách firem a nabízených 
pracovních místech, která jsou v 

současné době aktuální na trhu 
práce ve Středočeském kraji. I přes 
pandemickou situaci hledá mnoho 
zaměstnavatelů nové zaměstnance; 
akce je příležitostí, jak si domluvit 
vhodné pracovní místo.  Výhodou 
je možnost osobního setkání s 
personalistou firmy a   tím přímo 
zjištění, zda ve firmě je vhodné pra-
covní místo.  

Na akci budou dodržena veškerá 
nařízení a hygienická opatření dle 
aktuální situace. 

Zájemci z řad zaměstnavatelů, 
kteří by chtěli na akci prezentovat 
svou nabídku,  jsou vítáni. Přihlásit 
se mohou u Vladislavy Šizlingové, 
a to buď elektronicky na  sizlingo-
va@komora.cz, nebo na telefonu  
702 020 489.                                        (tz)

Lidé bez práce i absolventi škol 
mají šanci získat zaměstnání

Nahlédněte okny do kulturou 
nabitých roků před covidem
Mšeno - Stýská se vám po místní 
kultuře? Nezoufejte. Než se znovu 
naplno rozeběhne, můžete si ji tro-
chu připomenout.

Kulturní komise města Mšena si 
vás dovoluje pozvat na Open Air 
výstavu velkoformátových foto-
grafií z kulturních a společenských 
akcí několika předchozích let. Fo-
tografie jsou umístěny v přízem-
ních oknech mšenské radnice a 
budou se příležitostně obměňovat. 

Přijďte se tedy potěšit pohledem 
na své přátele a známé či si připo-
menout oblíbené umělce, kteří ve 
Mšeně účinkovali. Tak společně 
naplníme myšlenku organizátorů, 
která se skrývá v názvu výstavy 
#MšenoKulturní.                       VaK Nebude chybět vzpomínka na 650 let města mšena. Foto: Jiří Říha

 
 

11. ročník Stráneckého běhu se 
uskuteční až na konci léta. Nejdří-
ve se uvažovalo o poslední sobotě 
v červnu, ale vzhledem k nejasným 
podmínkám vývoje mimořádných 
opatření a rychlosti jejich rozvolňo-
vání byl termín hlavním pořadate-
lem Pavlem mráčkem st. přesunut 
na sobotu 4. září 2021, start bude od 
14.00 na křižovatce na Tajnou. Zveme  
proto v předstihu všechny sportovce 
a příznivce Stráneckého běhu na toto 
sportovní klání.             Štefan Dvorščík

Stránecký běh odstartuje v září

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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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

Turisté do Mšena nejezdí kvůli MPZ
Vážení občané, jednání za-

stupitelstva bylo až po uzá-
věrce tohoto čísla Mšenska, 

postřehy z něj vám proto přinesu 
až v červencovém čísle. Přesto 
mám několik věcí, o které se s vámi 
rád podělím už nyní. 

V nedávné době mě oslovili 
majitelé nemovitosti v městské 
památkové zóně (dále MPZ) s pro-
blémem, který mají s Národním pa-
mátkovým ústavem (NPÚ). Tento 
úřad jim totiž dlouhodobě nechce 
povolit, aby si majitelé opravili 
svůj plot tak, aby měli zachováno 
soukromí. Majitelé nemovitosti ve 
spolupráci s pracovnicí památkové 
péče MěÚ Mělník připravili 2 vari-
anty oplocení, které odbor památ-
kové péče MěÚ Mělník akceptoval, 
NPÚ ovšem nikoli. Podali proto na 
NPÚ odvolání a já jsem je chtěl 
jako zastupitel podpořit, a tak jsem 
oslovil přímo pana ředitele NPÚ, 
aby se jejich úřad snažil vycházet 
našim občanům vstříc. Zatím to-
tiž slyším na postupy NPÚ a jejich 
pracovníků spíše stížnosti. Odpo-
věď pana ředitele mě bohužel vů-
bec nepřekvapila. Byla asi v tomto 
duchu. Díky památkářům a jejich 
postojům máme podle něj hezké 
město a díky tomu k nám míří více 
turistů a máme spokojené občany. 

