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Mšensko - Návrh na omezení do-
pravy na mšenské dráze považuji 
za katastrofu a rozhodně bych to 
nečekal od koalice, která stojí ve 
vedení Středočeského kraje.

Do trati Mělník - Mšeno - Mladá 
Boleslav byly v posledních letech 
státem investovány stamiliony, 
aby se dostala do kondice, načež 
byla vyjmuta ze seznamu ohro-
žených tratí SŽDC, v rámci inte-
grace Mšenska do PID/SID v roce 
2020 byly posíleny spoje a nyní 
nové krajské vedení chce zastavit 
provoz. Rozum zůstává stát. Když 
radní chtějí šetřit, ať ruší spoje  
(a to i autobusové, které tu po inte-
graci do PID často vozí jen vzduch, 
zejména směrem do Všetat, ale i v 
okrajových částech Mělníka), ale ne 
celý provoz ve všední dny.

Zajímavé také je, že už někdy od 
letošního jara ve vlaku nechodí 

průvodčí, takže se lístky prodávají 
jen v Mělníku a Mladé Boleslavi a 
nikdo je nekontroluje. Zajímavý 
přístup ke zvyšování tržeb...

Můj návrh je jednoduchý - provoz 
zachovat a úspor dosáhnout zruše-
ním populistických slev na jízd-
ném, které zavedla minulá krajská 
i vládní  koalice a stále platí. Čekal 
bych, že to bude větší balík, než avi-
zované úspory ze zrušení vlaků.

Dalším problémem, který odklá-
ní cestující ze železniční dopravy 
v našem kraji, je fakt, že v oblas-
tech integrovaných do PID (což 
Mšensko je) je tarifně zvýhodněna 
doprava autobusy proti vlakům. 
Pokud by se tarifní podmínky srov-
naly, jistě by ve vlacích přibylo ces-
tujících.

Komické zároveň je, že existuje 
jistý „bezvýznamný“ dokument 
„Zásady územního rozvoje Stře-

dočeského kraje“, kde je Mšensko 
uvedeno jako jedna se specifických 
oblastí hodných zvláštního pří-
stupu a podpory, mimo jiné zlep-
šováním dopravní obslužnosti 
ekologickou dopravou (CHKO). 
Radní pro regiony nás navštíví  
a slibuje podporu a pomoc, druhý 
radní přitom současně připravuje 
pohřeb této dráhy! Opravdu těžko 
uvěřitelné. S těmito návrhy se ne-
mohu smířit a věřím, že s dalšími 
kolegy a s pomocí příznivců želez-
nice se nám je podaří zvrátit.

Pomoci může každý z nás, buď 
podpisem petice, která je na strán-
kách města, či ještě lépe napsáním 
dopisu (e-mailu) radním kraje, 
aby své počínání zvážili. Času není 
mnoho nazbyt, rozhodnutí se dá 
očekávat již v srpnu. Argumenty 
naleznete na webu města.

Martin Mach, starosta Mšena

Vedení kraje plánuje omezit 
dopravu na mšenské dráze

ČEKÁ NÁS
13. 8. Mšeno
Koncert skupiny Petr Baťa  
a Malá parta na náměstí Míru  
od 19.00.

14. a 15. 8. Houska
Jarmark Před branou do Pekel 
na hradě Houska.

21. 8. Mšeno
Divadelní pohádka Strašidýlko 
z Meterwillu v podání divadla 
Inkognito. Začátek v 15.00  
v lesním divadle v Debři.

21. 8. Mšeno
10. Setkání motocyklů čsl. 
výroby ve Mšeně s podtitulem 
Jízda svobody. Sraz na náměstí 
od 8.30 do 10.00.

21. 8. Mšeno
Diskusní večer Dezinformace  
a informace v areálu koupaliště 
od 19.00. Zúčastní se Štěpánka 
Filipová a Ivan Gabal, mšenští 
divadelníci a harmonikářka.

27. 8. Kokořínský Důl
Netopýří noc v terénní stanici 
Správy CHKO Kokořínsko čp. 13 
od 19.00.

28. 8. Mšeno
Dětská diskotéka na zahradě 
evangelického kostela od 15.00.

29. 8. Mšeno
44. pochod Mšenská padesátka, 
start na koupališti od 6.30 do 
10.30 podle délek tras. Na kou-
pališti odstartuje i 5. přespolní 
běh Kokořínské roklinky. Pre-
zence 9.15 - 9.45, start 10.00.

30. 8. Mšeno
Koncert skupiny Prague 
BuskMen na náměstí od 19.00.

4. 9. Stránka
11. Stránecký běh u křižovatky 
ze Stránky na Tajnou. Prezence 
účastníků od 12.45 do 13.45, 
start ve 14.00.

4. 9. Mšeno
Poslední koupání od 20.00, 
areál městských lázní.

5. 9. Mšeno
Setkání s loutkami u Hlovecké 
studánky s divadlem Vysmáto, 
tvořivá dílna, opékání špekáčků. 
Začátek v 15.00.

Opravená trať byla slavnostně otevřena 13. 12. 2015. Foto: Jiří Říha

Martin Mach: Návrh na omezení 
dopravy na dráze je katastrofou

Mšensko - Vedení Středočeského 
kraje plánuje zastavit nebo výraz-
ně omezit provoz na dvanácti re-
gionálních tratích, mezi nimiž je 
i lokálka Mělník - Mšeno - Mladá 
Boleslav. Paradoxem je, že úsek 
této dráhy mezi Mšenem a Mělní-
kem byl před šesti lety kompletně 
zrekonstruován za více než šest set 
milionů korun. 

Je ovšem smutnou skutečnos-
tí, že zájem o regionální dopravu 
mezi lidmi je rok od roku slabší  
a ve většině motoráků projíždějících 
po mšenské trati se často dají spo-
čítat cestující na prstech jedné ruky.  
Výjimkou bývají víkendové spoje  
v letní sezoně.

Kraj očekává, že změnou provo-
zu na tuctu vytipovaných lokálek 
ušetří ročně 52 milionů korun.  
S největší úsporou ze všech tratí 
přitom počítá právě na trati z Měl-
níka přes Mšeno do Boleslavi, a to 
13 600 000 korun.

Analýzu málo využívaných lo-
kálních tratí radním předložil 
radní pro veřejnou mobilitu Petr 
Borecký (STAN). „Železniční tratě 
vznikly na přelomu 19. a 20. stole-
tí, dnes je ale doba jiná. Autobus 
vyjde objednatele veřejné přepra-
vy levněji, na rozdíl od vlaku sve-
ze lidi rychleji a může zajet až do 
centra obce,“ říká Petr Borecký, 
podle něhož náklady na jeden vla-

kokilometr provozování lokálky 
vychází na 95-135 korun, naproti 
tomu kilometr autobusové dopra-
vy vychází na 40-50 korun. Podle 
Boreckého rozhodli o způsobu  
dopravy cestující svým nezájmem 
o cestování lokálkami.

K omezení provozu na mšenské 
trati má dojít letos v prosinci. Spo-
jů má být podstatně méně, než je 
tomu v současné době.      Jiří Říha
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Milovanou Lobeč tiše opustil 
starosta Jaromír Šimonek

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Čas je neúpros-
ný. Roky plynou 
a s nimi ze světa 
odcházejí lidé, 
které známe od-
mala nebo jsme 
je možná pozna-
li teprve nedávno. Ať je to tak či 
onak, je nám jasné, že pro veřej-
nost, kraj nebo třeba jen malou 
vesničku něco znamenají. Při-
padají nám jako trvalá součást 
světa a ani nás nenapadne, že 
by tu jednou nebyli. Patřil mezi 
ně pan Jaromír Šimonek, staros-
ta Lobče a hospodář na Lobči, 
Housce a Stránově. Ačkoli jsem 
ho více znal až posledních pět let, 
měl jsem ho rád. Na nic si nehrál 
a nedělal rozdíly mezi lidmi. A 
když na schůzce stočil rozhovor 
ke vzpomínkám na minulé časy, 
rád jsem ho poslouchal. Byl mi 
ale blízký možná hlavně tím, že 
byl spolužákem mého táty, jehož 
přezdívkou začal říkat i mně. 
„Nazdar, Bachu!“ slýchával jsem 
od něho pokaždé, když jsme se po-
tkali. Tak jsem si na to zvykl, že by 
mi až bylo líto, pokud by mě tak 
neoslovil. Teď  ale vím, že už mě 
tak nikdy nepozdraví, a je mi to 
líto. Vzpomínám si, jak za mnou 
přišel do sadu za lobečským zám-
kem, když jsem tam před pár lety 
sázel jabloně, a říkal: „Bachu, až 
budou mít jablka, to už tady asi 
nebudu.“ „Ale prosím vás, co bys-
te tu nebyl,“ odpověděl jsem mu. 
Měl bohužel pravdu... Kdybych 
mohl s panem Šimonkem ještě 
promluvit, řekl bych mu, ať tam 
nahoře pozdravuje tátu, starýho 
Bacha...                 Se vzpomínkou 
                              Jirka Bach Říha

Ing. Jaromír Šimonek. Foto: M. Š.

