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Chorušická naučná stezka 
vede kolem Černých skal

ČEKÁ NÁS
13. 11. Mšeno
Svatomartinský koncert pro 
Světlušku od 18.00 v kostele 
svatého Martina, účinkují 
Ráchel Skleničková, Mělničtí 
trubači a smíšený pěvecký sbor 
Intermezzo ze Mšena, pořádají 
ZUŠ Mšeno a město Mšeno.

13. 11. Šemanovice
Nostalgická myš zve na koncert 
Norbiho Kovácse, Olina Ne-
jezchleby a Pavla Fischera se 
začátkem ve 20.00.

19. 11. Mšeno
Divadelní spolek Bakov nad Jize-
rou v sokolovně od 19.00 uvede 
komedii Dva v jednom.

19. 11. Šemanovice
Nostalgická myš zve na koncert 
skupiny Není němý od 20.00.

26. 11. Šemanovice
Nostalgická myš zve na koncert 
skupiny Ty Syčáci od 20.00.

27. 11. Mšeno
TJ Sokol Mšeno zve na festival 
outdoorových filmů - Snow film 
fest, který v sokolovně odstartu-
je úderem patnácté hodiny.

28. 11. Mšeno
Rozsvícení vánočního stromeč-
ku na náměstí Míru spojené 
s jarmarkem od 15.00.

4. a 5. 12. Velký Újezd
Muzeum Staré krásnosti zve 
na tradiční výstavu betlémů v 
areálu muzea v čp. 95 od 10.00 
do 16.00.  Prohlídkové okruhy 
budou v tuto dobu přístupné.

Chorušice - Kdo žije pod hladi-
nou chorušického kalu Podstavy, 
jaké stromy rostou v lese Na Ned-
vídku nebo jak vypadá budka pro 
sýkorku koňadru? To jsou jen tři 
z mnoha otázek, na které najdou 
děti, jejich rodiče, prarodiče a další 
nadšenci odpovědi na nové naučné 
stezce Chorušická zákoutí. 

Čtyři kilometry dlouhá trasa  
s pěti informačními tabulemi a pěti 
herními prvky, ve většině přípa-
dů interaktivními, byla otevřena v 
polovině letošního října za účasti 
zhruba třiceti návštěvníků.

S myšlenkou vybudování naučné 
stezky vedoucí z chorušické lokali-
ty Podstavy kolem Černých skal až 
pod Zahájí přišla dát před několika 
lety podle chorušického starosty 
Martina Bauera ředitelka místní 
mateřské školy Naďa Jelínková. A 
dočkala se. Nápadu se totiž chopili 
členové Základní organizace ČSOP 
Koniklec, se kterou chorušická 
školka dlouhodobě spolupracuje. 
Martina Zrostlíková z Koniklece 
zpracovala projekt do programu 
ČSOP a NET4GAS s názvem Blíž 
přírodě, který uspěl a stezka se le-
tos dočkala realizace v hodnotě 224 
tisíc korun. Z toho 60 tisíc korun za 
zemní práce a terénní úpravy uhra-
dila obec ze svého rozpočtu.

Naučná stezka Chorušická zá-
koutí začíná u obnoveného kalu 
Podstavy, na jehož břehu stojí 
první herní prvek, který zájemce 

seznámí se životem obojživelníků. 
Od rybníčku vede trasa stezky po 
cestě do údolí, ze které přes louku 
směřuje k lesu Na Nedvídku. Na 
jeho okraji je k vidění herní prvek 
složený z infotabulek a otevíratel-
ných ptačích budek.

Cesta pokračuje lesem až ke sva-
hu do malé rokle, na jejímž za-
čátku stojí pískovcová studánka, 
která místním v dřívějších dobách 
poskytovala drahocennou vodu. 
Úsek mezi okrajem lesa a roklí je 
doplněn ještě jakýmsi stolem, je-
hož deska ukrývá úkol týkající se 
stromů v okolí. Zhruba půl kilome-
tru za studánkou pokračuje cesta 
dolem mezi skalami, jehož historii 

odhaluje další informační tabule. 
A zanedlouho se objeví další herní 
prvek v podobě kvízu. Poslední za-
stávkou je partyzánská jeskyně pod 
Zahájím.