Já ve Mšeně bydlím od narození  
a byl jsem zde vždy spokojený. Ně-
jak nemohu říct, že díky MPZ bych 
byl spokojenější. Spíš jsem naopak 
spokojený čím dál tím méně. Panu 
řediteli NPÚ jsem odpověděl, že 
Mšeno jako takové podle mne vy-
loženě turisty nepřitahuje. Nikdy 
jsem zde totiž neviděl takové ty 
štrůdly turistů s průvodci. Co já vi-

dím, tak turisty podle mne přitahu-
je především okolní krásná příroda 
a naše město je ideální výchozí 
bod k vycházkám a vyjížďkám na 
kole. Každý víkend ráno najede do 
Mšena velké množství návštěvní-
ků, kteří zaparkují svá vozidla, kde 
se dá, a zmizí do lesů. Během dne 
se pak vracejí a dají si na náměstí 
zmrzlinu, kávu, pivo či něco na zub. 
To je dobře, protože díky tomu 
máme u nás celoročně otevřené 
provozovny, které by bez turistů 
asi svůj provoz ukončily. 

Jsem přesvědčený, že lidé sem 
jezdí rádi právě kvůli přírodě a kvů-
li tomu, že se zde mohou dobře 
občerstvit. A také jsem přesvěd-
čený o tom, že turisté by k nám 
přijeli i bez „pomoci“ NPÚ a jejich 
leckdy nesmyslných nařízení pro 
občany bydlící v MPZ. Stačí se pro-
jít po Mšeně a každý musí vidět, že 
i mimo MPZ se vy, občané našeho 
města, snažíte udržovat své nemo-
vitosti v dobrém stavu. A zvládáte 
to i bez odborných rad a nařízení 
všelijakých urbanistů, architektů a 

památkářů. Za to vám všem patří 
dík. Když jdu po našem městě, tak 
nepoznám, zda jsem v MPZ, nebo 
mimo MPZ. Tedy mimo míst, kde 
drnčí auta po dlažbě a kde musím 
i já dávat pozor, abych si nezvrtnul 
kotník. Město sice podporuje opra-
vy objektů v MPZ pomocí fondu re-
generace, ale vy ostatní máte smů-
lu. I když smůlu, já myslím, že máte 
spíš štěstí. Co jsem měl možnost 
zjistit, tak dohadování s památ-
káři není vždy příjemné a navíc je  
kvůli jejich podmínkám oprava ne-
movitosti o dost dražší než oprava 
nemovitosti mimo MPZ. Když se 
ale majitel k opravě nemovitosti 
nemá, nehne s ním ani MPZ, ani 
památkáři, ani starosta, nehne 
s ním zkrátka nikdo. Názorně to 
vidíme u několika domů přímo v 
centru našeho města. Doufám, že 
touto cestou vy nepůjdete a bu-
dete se dál svědomitě starat o své 
nemovitosti. 

I když je to vesměs marný boj, 
naše sdružení nabízí zastání každé-
mu z vás. Pokud se vám bude zdát, 
že si památkáři vymýšlejí a poža-
dují nesmyslné podmínky, obraťte 
se na nás. Z pozice zastupitelů bu-
deme určitě příslušné pracovníky  
a jejich nadřízené kontaktovat a 
budeme se snažit vám pomoct.

Neoddiskutovatelným faktem je,  
že lidé o víkendech a v letních mě-
sících každý den do Mšena jezdí 
čím dál víc. Naše město je proto 
často přeplněné parkujícími vozy. 
Vyřešit definitivně problém s par-
kováním o víkendech lze jen těžko, 
ale určitě existují možnosti, jak 
situaci alespoň zlepšit. Bohužel 
postoj vedení města je k tomuto 
problému velmi vlažný. Myslím, že 
vedení města věří tomu, že když 
bude dělat, že problém neexistuje, 
tak zmizí. Nezmizí, naopak se dá 
očekávat, že se bude situace ještě 
zhoršovat. Lidé totiž jezdí do příro-
dy čím dál víc. 