Lobeč byla místem, kde se 
poprvé podíval na svět. 
Místem, kde také naposle-

dy zavřel oči. Jaromír Šimonek  
z Lobče svou rodnou obec milo-
val a jako starosta se staral i o to, 
aby se v ní dobře žilo nejen jemu, 
jeho rodině, ale i všem místním 
občanům. Rodnou zem, obec  
i úřad opustil tiše, dva dny po 
svých 76. narozeninách, 26. čer-
vence 2021. Jeho životní dílo a 
odkaz budou ovšem žít dál, a to 
nejen na zámku Lobeč, odkud 1. 
srpna vedla jeho poslední cesta 
na lobečský hřbitov, ale i na hradě 
Houska a zámku Stránov.

Jaromír Šimonek se narodil 24. 
července 1945 doma na zámku v 
Lobči rodičům Jaromíru a Blaženě 
Šimonkovým jako první ze dvou 
dětí. Jeho sestra Blanka už při-
šla na svět v porodnici. Jaromírův  
tatínek se narodil na zámku Strá-
nov a maminka pocházela z Jizer-
ního Vtelna. 

Doba, do níž se pravnuk proslu-
lého prezidenta Škodových závodů  
v Plzni, velkostatkáře a senátora Jo-
sefa Šimonka narodil, nebyla zrov-
na ideální a celé jeho rodině příliš 
nepřála. Po skončení druhé světové 
války, během níž byl rodině zabrán 
hrad Houska a na zámku v Lobči 
mělo gestapo školu pro žáky Hit-
lerjugend, přišli k moci komunisté. 
A ti velkostatkáře a majitele dvou 
zámků a hradu na pokoji nenechali.

Soudruzi Jaromírova dědečka 
Františka Šimonka navštívili 8. 
března 1948, předali mu znárod-

ňovací záměr, sebrali mu klíče od 
trezoru a ustřihli telefon. Rodina 
tehdy nebydlela přímo v zámku, ale 
v budově za ním, kde jsou v dnešní 
době kanceláře a apartmány. Tam 
mohli Šimonkovi zůstat do roku 
1951, kdy se měli vystěhovat do 
místností, kde nebyly ani podlahy, 
což Jaromírova maminka odmítla. 
Situaci zachránil spisovatel Eduard 
Štorch. Šimonkovým nabídl, aby se 
nastěhovali do jeho prostorné chaty 
v Lobči, kde Jaromírovi rodiče zů-
stali do konce života.

Jaromír Šimonek navštěvoval 
lobečskou jednotřídku, po jejímž 
skončení přešel do školy ve Mšeně. 
Ani tam se ale nevyhnul hloupým 
pomluvám. Zasedl si tam na něho 
jako na syna vykořisťovatele z Lob-
če přímo jeho učitel. Často ho pak 
shazoval před spolužáky, ale děti na 
něho naštěstí nezanevřely.

Po základní škole chtěl coby fan-
da dopravních prostředků zamířit 
na strojní průmyslovku v Mladé 
Boleslavi, to se mu komunisté ne-

dovolili. Uvažoval tedy o studiu 
zemědělské techniky a mechaniza-
ce, ani tam ale nebyl přijat. Skon-
čil proto na učilišti v Horkách nad 
Jizerou na oboru pěstitel-chovatel, 
kam chodili žáci pomocných škol 
a děti kulaků. Potom se vyučil jako 
opravář zemědělských strojů a na-
konec si udělal nástavbu na škole 
zemědělské techniky, kam nebyl 
dříve přijat.

Jedním z jeho spolužáků byl i Mi-
roslav Štěpán, pozdější tajemník 
Socialistického svazu mládeže a 
pražské KSČ. Potkali se na vysoké 
škole zemědělské, kde Jaromír Ši-
monek studoval na fakultě mecha-
nizace v Suchdole. Při studiu na 
vysoké škole si Jaromír přividělával 
jako řidič nákladního auta, v létě 
jezdil na žně. 

Po promoci v roce 1970 zamířil 
Jaromír Šimonek na vojnu do Ta-
chova, kde v rotě týlového zabez-
pečení dosáhl hodnosti četaře. Po 
měsíci ho převeleli do Stříbra, kde 
vyučoval v kurzu konstrukce obr-
něných vozidel.

Po vojně Jaromír Šimonek pra-
coval ve Škodě Mladá Boleslav a u 
Zemědělských staveb Praha.

Po roce 1989 požádal Jaromír 
Šimonek společně se svým otcem 
o navrácení rodinného majetku. 
Vedle rozsáhlých polností, lesů a 
rybníků stát Šimonkovým vrátil i 
hrad Housku, zámek Lobeč a zá-
mek Stránov. Po restitucích, které 
trvaly do poloviny devadesátých let 
minulého století, čekalo starono-
vé majitele hodně práce. Zatímco 
Houska nebyla, díky tomu, že byla 
využita jako státní archiv Národní 
knihovny, v tak špatném stavu, dal-
ší dva zámky na tom byly hůře. V 
lobečském zámku byla léta psychi-
atrická léčebna a na Stránově dět-
ský domov.

Jaromír Šimonek rodinný maje-
tek vlastnil společně se svou sestrou 
MUDr. Blankou Horovou. Už řadu 
let ovšem své zkušennosti předával 
své jediné dceři Ing. Zuzaně Pavlík 
Šimonkové, která tatínka v rodinné 
firmě zastoupila.

Ing. Jaromír Šimonek byl až do 
své poslední chvíle stále obklopen 
svou milovanou rodinou v prostře-
dí, které měl moc rád...

Jiří Říha
(v článku byly použity informace  

z rozhovoru Paměti národa -  
M. Šimek, J. Vlnas, Z. Chaloupka)
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Jaromír Šimonek s dcerou Zuzanou. Se svou červenou Škodou Felicií každo-
ročně zahajoval Veteránské rojení v Lobči. Foto: autokaleidoskop.cz
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ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

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

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

VODOINSTALAČNÍ  MATERIÁL
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

ELEKTRO MATERIÁL
LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA

SPOJOVACÍ  MATERIÁL
Služby: 

VÝROBA KLÍČŮ,  PŘESTAVBY VLOŽEK
BROUŠENÍ  NOŽŮ,  KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
Po telefonické dohodě možnost dovozu zboží

Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)

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

I n z e r c e

Harasovský rybník zaplnili triatlonisté
Harasov - V sobotu 17. července Tě-
locvičná jednota Sokol Mšeno uspo-
řádala tradiční Kokořínský triatlon, 
kterému se ve sportovní hantýrce 
přezdívá „Kokotlon“. 

Letošního 27. ročníku se zúčast-
nilo 27 mužů, z toho 8 veteránů, 5 
žen a 2 ženy veteránky. Do kategorie 
juniorů, kde mohou startovat závod-
níci do 18 let, se přihlásil 1 závodník. 
Tato kategorie má pouze zkrácenou 
první disciplínu plavání, kdy nezle-
tilí závodníci plavou 750 metrů, tedy 
polovinu trati dospělé kategorie. 

Triatlonový závod opět začínal 
právě touto disciplínou tradičně na 
Harasově. Na 43 plavců, kteří musí 
obkroužit na rybníku 6 koleček, 
bedlivě dohlížejí dvě kánoe, jejichž 
posádky by přispěchaly na pomoc v 
případě potíží. Naštěstí jejich pomo-
ci nebylo potřeba, a to ani nejstarší-
mu 73letému veteránovi, který si po 
13 letech přijel Kokořínský triatlon 
zopakovat.