Právě v závěru stezky čekalo na 
účastníky jejího otevření překvape-
ní. „Součástí slavnostního otevře-
ní byly ukázky výbavy partyzánů  
a sovětských vojsk z konce 2. svě-
tové války. Členové SPVH Sever  
z Jablonce nad Nisou k nám přivez-
li i polní kuchyni, za jejíž obsah pa-
tří dík provozovatelkám chorušic-
kého hostince,“ řekl starosta obce 
Martin Bauer, který doufá, že bude 
nová stezka hojně navštěvována 
místními i turisty.              Jiří Říha

Připadá vám,  
že v měsíčníku

mšensko
stále něco chybí?

Možná je to tím, že jste 
ještě redakci neposlali 

svůj příspěvek na:
msensko@email.cz

Zapojte se mezi nás  
a rozšiřte skupinu 

dopisovatelů!

Účastníky stezkou provedla Martina Zrostlíková. Foto: J. Havel 3x

Ke studánce se schází po žebříku. Slavnostní otevření stezky skončilo u polní kuchyně.
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Odešla čistá duše, mšenská 
legenda Libuše Němcová

Paní Libuše Němcová měla stále pozitivní náladu. Foto: archiv rodiny

Mšeno - Zemřela mšenská legen-
da. Těmito slovy se loučila paní 
Marie Štráchalová 16. října 2021 v 
kostele svatého Martina ve Mšeně 
s paní Libuší Němcovou. Zemřela 
13. října tak, jak si přála, doma, ve 
spánku. Pán Bůh jí splnil toto přá-
ní v požehnaném věku 96 let.

Libuška se přistěhovala do Mše-
na v roce 1938 se svými rodiči 
a mladším bratrem Přemyslem. 
Otec Rudolf Schönbach, vrchní 
strážmistr, a matka Alžběta vtiskli 
oběma dětem tu nejlepší výchovu, 
jakou mohly dostat. Čestnost, po-
ctivost, ochotu pomáhat, empatii a 
lásku k lidem. Na cestě životem jim 
byli správným příkladem.

Není divu, že mamka byla ve 
Mšeně a jeho okolí tak oblíbená. 
Každého, kdo za ní přišel, vyslech-
la, poradila mu, pomohla a často 
se stala důvěrnicí. Přitom už její 
úsměv, klid a krásné oči, kterými 
se dívala hluboce do očí druhých, 
byly jako pohlazení po duši. Ne-
znám nikoho, s kým by byla ve při 
nebo ho zarmoutila.

Mšenu zůstala věrná od svých 13 
let až do konce svého života. Našla 
si zde manžela a spolu vychovali 
jedinou dceru. Manžel pracoval 
celý život v pohřební službě, po-
sledních 8 let opět jako její majitel. 
Vykonával toto nelehké povolání s 
pokorou a úctou a od osmdesátých 
let minulého století společně se 
svou manželkou.

Život zasvětili této práci a matka 
pak pokračovala v povolání i po 
jeho smrti. Její kamarádky a přáte-
lé, kteří za ní přicházeli, často říka-
li: „Libuško, ty nás musíš pohřbít“. 
A ona jim přání plnila, protože je 
přežívala. Pak smutně počítala, ko-
lik jich za poslední roky odešlo.

Do poslední chvíle jí „hlava fun-

govala“, jak říkala a byla na to pyš-
ná. Mšeno a jeho obyvatele dobře 
znala a věděla, který občan kde  
bydlí a dokonce si pamatova-
la popisná čísla jejich domů. To 
jsem nikdy nedokázala pochopit. 
S nadsázkou se také tradovalo, že 
„pokud vám nepodají informaci 
na městském úřadě, jděte za paní 

Němcovou do pohřební služby, ta 
bude vědět“. 

Odešla nám čistá duše, která žila 
pro svou rodinu a práci, kterou 
zodpovědně vykonávala do svých 
96 let, do ledna 2021.

Žila správný život, tak jak se žít 
má. Bude nám všem chybět.