I když byla otevřena pouze vý-
dejová okénka, nyní už naštěstí  
i vnitřní prostory restaurací, tak 
každý víkend zajdu na náměstí na 
kávu či pivo a pokaždé vidím stej-
nou smutnou komedii. Díky jed-
nomu špatně parkujícímu vozidlu 
uvízne v oblouku u pošty autobus, 
který se pak snaží troubením přivo-
lat neukázněného řidiče. Když řidič 
není v dosahu, vycouvá autobus a 
jede se buď otočit na nádraží, nebo 
nacouvá do zastávky, což není úpl-
ně bezpečné. Je to kvůli ostrůvku 
se stromem před poštou. Pokud by 

Jiří Guttenberg, Pro mšeno.

zde tento ostrůvek nebyl, autobus 
by si mohl více nadjet a bylo by po 
problému. Tím v žádném případě 
neomlouvám neukázněné řidiče, 
naopak jsem pro jejich tvrdé posti-
hy. Pouze tvrdím, že pokud by tam 
ostrůvek nebyl, nevznikala by na 
náměstí nebezpečná situace, kdy 
autobus vyčnívá do komunikace. 

Vůbec nejlepším řešením by bylo 
parkující vozidla z okolí písečného 
parku úplně vytlačit. Ve všední 
dny se zde pohybuje mnoho škol-
ních dětí, o víkendech zase mno-
ho dětí návštěvníků. Navíc se zde 
nyní objevily stolky k posezení, což 
já chválím. Jenže to by opět uby-
la parkovací místa a kam potom s 
vozidly? 

Našemu sdružení se podařilo pro-
sadit zřízení provizorního parkoviš-
tě v místě bývalého zdravotního 
střediska, kam se umístilo i nové 
veřejné WC. To je mimochodem o 
mnoho lepší než bývala budka TOI. 
Věřím, že si lidé budou nového WC 
vážit, aby mohlo sloužit co nejdé-
le. Jsou tam ještě nějaké mouchy 
(odkryté trubky, chybějící brano na  
dveřích), ale to jsou detaily, které 
by měly jít snadno odstranit. 

Toto provizorní parkoviště je kaž-
dý víkend plné parkujících vozidel 
návštěvníků. Pokud by se zrovna 
takové parkoviště udělalo i v místě, 
kde bývala druhá budova zdravot-
ního střediska, mohla by se par-
kující auta z náměstí Míru vytlačit 
a ještě by vznikla rezerva. Jenže 
to už se nám prosadit nepovedlo, 
protože zde má být podle starosty 
hezká zelená plocha. No, já si pod 
pojmem hezká zelená plocha před-
stavuji něco trochu jiného. Vím i o 
dalších místech, kde by šlo udělat 
záchytné parkoviště pro návštěvní-
ky města a budu o tom mluvit na 
jednání zastupitelstva.  

Bohužel, jak už jsem psal, vedení 
města dělá, že tento problém nee-
xistuje a bude se tak tvářit i nadále. 
Třeba vedení města ve spolupráci 
s NPÚ dojdou při své snaze udě-
lat ze Mšena historický skanzen  
k tomu, že povolí vjezd na náměstí 
pouze povozům taženým koňmi, 
a tím bude problém s auty také vy-
řešen a navíc bude náměstí oprav-
du historické. 

O tom, jak proběhlo jednání za-
stupitelstva dne 31. 5. 2021, vás 
budu informovat příště.

Přeji vám všem hodně sluníčka.

Jiří Guttenberg st., zastupitel  
za sdružení Pro Mšeno



9mšensko

Mšenský rodák, jehož jmé-
no a zásluhy zůstaly ne-
smazatelně zapsány do 

historie Karlových Varů. Tak by se 
dal velmi stručně popsat lázeňský 
lékař, starosta spolku Slovanská 
Beseda a vůdce karlovarské české 
menšiny MUDr. Vincenc Janatka, 
od jehož úmrtí letos v květnu uply-
nulo devadesát let. 