Dalším odvážlivcem letošního 
ročníku byl fotograf, který neváhal 
a po celou dobu plavecké části po-
nořen po prsa ve vodě nafotil nesku-
tečné množství detailních fotografií 
všech závodníků (všechny fotografie 
můžete najít na www.sokolmseno.cz 
/externí galerie).

Po absolvování plavecké části tri-
atlonisté vyrazili na 32 kilometrů 
dlouhý úsek, který vedl po silnici, 
zpevněných cyklistických a polních 

cestách a také značně rozbláceným 
terénem. V této části závodu nepři-
neslo startovní číslo 13 štěstí své-
mu nositeli, který měl na kole pád 
a závod musel předčasně ukončit. 
Záchrannou službou byl převezen 
na Mělník a ošetřen, zranění ale na-
štěstí nebylo vážné. V současné době 
už opět sedí za řídítky svého kola v 
dresu stáje Luigi Cocotti a zdolává 
další kilometry. 

Osmikilometrová běžecká část za-
čínala u Hospůdky na Romanově, 
kde i celý triatlon končil.  

V prostorách této příjemné hos-
půdky našel už poněkolikáté útočiš-
tě náš realizační tým, stejně jako do-
provod sportovců. Dostalo se nám 
zde velmi dobrého občerstvení, na 

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

Letošního ročníku se zúčastnilo sedmadvacet mužů a sedm žen. Foto: archiv TJ Sokol Mšeno 3x

Cíl Kokořínského triatlonu je už tradičně na Romanově u Mšena.

každého závodníka po doběhu čeka-
la porce výborné gulášové polévky 
na doplnění vydané energie a další 
dobroty. 

Po celý den nás provázelo příjem-
né počasí, naštěstí bez deště. Dočkali 
jsme se i sluníčka, které určitě potě-
šilo i naše závodníky. 

Slavnostní vyhlášení a předání 
dřevěných putovních pohárů, me-
dailí, triček a dalších věcných cen 
jsme stihli ještě před přicházejícím 
podvečerním deštěm a v závěru 
vyhlášení jsme velikým potleskem 
ocenili nejstaršího triatlonistu, kte-
rý právě vbíhal do cíle a ve svých 73 
letech úspěšně zdolal celý triatlon. 
Klobouk dolů, pane Bartoňku!

Hanka Nečasová, TJ Sokol Mšeno
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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

Stránečtí poničeným obcím 
na Moravě poslali 100 tisíc
Stránka - Zastupitelstvo obce 
Stránka se sešlo ve středu 30. červ-
na 2021 na mimořádné schůzi, kte-
rá měla na programu jediný bod. 
Představitelé obce se bavili o tom, 
kolik finančních prostředků z roz-
počtu obce půjde na pomoc obcím 
na jihu Moravy, které byly ve čtvr-
tek 24. června poničeny tornádem 
stupně F4. 

Při rokování o výši pomoci si 
zastupitelé připomněli přírodní 
pohromu před dvanácti lety, ve 
čtvrtek 23. 7. 2009. V onen den se 

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 

Informace na telefonu:

 602 521 213

I n z e r c e

obcí Stránka prohnala ničivá bou-
ře s prudkými poryvy větru, která 
napáchala obrovské škody. Potrha-
la elektrické a telefonické vedení, 
veřejné osvětlení i obecní rozhlas. 
Taktéž rozervala dvě velké památ-
né lípy, které spadly a poničily dům 
a auto chalupáře. S odstraněním 
následků této pohromy byly velké 
starosti a problémy. Nutno však 
říci, že proti tomu, co se odehrá-
lo během několika minut na jižní 
Moravě, to nic nebylo.

Proto zastupitelstvo obce roz-

hodlo o finančním daru pro čtyři 
nejpostiženější obce - Hrušky u 
Břeclavi - 25 000 Kč, Mikulčice 
- 25 000 Kč, Lužice - 25 000 Kč, 
Moravská Nová Ves - 25 000 Kč. 
Tato výpomoc byla zaslána obcím 
na jejich transparentní účty. Tento 
dar v celkový výši 100 000 Kč bude 
hrazen z úspor obce v minulých 
letech. 

Věříme, že peníze budou účelně 
využity a poslouží k obnově v po-
stižené oblasti.

Štefan Dvorščík, starosta

Deník zastupitele: Petr Jizba
Vážení spoluobčané, rád 

bych vás informoval  
o tom, že v pondělí 12. čer-

vence proběhlo mimořádné zase-
dání zastupitelstva města Mšena. 

Toto zasedání bylo svoláno naším 
sdružením Pro Mšeno, konkrétně 
kolegyní Mgr. Marcelou Prielož-
nou. Důvodem ke svolání byla re-
akce na tragické události z konce 
června, kdy jižní Moravu zasáhlo 
silné tornádo. Cítili jsme povin-
nost přispět na pomoc a obnovu 
postiženým obcím. Vzhledem  
k červencovému termínu se nás 
však mnoho nesešlo, ale i v počtu 
devíti zastupitelů jsme nakonec 
byli usnášeníschopni. Na progra-
mu tentokrát nebylo mnoho bodů 
a vesměs se jednalo o nepříliš 
důležitá témata, jako například 
prodej nevelkých pozemků a po-
dobně. 

Hlavním bodem tedy zůstala fi-
nanční pomoc obcím postiženým 
tornádem. Navrhl jsem částku 150 
000 Kč. A v podstatě s tím nikdo 
neměl žádný problém. Myslím, že 
tato částka je vzhledem k velikosti 
a počtu obyvatel Mšena adekvátní.  
Poté jsme se jen domlouvali na 

technických záležitostech, a to 
jakým způsobem a na jaký účet 
zmiňovanou částku zaslat. Nako-
nec jsme došli k závěru, že bude 
nejlepší peníze poslat přímo po-
stiženým obcím, a tak jsme roz-
hodli, že schválený balík peněz 
rozdělíme na šest stejných dílů, 
tedy 25 000 Kč, a rozešleme je na 
účty příslušných obcí.

Pozastavím se s dovolením ještě 
nad jednou věcí. Tohoto zasedá-
ní se nezúčastnil pan starosta a 
musím říci, že to bylo znát. Celá 
schůze a všechna jednání, kte-
rá byla na programu, probíhala 
v jakési pohodě, bez zbytečných 
emocí a velmi korektně. Bohužel 
musím podotknout, že nepřítom-
nost pana starosty byla (tedy ales-
poň z naší strany) vnímána velmi 
pozitivně. 

Dovolte mi na závěr popřát vám 
příjemně strávený zbytek léta.

Petr Jizba, zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno

Beletrie
I. Mc Ewan: Stroje jako já a lidé 
jako vy
K. : Učitelčin snář aneb život na 
z(n)ámku
J. Caplin: Hotýlek na Islandu
S. Brown: Zachráněné dopisy
V. Kieland: Drzý kravaťák
L.Raven: Pan Romantik
J. Pospíšilová: ...a naposledy 
konvalinky
M. Mlynářová: Bez bontonu, bez 
konvencí
D. Landsman: Dovolená s mo-

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
derním fotrem
D. Steel: Hrdinové; Jako v po-
hádce
T. Keleová-Vasilková: Rodinné 
klubko
A. Weir: Kateřina Howardová - 
nevěrná královna
H. Murakami: Tancuj, tancuj, 
tancuj
P. Soukupová: Věci, na které 
nastal čas

Detektivní romány
L. Gray: Beze stopy

L. Penny: Břicho nestvůry; Zátiší 
– případy vrchního komisaře 
Gamache
S. Robinson: Dopisy od mrtvého
D. Coates: Duch domu Ashbur-
nů; Duchové rodiny Folcroftů; 
Záhada domu Marwicků
R. Pobi: Město plné oken

Dětská literatura
R. Dahl: Kouzelný prst
Pojďme jíst! – Šikula a Nezbeda
Pojďme si uklidit hračky! - Šikula 
a Nezbeda
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Sháním paní na ůklid domu zhru-
ba jednou až dvakrát v měsíci.  
Telefon: 606 821 969.