Ing. Alena Marečková, dcera

Noviny pro město Mšeno a oko-
lí ▪  Vydává MěÚ Mšeno od 
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu  
650 ks na začátku  měsíce  
▪ Redakce: Jiří Říha (jř) -  
šéfredaktor, Vladislava Kaulerová 
Vaňková (vkv), Josef Havel (jh) 
▪  Grafická úprava: Jiří Říha 
▪  Kontakt: msensko@email.cz, 
telefon: 724 846 381, pošta: Hu-
sova 149, 277 35 Mšeno ▪ Uzá-
věrka příspěvků je vždy 20. den 
v měsíci ▪ Redakční úpravy vy-
hrazeny ▪ Tisk: K-Tisk  ▪ Cena za 
výtisk je 10 Kč včetně 10 % DPH 
▪ Povoleno Ministerstvem kultu-
ry ČR, reg. č. MK ČR E 10701  

Mšensko č. 11/2021
XXVII. ročník

ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

VODOINSTALAČNÍ  MATERIÁL
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

ELEKTRO MATERIÁL
LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA

SPOJOVACÍ  MATERIÁL
REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L

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) 

Otevírací doba: Po - Pá 7.30 - 16.00, So 8.00 - 11.00

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

I n z e r c e

Sběratel shání

STARÉ PIVNÍ LAHVE,
SKLENICE

s nápisy již zrušených 
pivovarů v našem  
regionu. Například  

Pivovar Lobeč, Pšovka  
a další. Rád je od vás 

odkoupím.

Telefon: 732 170 454

I n z e r c e

  

Ordinace praktického 
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 109

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
telefon: 315 694 721 - 722

Ordinace pro děti a dorost
Sestra:  Bc. Eliška Pospíšilová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 323 604 456 
mobilní tel.: 607 016 801

Zubní ordinace 
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 108

Zubní pohotovost
Mělník, Pražská 343/36
telefon:  606 549 901

Mladá Boleslav, V. Klementa 147
telefon: 326 743 721

Lékárna Mšeno
telefon: 315 693 107

Policie
Obvodní oddělení Mšeno
tel. služebna:     602 263 775
tel. hlídka:          702 208 805

Tísňové linky
150  - hasiči
155  - záchranná služba
158  - Policie ČR
112  - linka tísňového volání

116 111 - linka bezpečí
1221 - informační linka ke koro-
naviru covid-19

DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
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ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů

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

schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce

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

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

I n z e r c e

Tvořením z dýní všech velikostí a tvarů se zabavili účastníci všech věkových kategorií. Foto: Josef Havel 3x

Náves v Chorušicích rozsvítily dýně
Chorušice - Kreativní sobotní 
odpoledne  spjaté s čím dál více 
oblíbenými dýněmi a podzimní 
tematikou čekalo v sobotu 16. říj-
na na děti, rodiče a ostatní obyva-
tele Chorušic a přilehlého okolí. 
V parku před místním hostincem 
byly v hlavní roli dýně, a to nejen 
ty, ze kterých si všichni přítomní 
mohli vydlabat různě se tvářící 
obličeje, ale na návštěvníky čekala 
také ochutnávka různých dobrot. 
Ty přichystaly převážně členky 
místního SDH. Kromě sladkých 
a slaných dobrůtek mohli všichni 
ochutnat třeba i velmi netradiční 
limonádu z dýně. Prostě takové 
Dýňobraní. Největší fronta se ale 
opět tvořila u již tradičního stán-
ku, který v posledních letech ne-
chybí snad na žádné akci, a tím je 
Kebab! Ale aby to nevypadalo, že 
jsme se přišli jen najíst a napít, tak 
jsme spolu s dětmi vytvářeli na-
příklad krásné lucerničky, zdobili 
perníčky, ale hlavně dlabali dýně 
a také jsme tyto plody podzimu 
netradičně vyzdobili. Všechny 
naše výtvory jsme poté rozmístili 
různě po parku a s nadcházejícím 
večerem se pomocí svíček rozzá-
řily lucerničky a vydlabané dýně, 

které jsou tam v těchto dnech ještě 
k vidění. 

Ráda bych poděkovala všem zú-
častněným a hlavně těm, kteří se 
podíleli na přípravách a průběhu 
tohoto prvního ročníku Dýňobra-
ní. Tak třeba zase za rok. Hezké 
podzimní dny.     Alena Müllerová, 

jednatelka SDH Chorušice

Dětem s vyřezáváním dýní pomáhali rodiče nebo starší sourozenci.