Mšeňák, který se v Karlových Va-
rech, kde s rodinou žil, stal váženým 
občanem, se narodil 17. února 1865. 
Byl nejstarším synem Františka a 
Magdaleny Janatkových. Jeho otec 
byl rolníkem a řezníkem, později 
nájemcem nynější restaurace U Zla-
tého lva.

O tom, že mládí Vincence Janatky 
nebylo lehké, svědčí i fakt, že dva 
roky po jeho narození přišla rodina 
Janatkových prakticky o všechno 
při velkém požáru Mšena (1867), 
v němž našli smrt jeho prarodiče s 
jejich čtyřmi dětmi. Přes všechnu 
bídu rodiče svého synka poslali v 
roce 1875 na gymnazijní studia do 
Mladé Boleslavi. Při studiích mu 
značně pomohl mšenský páter Jan 
Krásný, který mladému Janatkovi 
ze svého fondu poskytl každoročně 
200 zlatých na úhradu studijních 
nákladů. Podporoval ho až do roku 
1890, kdy promoval na lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy.

Rok po promoci a absolvování 

zkrácené vojenské služby se mla-
dý lékař vydal na klinickou pra-
xi do Vídně, kde působil pět let. 
Právě tam si také oblíbil družný 
spolkový život vídeňských Čechů 
a ve Slovanské Besedě byl členem 
sekce „Mládenců arcipovedených“. 
V roce 1896 se jednatřicetiletý 
Vincenc usadil v Karlových Va-
rech, kde si otevřel lékařskou praxi.  
Zpočátku se věnoval očnímu, poz-
ději všeobecnému a lázeňskému 
lékařství.

Život českého lékaře v tehdy ně-
meckých Karlových Varech nebyl 
ale zrovna růžový. Němec k české-
mu lékaři nešel, ledaže by byl chu-
dý. Jeho pacienty byli především 
příslušníci české menšiny, kteří měli 
většinou hluboko do kapsy. Tisíce 
pacientů doktor Janatka ošetřoval 
zcela zdarma, některým dal dokon-
ce nějaké peníze na přilepšenou. 
Jeho přítelem a poradcem byl uzná-
vaný lékař a politik Emanuel Engel, 
po jehož smrti se ujal organizování 
českého spolkového života v Karlo-
vých Varech.

V prvním roce dvacátého století 
se Vincenc Janatka oženil s Němkou 
Irenou Metzgerovou, u níž našel po-
chopení pro jeho milovanou českou 
menšinu a věčné schůzování. V prv-
ní světové válce byl v roce 1915 po-
volán jako domobranecký lékař do 
vojenského lazaretu ve Šternberku 
a vzápětí do Lipníku na Moravě. O 
rok později byl ale na žádost svých 
přátel přeložen do Vojenského lé-
čebného ústavu v Karlových Varech. 
Lékař oblíbený nejen českou menši-
nou, ale i německými obyvateli byl v 
nové republice zvolen do karlovar-
ského zastupitelstva, kde byl zpočát-
ku jediným Čechem. Na své rodné 
Mšeno, kde měl část své rodiny a 
mnoho přátel, však nezapomněl. 
Městečko navštěvoval pravidelně na 
Vánoce a v předjaří, kdy se rád pro-
cházel probouzejícími se lesy.

V karloVarském muzeu
Muž, který svůj život věnoval po-

silování češství v Karlových Varech, 
pročež byl nazýván „starostlivým 
tátou karlovarské české menšiny“, 
navždy usnul 7. května roku 1931 
ve svých šestašedesáti letech. V ob-
raze města Karlovy Vary, v němž 
prožil pětatřicet let, ale zůstal na-
vždy. Lidé se s jeho jménem denně 
setkávají, když procházejí ulicí Dr. 
Janatky, která leží nedaleko ulice 
pojmenované po jeho předchůdci 
Dr. Engelovi. Své čestné místo má 
také v Městském muzeu v Karlo-
vých Varech, hned vedle prvního 
československého prezidenta.