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

Závěsy z plastových céček  
se staly hitem mezi dětmi
Vážení čtenáři, prázdni-

ny jsou v plném proudu, 
doufáme, že si krásných 

letních dnů užíváte. Pokud si tře-
ba právě teď vaříte kávu a chcete 
se s ní posadit do stínu nebo jste 
zrovna seskočili padákem a chcete 
svůj adrenalin zklidnit, máme pro 
vás další počtení z našeho muzea.

Náš děj se odehrává v Praze na 
sídlišti Ďáblice v 80. letech 20. 
století. V té době bylo velkým fe-
noménem sbírání a vyměňování 
céček. Tedy nejenom céček, ale i 
esek, trojek, paragrafů a dalších 
různých tvarů. 

Ptáte se, jak se vyměňovalo? Ře-
tízek poskládaný z těchto tvarů 
jsme nosili v kapse, a když došlo 
na výměnu, vzali jsme ho do obou 
rukou a dotyčnému jsme ho tak 
podrželi před očima, aby si mohl 
vybrat, za jaké své chce směnit.

Tak to fungovalo až do jednoho 
dne...

Malá Helenka, sotva pětiletá, 
byla zrovna venku s holkama. Ská-
kaly gumu. Kolem šli větší kluci a 
volali: „Holky nechcete vyměnit?“

Helenka měla s sebou zrovna 
nový řetízek céček. Celá šťastná, 
že bude také moct směnit, ukáza-
la největšímu klukovi z party svůj 
poklad.

Celé se to seběhlo tak rychle. V 
jedné vteřině Helenka řetízek ještě 
držela, v té druhé už ne. Kluci jí ho 
prostě ukradli.

Stála tam a z očí jí tekly slzy, ruce 
stále ještě jako by svíraly ten céč-

helenka měla nový řetízek céček, ale rychle o něj přišla... Foto: S. K. 2x

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

kový řetízek a mozek se zdráhal 
uvěřit tomu, že by ti kluci byli ně-
čeho takového schopni. 

Ano, byli. Byli to ti největší sígři 
z celých Ďáblic. To bohužel ale He-
lenka nevěděla. 

Stála tam jako solný sloup ještě 
pěknou chvíli a pak šla smutně 
domů. Cestou potkala svého star-
šího bratra Jana.

„Helčo, co brečíš?“ zeptal se jí 
Janek. A Helenka mu s pláčem 
všechno vypověděla. Jak ze sebe 
dostávala slůvka, pláč pomalu uti-
chal, akorát malý mozeček stále 
nemohl uvěřit, že by někdo něco 
takového mohl udělat. 

Janek stál, poslouchal svou ma-
lou sestru, která ho někdy štvala  
a zdržovala. Ale teď ne. Teď cítil, 
že má potřebu ji ochránit, říct jí, že 
všechno bude dobré. On už znal ty 
nespravedlnosti světa, už se s nimi 
setkal. 

„Ségra, tady máš kapesník a už 

nebul. Já ti ty céčka do večera při-
nesu,“ řekl Janek a podal Helence 
kapesník, který se pral naposledy 
snad v minulém století.

Zaťal ruce v pěst, čepici si po-
sunul kšiltem dozadu a šel sehnat 
kluky ze svojí party. Tohle už ne-
byla jen krádež céček, byla to věc 
cti. „Nikdo nebude okrádat mou 
sestru,“ myslel si Jan a kluci z jeho 
party s ním souhlasili. Parta drží 
vždycky spolu.

Večer byla céčka doma.
Odnesla to ale Janova čepice a 

košile a jednička z chování se mu 
rázem proměnila ve dvojku, proto-
že račte věděti, ten velký zlodějský 
kluk měl tátu na ministerstvu...

Panenky na snímcích pocházejí 
z dílny panenkářů Franz, Schmidt 
& Co., Německo, 1. polovina 20. 
století.

Céčka byla původně vyráběna 
jako plastové závěsy do domác-
ností v 80. letech 20. století. Po-
sléze se stala velkým sběratelským 
fenoménem zejména mezi dětmi.

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  21. díl

O B Ě D Y 
AŽ NA VÁŠ STŮL

● od pondělí do pátku pro občany i firmy 
ve Mšeně a okolních obcích

● výběr ze dvou druhů hotových jídel

 MENU s polévkou 120 Kč, bez polévky 95 Kč.

ChCETE SE STRAVOVAT ZDRAVěJI?

Využijte nabídku FIT obědů s menu za 130 Kč

 732 678 699   obedy-mseno@seznam.cz

HOSTINEC 
U KORUNY

I n z e r c e

V úterý 17. srpna 
2021 uplynou tři 
roky od chvíle, 
kdy do umělecké-
ho nebe odešel 
pan Karel horňák,  
zakladatel a dlouholetý šéfre-
daktor Mšenských novin, učitel, 
vynikající muzikant, zakladatel  
a sbormistr pěveckého sboru In-
termezzo aj. 

Jiří Říha a další spolupracovníci

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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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou                             27. díl

I staré pohlednice jsou zdrojem informací
Posíláte ještě pohlednice z 

dovolených a výletů? Při-
znám se, já ano. Dokonce 

v každém městě, kam se vydám, 
navštívím nejdříve infocentrum. 
Prohlížím si turistické brožury, za-
jímavosti o tom kterém místě, ale 
hlavně, nikdy nezapomenu na sto-
jan plný barevných kartiček. 

Část pošlu stejně postiženým ka-
marádům, část zase putuje do mé 
rozrůstající se sbírky. Kromě no-
vějších, mnou zakoupených nebo 
objevených u rodinných příslušní-
ků, obsahuje také pohlednice staré 
několik desítek let. Pokud mají na 
druhé straně text a známku, tím 
lépe. 

Jména dohledávám v kronikách 
a matrikách, zvlášť pokud mám 
od některých osob pohlednic více 
a navazují na sebe. Takto jsem 
sledovala například životní osud 
mladíka bojujícího ve válce nebo 
vdavekchtivé slečny. Dříve lidé 
psali na pohlednice celé romány, 
prozrazovali, co právě dělají, kde 
se nacházejí nebo sdělovali infor-
mace o široké rodině. 

Na pohlednicích nenajdeme 
pouze fotografie a obrázky měst, 
stejně časté jsou náboženské moti-
vy, výjevy z historie nebo, pokud se 

jedná o pohlednice zaslané z války, 
tak vojenská témata. 

Speciální, mou nejvíce oblí-

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.

benou kategorií, jsou kabinetní 
fotografie, takzvané kabinetky.  
Jednalo se o umělecky pojatý por-
trét jedné nebo více osob. Pořizo-
vala se ve fotoateliéru, kdy byla 
osoba umělecky naaranžována. 
Druhou stranu fotografie tvořil 
karton s logem ateliéru, případně 
byla ve formě klasické pohlednice. 
Ve sbírce mám například kabinet-
ku chlapce, zaslanou jeho matkou 
otci, bojujícímu na frontě. V textu 
jej upozorňuje, aby si všiml, jak 
syn vyrostl a jak mu to jde ve ško-
le. Nechybí toužebné přání, aby se 
brzy vrátil domů. 

Nedávno se mi dostala do ru-
kou kabinetka mšenského rodáka 
Eduarda Černého. Vděčím za ní 
jeho pravnučce, paní Mgr. Janě El-
belové. Samozřejmě mi to nedalo, 
musela jsem si jej vyhledat v ma-
trikách, protože jsem měla i jeho 
datum narození. 

Rok narození 1874 jasně odka-
zoval na matriční knihu Mšeno 
39, obsahující záznamy z let 1872-
1890. Jaké bylo mé překvapení, 
když jsem jej tam nenašla. Chvil-
kové zarmoucení vystřídalo ra-
dostné zjištění. Ukrýval se totiž v 
nebuželské evangelické matrice. 

Byl synem mistra krejčího Jana 
Černého ze Mšena č. 2 a Barbo-

ry, dcery krejčího Jana Jakla. Jak 
jsem se od Jany dozvěděla, ani on 
se nevyhnul krejčovskému řemes-
lu. Sídlil nejdříve v domě číslo 184 
a později v čísle 46. Na přiložené 
fotografii je to prostřední mladý 
muž. Identita dalších dvou mužů 
není známá, ale uniforma prozra-
zuje tělocvičný spolek Sokol. 