1. ZEMĚDĚLSKÁ A. S. CHORušICE 
NAbÍZÍ VE SVÉ PODNIKOVÉ PRODEJNĚ 

semeno slunečnice: 1 kg za 25 Kč, 20 kg za 400 Kč
proso: 1 kg za 25 Kč

mulčovací kůru: 70 litrů za 116 Kč
zahradnický substrát: 75 litrů za 155 Kč

…a mnoho dalšího 

Prodejna je otevřena denně od 7.00 do 16.30, 
Chorušice 118, telefon: 602 695 391

Zabavili se i pořadatelé z místního sboru dobrovolných hasičů.
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R O Z V O Z  O b Ě D Ů
RESTAURACE ZLALÝ LEV

● 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

I n z e r c e

Jste držitelem řidičského oprávnění 
skupiny C a profesního průkazu?

Pak vám nabízíme zaměstnání na pozici:
 

Ř I D I Č  -  S I L N I Č Á Ř
▶ středisko Mšeno, nástup možný ihned 

▶ odpovídající finanční ohodnocení
▶ přátelský kolektiv, práce blízko domova 
▶ výhodou řidičské oprávnění skupiny T

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

I n z e r c e

Děkan František Kondelík 
věnoval kostelu oltář i zvon

Vážení čtenáři Mšenska, 
vzhledem k tomu, že rádi 
jezdíme do Mšena a stále 

poznáváme okolí a navštěvujeme 
různé památky, byli jsme už před 
několika lety mile překvapeni, že 
se opravuje fasáda místního řím-
skokatolického kostela svatého 
Martina.

Uvědomili jsme si, že se tento 
kostel začal stavět v roce 1867 a 
dokončen byl v roce 1878 za pů-
sobnosti faráře a děkana Františ-
ka Kondelíka, který odpočívá ve 
hrobce na místním hřbitově. Na 
náhrobku ale nebylo téměř nic k 
předčtení, a tak jsme nechali nápis 
na vlastní náklady kameníkem  od-
borně obnovit, samozřejmě po do-
hodě s panem starostou a místním 
katolickým panem farářem. Hrob-
ka se nachází uprostřed mšenského 
hřbitova u centrálního kříže. 

A nyní několik údajů o děkanu 
Františkovi Kondelíkovi, který si 
jistě zaslouží naši pozornost, ne-
boť ve Mšeně jako farář vykonával 
kněžskou službu bezmála 50 let.

Narodil se 30. 6. 1826, na kněze 
byl vysvěcen ve svých 23 letech 25. 
7. 1849. Knězem ve Mšeně se stal 
v roce 1861 a působil zde do roku 
1910 do svých 84 let. Zemřel  o dva 
roky později v roce 1912 (údaje 
byly zjištěny v archivu Litoměřické 
diecéze).

Po ničivém požáru města Mšena 
22. června 1867, kdy oheň zcela 
zničil i tehdejší kostel z roku 1378 
a dokonce roztavil i kostelní zvony,  

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

měl děkan František Kondelík 
hlavní zásluhu na vybudování no-
vého trojlodního novorománského 
kostela sv. Martina v letech 1867 až 
1878. Darem do kostela pak věno-
val oltář Božího hrobu, část varhan 
a dodnes vyzvánějící kostelní zvon.

Za dobu svého působení v koste-

Farář Kondelík odpočívá na mšenském hřbitově. Foto: manželé Raškovi

František Kondelík ve Mšeně vykonával kněžskou službu bezmála padesát let

le sv. Martina pokřtil, oddal a po-
hřbil mnoho katolických předků 
dnešních obyvatel města Mšena  
a okolních vesnic, a tak se domní-
váme, že si i v dnešní době zaslouží 
naši pozornost a vzpomínku.