Z podkladů MUDr. Ireny Mačátové  
– Janatkové, vnučky MUDr. Vincence  
                     Janatky, sepsal Jiří Říha

Lékař Vincenc Janatka vedl 
českou menšinu ve Varech

mUDr. Vincenc Janatka (druhý zleva) s přáteli cyklisty. Foto: archiv I. M.

 

Alois Jech (* 21. 6. 1896 Zdebuze-
ves u Vlašimi † 18. 10. 1952 Lobeč), 
pedagog, malíř. Nastoupil po první 
sv. válce jako učitel do Kvílic a od 
roku 1928 až do konce života byl 
ředitelem školy v Lobči, kde se ože-
nil a kde žil až do smrti. Byl náčel-
níkem a starostou místního Sokola. 
Účastnil se protifašistického odbo-
je na Mladoboleslavsku a organizo-
val jako vojenský velitel Lobče od-
zbrojování Němců. Po 2. sv. válce 
se věnoval výtvarné tvorbě. Větši-
na jeho obrázků jsou krajiny kolem 
Lobče, Bezdězu a Vrátenské hory. 
Spolupracoval se spisovatelem a 
archeologem Ed. Štorchem, který 
žil a působil v Lobči. Byl propagá-
torem jeho moderních pedagogic-
kých metod. Účastnil se též arche-
ologických vykopávek. Po únoru 
1948 byl na něj vyvíjen neustále 
nátlak nové komunistické moci a 
ke spolupráci s orgány StB, kterou 
zásadně odmítal. Z vlastní vůle pak 
ukončil svůj život. Na jeho pražský 
pohřeb přijelo velké množství lidí z 
Lobče, kde je pochován. 
Eduard štorch (* 10. 4. 1878 Ost-
roměř u Hořic † 25. 6. 1956 Praha), 
pedagog, archeolog, spisovatel. 
Absolvent Českého ústavu pro 
vzdělávání učitelů v H. Králové, 
učitel obecných škol ve východních 
Čechách. Ze služeb ve školství byl 
propuštěn, směl učit pouze v men-
šinových školách Ústřední matice 
české na severu Čech. V roce 1900 
se mohl vrátit do veřejné školní 
služby v Mostě. Zabýval se soc. 
průzkumem výchovných problémů 
hornických dětí. Od roku 1903 pů-
sobil již v Praze, v letech 1919 – 21 
v Bratislavě. Byl nejen pedagogem, 
ale i spisovatelem hist. knih pro 
mládež, zejm. o pravěku, jehož ar-
cheolog. zkoumání se věnoval ak-
tivně a zapojoval i žáky. Především 
při pobytech v Lobči, kde si v roce 
1933 pořídil domek s výhledem 
na Libovice, odkud pocházela jeho 
manželka. Byl průkopníkem nových 
pedag. metod, prvních škol v příro-
dě a první dětské farmy, kterou na-
vštívil i T.G.M. Organizoval zájezdy 
do Jugoslávie, výlety a pobyty v 
přírodě. Od prvotiny Člověk dilu-
viální (1907) vydal dlouhou řadu 
knih (mj. Život v pravěku, Lovci 
mamutů, U veliké řeky, Bronzo-
vý poklad, Volání rodu, Meč proti 
meči, O Děvín a Velehrad, Hrdinská 
pouť, Statečné mládí, Osada havra-
nů (1954). Pro Lobeč napsal kniha 
Minehava, která líčí život dávných 
obyvatel. Svoji hrobku má na hřbi-
tově v Lobči.   M. Sígl: Kdo byl a kdo je

KALENDÁRIuM
MšENSKA

I n z e r c e
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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 přichystal tipy na 
výlety po okolí Mšenska. Nemusíme 
překračovat hranice států, abychom 
poznali krásná místa. Stačí nám k 
tomu pár kroků...