Ten byl ve městě založen roku 
1865 z popudu Františka Stanisla-
va Hulicia (1825 -1894), o němž 
jsem se již zmiňovala několikrát 
v předchozích číslech. Na začát-
ku zde cvičilo 70 členů, v čele s 
náčelníkem Antonínem Šůrou. 
Starostou jednoty byl samozřejmě 
iniciátor vzniku Hulicius. Ke cvi-
čení byly využívány sály U Peerů,  
U Honců a U Bažanta. Ničivý po-
žár v roce 1867 bohužel činnost-
spolku zarazil a mšenský Sokol za-
nikl. Na opětovné rozlétnutí musel 
počkat do roku 1890. 

Jedním z významných členů byl 
řídící učitel František Xaverius 
Procházka (30. listopadu 1890 
– 23. ledna 1942). Narodil se do 
rodiny majetníka domu Štěpána 
Procházky ze Mšena č. 37 a Marie, 
dcery Antonína Vogla ze Mšena 
č. 90. Oddán byl v Olomouci dne 
5. dubna 1921 s Cecílií Pospíšilo-
vou. Kromě aktivní sokolské čin-
nosti byl zakladatelem a dirigen-
tem mužského pěveckého spolku. 
Osudným se mu stal rok 1941, 
kdy na příkaz říšského protektora  
Reinharda Heydricha začalo ge-
stapo zatýkat představitele mšen-
ského Sokola zapojené do odboje. 
Část byla propuštěna, František to 
štěstí neměl. Společně s kolegou ze 
školy byl deportován do Malé pev-
nosti Terezín a následně do Osvě-
timi. Zde jeho život v roce 1942 
vyhasl. 

Mšenský sokol Eduard Černý ze Mšena (uprostřed). Foto: Archiv J. E.

I n z e r c e

O B E C  LO B E Č 
pronajme od 9/2021 zavedenou 
H O S P O D u  V  S O KO LOV N Ě

Přihlášku včetně stručného 
podnikatelského záměru zasílejte na  
lobec@seznam.cz do 20. srpna 2021
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Nenáviděná řepka vylepšuje 
půdu a působí proti její erozi
Hned na začátek musím po-

dotknout, že nejsem žád-
ným příznivcem našeho 

pana premiéra. Nejsem dokonce 
ani jeho volič. A přijde mi smut-
né, že toto musím zdůraznit. Ale 
je to moje zkušenost, že jakmile se 
někde účastním diskuzí na téma 
řepka, argumentace končí: „…no 
jo, další, co fandí Babišovi.“ Není 
tomu tak. Ale kolem řepky je víc 
dezinformací nežli vos kolem cuk-
rárny, a tak bych vám pár informací 
osvětlil.

Řepka se pěstovala v českých 
zemích již v 19. století. Dokonce 
tehdy výhradně jako technická 
plodina. Olej se využíval ke svícení. 
Než ho vytlačil levnější a nekouři-
vý petrolej. Později se započalo se 
šlechtěním na výrazné snížení anti-
nutričních látek, díky čemuž se olej 
začal používat v potravinářství a 
pokrutiny jako krmivo pro zvířata, 
především přežvýkavce. Ve snaze  
o ekologický přístup kdosi kdesi 
rozhodl (zde je první ALE – nebyl 
to rozhodně zemědělec), že se do té 
zlé nafty začne přidávat ta hodná 
biosložka. A světe div se, poptávka 
se sice zvedla jen nepatrně, ale už 
každý zemědělec v očích laika pěs-
toval (Babišovu) řepku. 

Je to však prozaičtější. Koncem 
dvacátého století začalo výraz-
ně ubývat živočišné výroby, a tak 
mnozí sedláci museli krmné plo-
diny nahrazovat ve větší míře ji-
nými. Laici nám vyčítají, že je na 
pěstování řepky dotace. Protože se 
musí dávat do nafty, tak ji budeme 
pěstovat, ať to stojí, co to stojí, a ži-

I n z e r c e

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
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Václav Babinský (* 20. 8. 1796 Po-
kratice u Litoměřic † 1. 8. 1879 Pra-
ha – Řepy), loupežník. Studium na 
gymnáziu v Litoměřicích nedokon-
čil, po vojně začal s tlupou společ-
níků páchat loupeže a zločiny v ši-
roké oblasti, mj. na Kokořínsku. V 
roce 1835 byl polapen a odsouzen 
k 20 letům těžkého žaláře (Špilberk 
a Kartouzy – Valdice u Jičína). Po 
propuštění byl zahradníkem v žen-
ské věznici v Praze – Ruzyni. O jeho 
životě a činech psal mj. E. E. Kisch 
(Pražský pitaval, 1958). Literatura 
o něm je velmi bohatá, vznikala již 
za jeho života (kramářské písně). 
Naposledy o něm sepsala Dagmar 
Štětinová knížku Babinský – straš-
livý lesů pán (1998, znovu 2006).
Karel Boháček (* 4. 8. 1886 Zama-
chy † 21. 8. 1928 Praha), ak. malíř. 
Chodil do obecné školy v Kadlíně, 
studoval Keramickou školu v Be-
chyni a Akademii výtvarných umě-
ní, člen Umělecké besedy. Jeho 
kompozice mj. krajiny Mšenska a 
Kokořínska jsou secesně dekorativ-
ní. Panoramatickými obrazy bohu-
žel vrcholí jeho předčasně uzavře-
né dílo. K. Boháček je pochován na 
Vinohradském hřbitově v Praze.
Ferdinand Knobloch, doc., MUDr., 
CSc. (* 15. 8. 1916 Praha † 19. 1. 
2018 Kanada), psychiatr a psycho-
terapeut. VŠ studium dokončoval 
až po 2. světové válce a po návratu 
z koncentračního tábora, kde mu 
jeho žena (Židovka Susan Hartma-
nová) zemřela na tyfus v roce 1944. 
Absolvoval stáže londýnské univer-
zity v britských nemocnicích, snažil 
se uvádět do praxe teorie psycho-
analýzy neurologa a psychiatra 
českého původu Sigmunda Freuda 
(1856–1939) a stal se v Evropě prů-
kopníkem skupinové terapie. Tu za-
čal uplatňovat v denním sanatoriu 
pro neurózy v Praze a v nově zří-
zené psychiatrické léčebně v Lobči 
(vznikla ve znárodněném zámku v 
roce 1954), kterou vedl. Se svými 
názory a metodami se dostával do 
křížku s komunistickou mocí a ide-
ologií. Přesto byl ještě v roce 1967 
jmenován sekretářem sekce Svě-
tové psychiatrické asociace a orga-
nizoval několik seminářů ve světě. 
V roce 1968 založil Čs. společnost 
pro integrovanou psychoterapii a 
psychoanalýzu, předsedal meziná-
rodnímu kongresu o psychodra-
matu v Rakousku a přednášel na 
univerzitách v USA. V roce 1970 
emigroval do Kanady, kde s druhou 
manželkou Jiřinou napsali světově 
proslulou knihu Integrovaná psy-
choterapie (české vydání až v roce 
1993).            M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

KALENDÁRIuM
MŠENSKA

votní prostředí že házíme přes pa-
lubu. Faktem ale je, že zhruba 2/3 
vyprodukované řepky se vylisuje k 
výrobě rostlinného oleje pro potře-
bu lidí. Je třeba se důrazně ohradit 
proti tvrzení, že na pěstování ře-
pky je dotace. Žádná taková není. 
Zemědělec pěstující řepku dostá-
vá dotaci na obhospodařovanou 
plochu. Ta je vázaná na správnou 
zemědělskou praxi, kontrolovanou 
celou řadou kontrolních orgánů, 
od dobré životní pohody zvířat až 
po nakládání s odpady v rámci naší 
dílny. A samozřejmě spousty agro-
technických opatření. Po splnění 
těchto podmínek dostane každý 
zemědělec stejnou dotaci na hektar, 
ať na něm pěstuje pšenici, kukuřici 
či řepku. Ale dost o penězích. Těch 
se člověk nenají. Proč tedy země-
dělci pěstují řepku?