Miloš a Alena Raškovi, 
Romanov č. 1
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9. 11. 15.00 - Deníček moderního 
fotra (komedie, ČR, 2021, 97 mi-
nut, režie Jan Haluza, podle best-
selleru Dominika Landsmana) 
9. 11. 17.30 - Kurz manželské tou-
hy (komedie, ČR, 2021, 90 minut, 
režie Radek Bajgar)
9. 11. 20.00 - Eternals (akční, USA, 
2021, 168 minut, režie Chloé Zhao, 
podle komiksu Jacka Kirbyho)
11. 11. 8.45 - Myši patří do nebe 
(animovaný film pro celou rodi-
nu, ČR/Francie/Polsko/Slovensko, 
2021, 87 minut, režie Jan Bubení-
ček a Denisa Grimmová)
11. 11. 10.30 - Zátopek (životopis-
né drama, ČR, 2021, 130 minut, 
režie David Ondříček)
13. 11. 15.00 - Tlapková patrola 
ve filmu (animovaný film pro celou 
rodinu, USA/Kanada, 2021, 88 mi-
nut, režie Cal Brunker)
13. 11. 17.30 - Přání ježíškovi (ro-
mantická komedie, ČR, 2021, 109 
minut, režie Marta Ferencová)
13. 11. 20.00  - Duna (dobrodruž-
ný, USA, 2021, 155 minut, režie De-
nis Villeneuve)
16. 11. 17.30 - Nebe (dokumentár-
ní, ČR/Čína, 2021, 71 minut, režie 
Tomáš Etzler a Adéla Špaljová)
16. 11. 20.00 - Karel (dokumentár-
ní, ČR, 2020, 127 minut, režie Olga 
Malířová Špátová)
20. 11. 15.00 - Gump - pes, který 
naučil lidi žít (rodinný, ČR, 2021, 90 
minut, režie F. A. Brabec)
20. 11. 17.30 - Zbožňovaný (kome-
die, ČR, 2021, 99 minut, režie Petr 
Kolečko)
20. 11. 20.00 - botticelli – Floren-
cie a Medicejští (dokumentární, 
Itálie, 2020, 94 minut, režie Marco 
Pianigiani)
23. 11. 17.30 - Přání ježíškovi (ro-
mantická komedie, ČR, 2021)
23. 11. 20.00 - Zátopek (životopis-
né drama, ČR, 2021, 130 minut, 
režie David Ondříček)
27. 11. 15.00 - Encanto (animova-
ná komedie pro celou rodinu, USA, 
110 minut, 2021, režie Jared Bush 
a Byron Howard)
27. 11. 17.30 - Vánoční příběh (ko-
medie, ČR, 2021, 105 minut, režie 
Irena Pavlásková)
27. 11. 20.00 - Klan Gucci (životo-
pisné drama, USA, 2021, 164 mi-
nut, režie Ridley Scott) 
30. 11. 17.30 - FAMU v kině 01 
(animovaný, ČR, 2020, 65 minut. 
Osm krátkých filmů představí ta-
lentované tvůrce a jejich rozmanité 
autorské přístupy)
30. 11. 19.30 - Last and First Men 
(mysteriózní, Island, 2020, 70 mi-
nut, režie Jóhann Jóhannsson)

KINO MÁJ DOKSY
LISTOPADSchowankovy dřevěné hračky 

se rodily v jiřetínské továrně
Vážení přátelé, už nějakou 

dobu máme za sebou krás-
né dva měsíce prázdnin. 

Byl to čas dovolených, lenošení 
nebo naopak aktivního poznávání 
nových míst. Krásné teplé večery 
si musíme uchovat v paměti, aby-
chom, až přijde první mráz nebo 
plískanice, měli na co vzpomínat. 
A alespoň v myšlenkách se zahřát.

Rádi jsme se s vámi všemi, kteří 
jste přišli za námi do muzea Sta-
ré krásnosti, viděli a doufáme, že 
jsme vás potěšili retro vzpomínka-
mi. Vždyť právě o to nám jde.

Vás ostatní provázíme alespoň 
virtuálně. Třeba nás v příští sezoně 
nás také navštívíte a uvidíte naživo 
Artura, Helenku a jejího staršího 
bratra, čertovskou panenku Lu-
cinku, papírové divadélko firmy 
Schicht, kočárky z roku 1870 s 
loukoťovými koly, tajemně krás-
né loutky Petra Barana nebo třeba 
voskové Jezulátko.

Nyní ještě chvilku zůstaneme v 
letní náladě. Je krásný den, sluníč-
ko svítí, přes poledne možná o tro-
chu více. Chtělo by to slunečník a 
nějaké posezení ve stínu.

Teď je ta pravá chvíle vytáhnout 
z papírové krabičky dřevěné sklá-
dací židličky a barevný slunečník. 
Tento odpočinkový set pro pa-
nenky pochází ze 30. let 20. století  
a vyrobila ho firma Johanna Scho-
wanka.