Tak vzhůru na další trasu, 
bude velmi krátká. Stačí do-
jít na Romanov, kousek za 

hospodou odbočit doprava do rokle 
Kačina a napojit se na žlutou značku 
Cinibulkovy okružní trasy. Ta nás za 
chvíli dovede k jeskyni Obraznice. 
Tu vysekali někdy na začátku 17. 
století, přesné datum ani písemný 
doklad není k dispozici. K jakému 
účelu byla původně vysekána, se 
přesně neví. Ale některé prameny 
uvádějí, že za třicetileté války do 
ní byly schovány cenné písemnosti  
a obrazy z blízkého panského sídla 
ve Mšeně. Odtud také asi pochá-
zí její název. Známá je totiž i pod 
jménem jeskyně Máří Magdaleny, 
tak jako blízká romanovská kaple. 
Asi nejvíce byla používána, když 
do okolí vtrhli Švédové pod vede-
ním generála Torstensona, všechno 

nejcennější do ní obyvatelé ukryli  a 
jeskyni zazdili. Dovnitř se dá dostat 
nízkým vchodem, doporučuji mít  
s sebou nějaký zdroj světla. 

Po prohlídce můžete pokračovat 
krátkým stoupáním, zase podle zna-
ček, do zajímavé geologické rarity. V 
pískovcovém bloku kousek nad jes-
kyní se nachází komplex vzájemně 

propojených dutin - Prolezovačky. 
To je příhodný název, protože v nich 
chodit nelze. Nezbývá než se po-
hybovat po čtyřech nebo se plazit. 
Tedy nic pro příliš objemné turisty. 
Výška dutin se pohybuje mezi čtyři-
ceti až osmdesáti centimetry, jejich 
souhrnná délka má prý 26 metrů. 
Ale pozor, některé průlezy končí 

Kolem jeskyně Obraznice (vlevo dole) dojdete až k zajímavým skalním Prolezovačkám. Foto: Zdeněk Bergl 5x

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: skalní Prolezovačky

otvorem poměrně vysoko nad teré-
nem, ale právě tam je to nejzajíma-
vější. Zpátky se dá dostat opačným 
směrem po stejné trase nebo podle 
značek projít asi desetikilometrový 
zbytek okružní cesty. Zajímavých 
míst je tam víc než dost. Tak ať se 
vám dobře leze a plazí...

Zdeněk Bergl
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Výzva: znáte mladíky z fotografií?
Mšeno, Kyjov - Pátrání po koře-
nech rodiny, sestavování rodo-
kmenů, studování kronik a mat-
ričních zápisů. Tím vším se zabývá 
genealogie, s níž nás na stránkách 
Mšenska už přes dva roky sezna-
muje Eva Černohorská. Podob-
ným bádáním se aktuálně zabývá 
i Jaroslav Mikeska z Kyjova, který 
požádal redakci Mšenska před ča-
sem o pomoc.

Jeho otec Jaroslav Mikeska na-
rozený v roce 1912 v Divnicích u 
Slavičína ve Zlínském okrese totiž 
krátce před vojnou, v letech 1933 
- 34, pobýval ve Mšeně, kde pra-
coval v obchodě Eduarda Richtera 
v Masarykově ulici. A syn, dnes 
už pamětník, se snaží zjistit jména 
jeho tehdejších přátel a kolegů. Ta-
tínkovo působení ve Mšeně totiž 
připomínají fotografie, ale jména 
scházejí.

„Na fotce označené jako tři muš-
ketýři je můj otec vpravo. Rád bych 
identifikoval i jeho dva kamarády,“ 
píše ve svém emailu pan Mikeska. 
Na druhé fotce je pak jeho otec 
vlevo v klobouku. Příjmení kole-
gy Stáni je ovšem nejisté - Přeroz, 
Přírov...?

Pokud by se mezi čtenáři na-

šel někdo, kdo by mohl panu 
Mikeskovi pomoci s identifikací 
mužů na fotografiích, poskytl in-
formace k obchodu E. Richtera 
(dnešní železářství p. Prchlého), 
případně předal kontakt na jeho 
potomky, prosíme, kontaktujte  
redakci Mšenska.               Jiří Říha

v Mělnické ulici ve Mšeně

N O V Ě  O T E V Ř E N O  V  S O B O T u
■ hranoly, palubky, prkna

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

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy
A K C E: při nákupu zboží Den Braven nad 200 Kč 

plechovka piva Budvar 33 ZDARmA

Otevřeno: PO-PÁ: 7.30 - 16.00, SO: 7.30 - 11.00
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.