Řepka je plodinou zúrodňující. 
Má dlouhý, široký a kulový kořen 
sahající až do hloubky 1,7 metru, 
díky němuž vylepšuje tzv. pórovi-
tost půdy. Jinak řečeno ji načech-

rává, provzdušňuje a zlepšuje její 
kapilaritu. Do půdy se tak dostane 
více vzduchu a lépe se do ní vsaku-
je voda. Řepka je i díky tomu vý-
borná protierozní plodina. Když si 
vezmete, že se seje v srpnu a sklízí v 
červenci, tak tvoří zelenou listovou 
plochu 11 měsíců v roce. Oproti 
tomu širokořádková kukuřice ur-
čená na siláž do bioplynky (ale je to 
bio) pouze 2 měsíce. Úroda řepky 
představuje velkou biomasu. Z nad-
zemní části se z pole odváží pouze 
semena. Každý zemědělec nechává 
zbytek nadzemní části rostliny na 
poli jako organickou hmotu a za-
pravuje ji do země. V půdě zůstá-
vá již zmíněný kořen řepky, který 
tvoří rozsáhlou organickou hmotu 
samu o sobě. Opět při pěstování 
mnoha jiných plodin mizí z pole 
skoro celá organická hmota. Dal-
ším často citovaným argumentem 
proti řepce je, že při postřikování 
různými agrotechnickým příprav-
ky dochází k úhynu včel. Za celých 
12 let, co pracuji v zemědělství, 
jsem se s tím nesetkal. Například 
na rozdíl od někdy až katastrofál-
ní léčebné praxe včelařů ve vztahu  
k varoáze včel. To díky této nemo-
ci a často laxnímu přístupu řady 
včelařů hyne mnoho včelstev. Ka-
ždopádně, v době květu se nesmí 
stříkat žádné přípravky, které jsou 
nebezpečné nebo zvláště nebez-
pečné pro včely. Nevýhodou pěsto-
vání řepky je větší chemizace. Ano, 
řepka je zatížená pesticidy o tro-
chu více než jiné plodiny, protože 
je velmi náchylná ke škůdcům po 
celý rok. Pokud by se neošetřovala, 
škůdci by porost zdevastovali. Na 
druhou stranu, vzhledem k naší 
poměrně přísné legislativě není 
možné množství použitých pestici-
dů překračovat. Navíc by to nebylo 
ani ekonomické. A na závěr jedna 
myšlenka k zamyšlení. Do roku 
2019 se mohlo používat insekti-
cidní ošetření osiva, aby ti škodliví 
broučci nezničili celou úrodu ře-
pky ještě na podzim.  A následně 
stačilo jedno insekticidní ošetření 
ve formě postřiku. Ale toto moření 
bylo zakázáno (hle, v Polsku platí 
stále výjimka) a důsledek je, že vět-
šina porostů musela být ošetřena 3 
aplikacemi navíc. Tak nějak marně 
hledám ten ekologický přesah zá-
kazu.      MVDr. Miroslav Hrdlička, 

předseda představenstva 
1. zemědělské a.s. Chorušice

řepka olejka. Foto: archiv
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Třicetiletou tatru mšenských hasičů 
nahradila zbrusu nová Scania 4x4
Mšeno - Mšenští dobrovolní hasiči 
se dočkali nové posily. Devítikubí-
kovou cisternu na třínápravovém 
podvozku Tatra T815, která byla vy-
robena už před více než třiceti lety, 
nahradila zbrusu nová cisterna na 
podvozku Scania 4x4.

Dlouho nebylo jasné, jestli budou 
ve mšenské zbrojnici parkovat opět 
dvě velkokapacitní cisterny nebo 
jedna z nich bude disponovat menší 
cisternou, ale větším prostorem pro 
posádku a vybavení. Čekalo se, jaké 
dotační tituly bude možné využít.   
„Nakonec byl vyhlášen dotační titul 
na vozidla s menší zásobou vody, tak 
město o dotaci požádalo. A naštěstí 
to vyšlo,“ konstatoval zástupce ve-
litele mšenské hasičské jednotky 
Patrik Vyskočil, podle něhož to byla 
dobrá volba.

„Jednou z hlavních výhod nového 
vozidla jsou právě rozměry. Je nižší, 
takže lépe zvládne průjezdy napří-
klad v lese, je i kratší a má menší 
poloměr otáčení,“ popsal Vyskočil, 
který je zároveň mělnickým profesi-
onálním hasičem.

Dobráci ze Mšena sice během let-
ní sezony zasahují u mnoha lesních 
požárů, kde je zapotřebí dostateč-
ný přísun hasební vody, v poslední 

Nový vůz disponuje nárazníkovou proudnicí ovládanou z kabiny řidiče.

Nová cisterna na podvozku Scania 4x4 pobere čtyři kubíky vody, což není mnoho. Je tedy vhodná hlavně na rychlé zásahy. Foto: Jiří Říha 6x

Na obou stranách vozu jsou zabudované prostorné boxy s potřebným vybavením.

době ale začínají mezi výjezdy převa-
žovat takzvané technické pomoci. A 
právě v této oblasti hasiči přednosti 
nového vozidla ocení nejvíce. „Kaž-
doročně evidujeme například řadu 
výjezdů k popadaným stromům, kde 
je vhodnější rychlejší vozidlo s men-
ším množstvím vody, které pobere o 
dva hasiče více než velká tatra,“ po-
znamenal Patrik Vyskočil.

Oproti  tomu k velkým požárům se 

sjíždí mnoho jednotek z okolí, které 
pomáhají s kyvadlovou dopravou 
vody na místo požáru, takže není 
nezbytně nutné disponovat dvěma 
velkokapacitními cisternami.

Mezi výhody nového vozu patří 
podle hasičů automatická převo-
dovka Opticruise, díky níž mohou 
vozidlo ovládat i méně zkušení řidiči. 
„Další výhodou je i stálý pohon 4x4 
a retardér, díky němuž řidič nemusí 

téměř používat brzdy a tím je šetří,“ 
doplnil zástupce velitele jednotky 
a dodal, že Scania vyrábí hasičské 
kabiny s důrazem na bezpečnost 
posádky, v čemž česká tatra stále 
zaostává. Ve vozidle navíc neschází 
ani klimatizace, elektrické stahování 
oken nebo couvací kamera. 

Za zmínku stojí nárazníková 
proudnice ovládaná z kabiny řidiče 
přes tablet nebo pomocí joysticku, 
sedačky s integrovanými dýchací-
mi přístroji nebo osvětlovací stožár 
se svítivostí 30 000 lumenů. Menší 
nádrž na vodu samozřejmě poskytla  
i více prostoru pro boxy s potřebnou 
výzbrojí.

Celkové náklady na pořízení mo-
derního zásahového automobilu se 
podle velitele Jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů Mšeno Františka 
Šulce vyšplhaly na 7 839 227 korun. 
„Z toho 2,5 milionu bylo z Fondu zá-
brany škod a 1 milion korun poskytl 
Středočeský kraj. Zbytek, tedy více 
než čtyři miliony korun, pak uhradi-
lo město Mšeno ze svého rozpočtu,“ 
vyčíslil velitel hasičů.

Starší ze dvou mšenských tater 
bude sloužit nedaleko. Pro svou  
jednotku ji zakoupila obec Střemy, 
kde nahradí Škodu 706.         Jiří Říha
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Mšeno - O bezmála stovku let zpát-
ky v čase se vrátili účastníci v pořa-
dí už jedenácté historické vycházky 
mšenského okrašlovacího spolku 
Po stopách Cinibulkových aneb 
Časem zpět o sto let. Ta je vždy vě-
nována odkazu ředitele mšenských 
škol, místního buditele a milov-
níka Kokořínska Josefa Bedřicha 
Cinibulka (1876 - 1944), který se 
ovšem nikdy sám nezúčastňuje. 
Nemá totiž kvůli svým aktivitám 
čas... Zastupují ho proto často jiné 
významné mšenské osobnosti z 
dřívějších časů. S nimi je možné 
se setkat během několika scének, 
v nichž se už řadu let představují i 
někteří mšenští divadelníci.