Dva „mušketýři“ zleva nemají zatím jména, vpravo je ta-
tínek Jaroslava mikesky z Kyjova. Foto: archiv J. Mikesky 3x

Na snímku z masarykovy ulice je Jaroslav mikeska 
(1912) s kamarádem Staňou. Příjmení je nejasné. 

Na místě obchodu E. Richtera je nyní drogerie-železářství V. Prchlého.
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Avignon. Jedno z nejnavště-
vovanějších měst v Pro-
vence, historické středisko 

kraje Vaucluse. Zastavujeme na 
nábřeží Rhôny přímo proti jedné z 
nejznámějších památek. Asi každý 
uhodne, že se jedná o most, který 
nikam nevede, tedy alespoň dnes. K 
jeho vzniku se poutá legenda, podle 
níž v roce 1177 zvěstoval pastýři Be-
nézetovi anděl boží radu, aby přes 
Rhônu postavil most. Místní biskup 
ho měl nejdříve za blázna, ale když 
Benézet usadil obrovský balvan do 
základu na dno řeky, uvěřil mu  a 
most začali stavět. Svými dvaadva-
ceti oblouky a délkou 900 metrů 
spojoval oba břehy. V té době se 
žádné město nemohlo tak dlouhým 
mostem pochlubit. Ale ani boží 
vnuknutí nedokázalo most ochránit 
před zničením válečnou vřavou. 

Co nedokázaly četné konflikty, 
dokonaly síly přírody. Časté po-
vodně velkou část mostu postave-
ného na chabých základech strhly 
a dodnes se zachovaly jenom čtyři 
oblouky. Asi bychom se dopustili 
vážného prohřešku, kdybychom se 
po zbytku mostu neprošli. Dostá-
váme se na něj širokou branou v 
městských hradbách a hned si zpí-
váme známou písničku „Sur le pont 
d´Avignon, I´lon y danse...“ Znění 
písně ale neodpovídá skutečnosti a 
může za to záměna francouzských 
předložek na a pod. Netančilo  se 
přímo na mostě, ale v parku říčního 
ostrova Barthelase, přes který most 
také vedl. Ono by to ani na čtyři me-
try širokém mostě s hrbolatým po-

unikátní most zničily časté boje i povodně
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       44.

V ulicích starého města je spousta malých krámků.

vrchem a nízkým zábradlím nešlo. 
Z mostu máme krásný výhled na 

další cenné památky, jako je Papež-
ský palác, stojící na vrchu Rocher 
des Doms, původní městské hradby 
a další historické stavby. Stoupáme 
teď na druhém břehu k Papežskému 
paláci s katedrálou Notre Dame des 
Doms. Na torzo mostu teď kouká-
me z nadhledu a přicházíme ke ka-
tedrále. Původní románská stavba 
byla později zvětšena v gotickém 
slohu, interiér už má prvky román-
ské a také barokní. Na věži katedrály 
vztyčili pozlacenou olověnou sochu 
Panny Marie v nadživotní velikosti. 

Vnitřek si pořádně projdeme, k 
obdivování je toho dost. Zajímavé je 
v levé části mramorové křeslo kryté 
baldachýnem z červeného sametu. 
Tady prý při bohoslužbách sedávali 
arcibiskupové a později papežové. 
Před ním roztahuje křídla velká 
pozlacená socha orla. Docela rád 
bych se na křeslo alespoň na chvíli 

posadil. Mám totiž ve zvyku poklá-
dat své pozadí na místa, kde sedával 
někdo významný. Už se mi to něko-
likrát podařilo, tady to ale nepůjde. 
Je to za zábradlím a navíc mi jeden 
z hlídkujících strážníků vrtěním 
hlavy naznačuje, že se má touha ne-
splní. Škoda. Někteří našinci se diví, 
co zde dělali papeži, jejich sídlo je 
přece ve Vatikánu. To je sice pravda, 
ale vždy tomu tak nebylo. Papežovi 
Klementu V.  se nelíbily sváry mezi 
církevními frakcemi v Římě a na 
radu francouzského krále Filipa V. 
se v roce 1309 přestěhoval s celým 
dvorem právě sem. Jako sídlo jim 
původně sloužila tehdejší budova 
biskupství a teprve později nechal 
papež Benedikt XII. postavit tak-
zvaný Starý palác a o něco později 
vznikla mohutná budova Nového 
paláce. 