V letošním roce se vycházka te-
maticky věnovala připomínce 400. 
výročí narození jednoho z prvních 
českých vystěhovalců do Ameriky, 
geografa, obchodníka a korzára 
Augustina Heřmana. Účastníci tra-
diční akce se tak pohybovali v ně-
kolika časových rovinách, ta hlavní 
byla v roce 1936, jak ostatně popi-
suje i člen spolku a místní fotodo-
kumentarista Josef Havel:

Píše se rok 1936, na mšenské nádra-
ží přijíždí rychlík z Prahy a z něj vy-
stupuje pra pra... synovec mšenského 
rodáka Augustina Heřmana, senátor  
Thomas Francis Bayard z Delaware  
v USA. Na nádraží je uvítán mšen-
skými občany v čele s předsedou 
okrašlovacího spolku a školdozor-
cem Augustinem Janatkou, učitelem 
a sokolem Františkem Procházkou 
a evangelickým farářem Michalem 
Šimkem. Všichni společně odcházejí 
ke mšenské škole, která byla dokon-
čena teprve „nedávno“, v roce 1928. 
Pan senátor obdivuje stavbu školy. 

Druhé zastavení je v právě dokon-

čeném evangelickém kostele (1936). 
Otec Augustina Heřmana, Abra-
hám, byl mšenským farářem pod 
obojí. Z tohoto důvodu je vycházka 
zaměřena i na vznik evangelické 
církve ve Mšeně. Výkladu jak v kos-
tele, tak u památníku Jana Husa na 
náměstí i u kaple Církve českoslo-
venské husitské z roku 1925 se ujímá 
Michal Šimek. Páté zastavení je u 
rodného domu Augustina Heřmana, 
v jehož sousedství stojí bývalý kostel 
svatého Jana (požární zbrojnice).

Historická vycházka pokračuje k 
Městským lázním Mšeno (koupališ-
tě), postaveným v roce 1932.

Putování s panem senátorem, kte-
rý přijel navštívit rodiště svého před-
ka, končí za Blížkou, což je prastarý 
rybník za koupalištěm. Je tam pik-
nik. Průvodkyně pana senátora ob-
dařená spiritualistickými schopnosti  
vyvolá ducha korzára, který se ve 
druhé polovině 17. století plavil spo-
lečně s Augustinem Heřmanem na 
jeho lodi La Grace.              Jiří Říha

Historická vycházka patřila 
výročí Augustina Heřmana

 

6. 8. 18.00 - Králíček Petr bere 
do zaječích (anim. komedie, USA/
Austrálie, 2021, režie Will Gluck) 
6. 8. 20.30 - Cruella (kriminální 
komedie, USA, 2021, režie Craig 
Gillespie)
9. 8. 18.30 - Králíček Petr bere 
do zaječích (anim. komedie, USA/
Austrálie, 2021, režie Will Gluck)
10. 8. 20.00 - Matky (komedie, ČR, 
2021, režie Vojtěch Moravec)
11. 8. 18.00 - Croodsovi: Nový věk 
(animovaná komedie, USA, 2021, 
režie Joel Crawford) 
11. 8. 20.30 - Chlast (drama, Dán-
sko, 2020, režie Thomas Vinter-
berg)
12. 8. 20.00 - Deníček moderního 
fotra (komedie, ČR, 2021, režie 
Jan Haluza) 
13. 8. 18.30 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021, 
režie F. A. Brabec) 
16. 8. 18.00 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021) 
17. 8. 20.00 - Muž se zaječíma 
ušima (ČR/Slovensko, 2020, režie 
Martin Šulík)
18. 8. 17.30 - Croodsovi: Nový věk 
(animovaná komedie, USA, 2021)
18. 8. 20.00 - Anette (drama, 
Francie/Mexiko/USA, 2021, režie 
Leos Carax)
19. 8. 20.00 - Večírek (komedie, 
ČR, 2021, režie Michal Suchánek) 
20. 8. 17.30 - Tlapková patrola ve 
filmu (anim. film, USA/Kanada, 
2021, režie Cal Brunker)
20. 8. 20.00 - Deníček moderního 
fotra (komedie, ČR, 2021)
23. 8. 17.30 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021) 
23. 8. 20.00 - Deníček moderního 
fotra (komedie, ČR, 2021)
24. 8. 20.00 - Večírek (komedie, 
ČR, 2021, režie Michal Suchánek) 
25. 8. 17.30 - Croodsovi: Nový věk 
(animovaná komedie, USA, 2021)
25. 8. 20.00 - Jan Werich: Když 
už člověk jednou je… (dokument, 
ČR, 2021, režie Martin Slunečko a 
Miloslav Šmídmajer)
26. 8. 20.00 - Zátopek (životopis-
né drama, ČR, 2021, režie David 
Ondříček) 
27. 8. 17.30 - Zátopek (životopis-
né drama, ČR, 2021) 
27. 8. 20.00 - Ještě máme čas 
(drama, Kanada/Velká Británie/
Dánsko, 2020, režie, scénář, hud-
ba a hlavní role Viggo Mortensen)
30. 8. 17.30 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021) 
30. 8. 20.00 - Zátopek (životopis-
né drama, ČR, 2021)
31. 8. 17.30 - Zátopek (životopis-
né drama, ČR, 2021)

KINO MÁJ DOKSY
SRPEN

Letošní historickou vycházku si nenechaly ujít čtyři desítky lidí, většinou z okolí Mšena. Foto: Josef Havel 4x

U Blížky byl přichystán piknik, na který se těšil i duch korzára...

Dámy si opět daly záležet, aby skvěle zapadly do „starých časů“.
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I n z e r c e

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 
Bergl, který nás už několik let pro-
vází svými články po zajímavých 
místech Evropy, pro nás přichystal 
tipy na výlety po okolí Mšenska. 
Nemusíme překračovat hranice stá-
tů, abychom poznali krásná místa. 
Stačí nám k tomu pár kroků...

Tentokrát mám pro vás tip 
na  procházku krásnou ob-
lastí CHKO Kokořínsko. 

Budeme postupovat od Ráje po 
silnici směr Dubá. Po krátké chvíli 
se objeví po pravé straně rybník U 
Vrby, kde se dá pohodlně zaparko-
vat. Pokud se dáte vlevo, kousek 
od silnice uvidíte nádherné rou-
bené domy Dolního Olešna. Je jich 
několik, všechny udržované a při 
pohledu na ně na každého dých-
ne historie. Jsou dost staré, prý 
pocházejí už z přelomu 18. a 19. 
století. 

Pokud se dáte od parkoviště mír-
ně stoupající úzkou silnicí, dosta-
nete se po několika minutách do 
Horního Olešna. Tady se nachází 
významný soubor lidové architek-
tury s roubenými domky a zvo-

nička s kapličkou. Těch domků je 
zde víc než dole. Ani se vám odtud 
nebude chtít, je to jako v pohádce. 

Celý tento soubor byl v roce 1995 
vyhlášen památkovou rezervací. 
Kdo má rád koně, vrátí se dolů a 
údolím kolmo k silnici se po krát-
ké chvíli dostane na farmu Laka. 
Koní tu mají dost, chovají je ustáje-
né s možností pohybu na množství 
oplocených luk. Někteří pobývají 
venku celoročně. Samozřejmě se 
mohou při nepřízni počasí schovat 

pod přístřešky a v zimě dostávají 
do ohrad zásoby krmení. Zásoby 
sena mají vždy i kolem cest, turisté 
a hlavně děti jim mohou přilepšit. 
Koníci s tím počítají a hrnou se k 
ohradám. Farma nabízí i možnost 
svézt se pod doprovodem na ko-
ních, ale to se občas mění. Lépe je 
si to předem telefonicky dojednat. 
Cestou zpět se zastavíme ještě u 
rybníka, jímž protéká říčka Pšovka. 
  Po severní straně rybníka vede 
pohodlná pěšina, asi v polovině se 

Návštěvníka Olešna okouzlí typické roubené chalupy staré i několik set let. Foto: Zdeněk Bergl 2x

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: Olešno vás okouzlí

dostanete na snadno přístupnou 
vyhlídkovou skálu. Dál už se jít 
nedá, je to tam zabahněné. Občas 
můžete spatřit nějakou volavku, 
ale k rybníku nepřiletí. Tak zatím 
dost, ale putováním údolím až k 
Dubé se budeme zabývat ještě ví-
cekrát, je toho tam k prohlížení 
moc a moc. A pokud budeme chtít 
vyrazit ještě dál, tak směrem na 
Zahrádky je hodně velmi atraktiv-
ních míst.  Putování zdar!