Rozměry obou spojených budov 
musí každého ohromit svou mohut-
ností. Vypadají spíše jako pevnost, 
a tomu účelu měly také sloužit. Bě-
hem zdejšího pobytu se na trůně 
vystřídalo sedm papežů. Poslední z 
nich Urban V. vrátil roku 1377  kurii 
zpět do  Říma. Současně zde až do 
roku 1403 vládli tři vzdoropapežo-
vé  a poslední z nich Benedikt XIII. 
odtud uprchl neznámo kam. Od té 
doby bylo město spravováno papež-
ským legátem a roku 1791 připoje-
no definitivně k Francii. 

Dostáváme se dovnitř, všechny 
prostory nás překvapily svou mo-
hutností, zejména konzistoř, sál pro 
zasedání papežského sboru a při-
jímání vzácných hostů. Nás může 
těšit, že mezi nimi byl i mladý Karel 
IV.  který zde byl hostem Klemen-
ta V. Zde se seznámil s architektem 
Matyášem z Arrasu a pozval ho do 
Prahy, aby postavil řadu místních 
památek a především svatovítský 
chrám. Pokračujeme do prvního 
patra, tady vidíme sálů ještě víc a 
největší z nich - Konkláve, sloužící k Katedrála Notre Dame des Doms. Foto: Zdeněk Bergl 3x

volbě papeže. Veškerá výzdoba pa-
láce se nám zdá dost chudá. Co ne-
bylo zničeno ve středověku, kdy pa-
lác nebyl využíván, zlikvidovali za 
Velké francouzské revoluce. Ničení 
církevních památek bylo jedním z 
jejích hlavních cílů, část paláce se 
dokonce proměnila ve vězení pro 
její odpůrce. Tak jsme všechnu tu 
slávu viděli, jdeme si ještě prohléd-
nout staré město. Krásných  budov 
zde stojí moc, mnohé proměnili v 
muzea a výstavní prostory. 

Všude je na co koukat, musím si v 
informačním středisku vzít podrob-
nou mapu města, abych něco důle-
žitého nepropásl. Dostávám  se na 
velké náměstí Place de la Horloge s 
radnicí, krásnými paláci a také trži-
štěm. Zakoupil jsem za symbolický 
peníz obrovský, ještě teplý croisant, 
pivo ovšem sháním marně. Musí mi 
stačit zteplalá voda z batohu. Lid-
mi se to tu jen hemží. Ve městě se 
připravují na několik dní trvající di-
vadelní festival. Všude visí plakáty, 
ochotníci pořádají ukázky ze svých 
představení a často nás zahrnují 
letáky s programem jejich her. To 
mají smůlu, zítra ráno odtud odjíž-
díme. Mám dvě hodiny času, projdu 
se po hradbách a starými uličkami. 
Potkávám našeho náčelníka s dese-
tičlennou skupinou. Někde dostali 
volný skupinový lístek na plavbu po 
Rhôně. Přidávám se k nim a za ne-
celou čtvrthodinku sedíme na lodi a 
uděláme okruh kolem ostrova Bar-
thelase. Plujeme kolem zarovnané 
zdi posledního mostního oblouku, 
dostáváme se k opačnému břehu a 
vychutnáváme pohledy na všechnu 
tu krásu, kterou jsme měli to potě-
šení navštívit. Přistáváme a vracíme 
se na místo srazu. Jedeme na okraj 
města k našemu hotelu. Město ve 
všech zanechalo silný dojem, pros-
tě nádhera. Čeká nás ještě týdenní 
prohlídka několika dalších měst a 
přírodních krás v Provence.

Papežský palác stojí na vrchu Rocher des Doms.