Zdeněk Bergl
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I n z e r c e

Včeličky ze školky 
běžely pro hrochy 
Mšeno - Naše nejmenší Včeličky se 
zúčastnily charitativního běhu pro 
hrochy ze Zooparku Stěžery. Za 
velké podpory rodičů tak přispěly 
na krmivo pro hrochy na dobu 12 
měsíců. Nejen že vykonaly dobrý 
skutek, ještě si ve své kategorii od-
nesly úžasné 1. místo. Dalším úspě-
chem bylo celkové 9. místo ze 109 
zúčastněných. Odměnou byl účast-
nický diplom a krásná dřevěná me-
daile ve tvaru hrocha. Tento běh jis-
tě nebyl Včeliček poslední, už v září 
se pokusí na tento úspěch navázat. 

Veronika Zelenková, MŠ Mšeno

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

Děti získaly diplom. Foto: V. Z.

Obec Chorušice pronajme

HOSTINEC VE VELKÉM ÚJEZDu
bližší informace a podmínky pronájmu 

sdělí Obecní úřad Chorušice
telefon: 725 021 094, ou@chorusice.cz

Poslední červencové úterý na mšenském náměstí patřilo koncertu 
skupiny Trativod, kterou místní dobře znají. A to nejen z loňského 
koncertu na stejném místě, ale i z mnoha ročníků country festi-
valu Plovárna na mšenském koupališti. Během koncertu v centru 
města účastníci podepisovali petici proti zrušení nebo omezení 
dopravy na dvanácti regionálních tratích, které plánuje vedení 
Středočeského kraje. (jř) Foto: Jiří Říha 3x

Náměstí zaplnil Trativod

Rada města Mšena na své schůzi č. 54 konané dne  
21. 7. 2021 schválila zveřejnění záměru pronájmu nemo-

vité věci ve vlastnictví města, a to pozemků:
p. č. 478 o výměře 2960 m2, p. č. 505 o výměře 3206 
m2, p. č. 468 o výměře 2445 m2, p. č. 471 o výměře 

3411 m2, vše trvalý travní porost, vše v k. ú. Skramouš.
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Při putování Portugalskem 
nelze vynechat Évoru. Měs-
to je známé řadou cenných 

historických památek a bylo zařa-
zeno na seznam světového dědictví 
UNESCO. 

Celé staré centrum obepínají mo-
hutné historické hradby, jednou 
z bran vcházíme dovnitř. Hned 
za malým parkem se dostáváme k 
mohutnému gotickému kostelu Sao 
Francisco. Je to dokonale zachova-
ná stavba, v interiéru později dopl-
něná barokní výzdobou. To je ale 
v zemi dost častý jev, čistou gotiku 
bychom asi málokde našli. Známá 
je v kryptě umístěná kostnice Ca-
pela dos Ossos. Její výzdobu tvoří 
množství lidských kostí sestave-
ných do různých obrazců. Otevírají 
až odpoledne, to už budeme někde 
jinde, škoda. Nad vchodem mají do 
kamene vytesaný zajímavý nápis, 
opsal jsem si ho. „Nós ossos gue 
aqui estamos, pelos vossos espera-
mos.“ Znamená to „My kosti zde 
čekáme na ty vaše.“ 

Raději pokračujeme stoupající 
ulicí Rua da República až na vrchol 
kopce, tam vystavěli nejvíce pamá-
tek. Ulice je plná krámků se vším 
možným, prodává se především 
venku. Mezi nejatraktivnější patří 
keramické dlaždice, tady jim říka-
jí azulejos a používají je nejen na 
obklady koupelen, mnohé fasády 
domů a kostelů jsou celé oblože-
ny. Hlavně na kostelech tvoří vel-
ké historické výjevy. Většinou jsou 
modrobílé, ale někdy i vícebarevné, 
ty se používají hlavně v domác-
nostech jako podložky pod horké 
hrnce. Dalším typickým lákadlem 
pro turisty je porcelánový kohout, 

Fórum Eugénio de Almeida je plné památek
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       46.

Na střeše katedrály Santa Maria. Foto: Zdeněk Bergl 3x

k němuž se váže zajímavá historka. 
Kdysi byl jeden poutník mířící po 
Svatojakubské cestě do Santiaga de 
Compostela neprávem obviněn z 
krádeže stříbra a odsouzen k trestu 
smrti oběšením. Podle posledního 
přání se chtěl setkat se soudcem, 
ten se právě chystal zakousnout 
do pečeného kohouta. Obviněný 
prohlásil, že na důkaz jeho neviny 
kohout obživne a zakokrhá. Tak se 
taky stalo, a když soudce přiběhl 
k šibenici, stál tam poutník živ a 
zdráv, smyčka se přetrhla. Pravda 
tak vyšla nejevo  a poutník byl vol-
ný. Od té doby používají Portugalci 
kohouta jako národní symbol. Mají 
všude jeho porcelánovou podobu v 
různých velikostech, vyskytuje se i 
na kuchyňském nádobí  a oblečení. 
Koupil jsem si jeden malý hrníček 
s barevným kohoutem a znakem 
města. 

Celá zdejší oblast je známá pěsto-
váním korkových dubů. Korku mají 
tolik, že ho vinaři nemohou vše-
chen spotřebovat, tak ho využívají 
i na výrobu dalších potřeb. Všude 

tu nabízejí korkové koše, mísy a 
jiné nádoby, dokonce pantofle, ka-
belky a zástěry. Prodávají i korkové 
pohlednice nebo jím podkládají ke-
ramické dlaždice pro potřeby v ku-
chyni. Ty jsem taky dvě koupil, pod 
horký hrnec na stůl se hodí. 

Došli jsme na horní náměstí Fó-
rum Eugénio de Almeida, tady je 
historicky cenných památek nej-
víc. Římané tu postavili ve druhém 
století chrám a zasvětili ho bohyni 
Dianě. Původně měl pět řad po 
šesti sloupech zakončených ko-
rintskými hlavicemi, zachovala se 
z nich ale jen polovina. Materiál na 
stavbu pocházel z nedalekého mra-
morového dolu v Estremoz. Chrám 
se stal  jakýmsi symbolem města. 
Naproti stojí budova Historického 
muzea, klášter Convento dos Loios 
a budovy univerzity založené v 16. 
století Jezuity. Část náměstí slou-
ží i jako park a dá se tam posedět  
v řadě venkovních resturací. 

Jdeme se teď podívat k nejvěhlas-
nější zdejší památce, k románsko-
gotické katedrále Santa Maria z 
konce 12. století. Právě otevírají a 
za tři eura můžeme vstoupit. Vni-
třek už původní výzdobu moc ne-
připomíná, je to všechno za baroka 
doplněné a mnohde to září zlatem. 

Křížová chodba pod katedrálou Santa Maria.

Láká nás zajímavá věc, jako jedna 
z mála evropských katedrál nabízí 
návštěvníkům výstup na střechu. 
Jdeme na to. Po docela strmém 
točitém schodišti se za značného 
funění dostáváme nahoru. Ten vý-
hled odsud  stojí opravdu za trochu 
námahy. Procházíme po kamen-
ných lávkách těsně kolem věží. 
Vidíme dost velké rozdíly mezi 
dvěma hlavními, jejichž dokončení 
odděluje více než sto let. Na konci 
střechy stojí ještě třetí věž, tu celou 
postavili ze žuly, včetně kuželové 
střechy. 

Obejdu si celou střechu po obvo-
du, je to paráda. Město mám jako 
na dlani, vidím i kompletní systém 
hradeb kolem centra. Tak krásný 
pohled se vidí málokdy. Dole se 
ještě podívám do křížové chodby 
se zahradou a bohatě zdobenou 
studnou. Je to vše původní gotika, 
žádným jiným slohem nepřestavě-
ná. Tak to má být. Mám ještě něja-
ký čas, projdu si část starého města, 
tady je to samý kostel, kašny a staré 
domy. Město je skutečně nádherné 
a návštěva v nás zanechává hlubo-
ký dojem. Dáváme se dohromady, 
nasedáme do autobusu a pokraču-
jeme směrem k Atlantiku, čeká nás 
návštěva Lisabonu.

římský chrám bohyně Diany na Eugénio de Almeida.

I n z e r c e