 Vlastním jménem Jan Schová-
nek se narodil roku 1868 v Pase-
kách nad Jizerou. Jeho budouc-
nost ovlivnil dědeček z matčiny 
strany, který vyráběl soustružené 

Ve Starých krásnostech neschází pěkný gabriolet. Foto: archiv muzea 2x

Muzeum Staré krásnosti
Muzeum Staré krásnosti jsme ve 
Velkém Újezdě založili v roce 2018, 
protože máme rádi starobylé věci, 
které nám vyprávějí 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

věci. Jan zde nasbíral zkušenosti, 
které pak využil při svém vlast-
ním podnikání. Nejdříve v Desné, 
později v Jiřetíně pod Bukovou, 
kde vznikla továrna na dřevěné 
soustružené zboží. To už jsme v 
roce 1906. Mezitím si ještě stačil 
poněmčit jméno. Nesmíme se ale 
divit, pohybujeme se na konci 19. 
století a na začátku 20. století na 
horách v místě, kde se německy 
mluvilo běžně a Němci tam běžně 
žili a obchodovali.

Firma vyráběla dřevěné perle, 
knoflíky, dřevěné hračky, mačkací 
ohebné figurky, vánoční ozdoby 
a další dřevěné soustružené věci, 
sloužící pro textilní či papírenský 
průmysl.

Sláva firmy trvala v podstatě do 
smrti Jana Schovánka - Johanna 
Schowanka v roce 1934.

Vedení se pak ujal jeho syn Hans, 
který za 2. světové války továrnu 

přeorientoval na výrobu pro Říši. 
Ať to již byly zakázky pro Luftwa-
ffe, komponenty pro rakety V-2, 
nebo produkce hraček s válečnou 
tematikou.

Po druhé světové válce byla fir-
ma znárodněna, Hans Schowanek 
emigroval do Německa. Firma do-
stala nové jméno Tofa (TOys FAc-
tory čili továrna na hračky).

V devadesátých letech byla Tofa 
privatizována a dnes se jmenuje 
Detoa ( DE TOfa Albrechtice). 

Ve stínu pod slunečníkem jsme si 
na chvilku poseděli, minulost fir-
my Jana Schovánka jsme probrali, 
a  protože se stále vezeme ještě na 
letní vlně, pojďte nasednout do 
našeho kabrioletu, zavazadla vám 
přinese hotelový poslíček, s těmi 
se netahejte.

A kam vyrazíme? Kamkoliv. Pryč 
od všednosti a fádnosti. Vždyť svět 
je přeci tak hezký!

Jitka a Mirek Hrdličkovi

Za STARÝMI KRÁSNOSTMI s Jitkou a Mirkem Hrdličkovými  23. díl

jan Schowanek vyráběl dřevěné knoflíky, korálky i hračky.
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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

Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou                             29. díl

Po prohrané bitvě o Halič se do Mšena 
dostalo 50 haličských vystěhovalců
Po měsíci vás opět vítám u 

dalšího dílu našeho rodo-
pisného putování. Jak jsem 

v závěru minulého dílu slibovala, 
zůstaneme ve válečných letech, 
konkrétně v období mezi lety 
 1914 - 1918. 

Válka poznamenala bohaté i 
chudé, staré i mladé. Zastavme se 
u těch nejmladších, školou povin-
ných. Pro ně bylo zásadní usnese-
ní c. k. zemské školní rady, které 
umožnilo rodinám dětí, jejichž ro-
dinný příslušník nastoupil činnou 
válečnou službu, značnou úlevu 
v povinné školní docházce. Navíc 
každá žena povolance dostávala na 
sebe a každé dítě podporu od státu. 

Dítě, mající otce na frontě, moh-
lo tedy beztrestně vyměnit školní 
lavici za zemědělské práce. Naří-
zení bylo hojně využíváno, v do-
mácím hospodářství byla každá 
ruka dobrá, zvlášť když chyběla 
mužská síla. Odrostlejší děti byly 
zapojeny do pomoci při žních, k 
trhání ovoce nebo chmele. Menší 
obstarávaly hejna hus a králíky. Z 
důvodu drahoty masa bylo právě 
králičí vyhledávanou alternativou, 
jak se nasytit masem za málo pe-
něz. Cena potravin šplhala strmě 
vzhůru, kilo hovězího masa stálo 
přes 3 koruny, vepřové dokonce 
přes 4. Nejinak tomu bylo u dal-
ších poživatin, kilový pecen chleba 
stál 60 haléřů, za stejnou cenu bylo 
možné pořídit kilo tvarohu.  

Nepomáhalo se přitom jen doma, 
pod dozorem učitelů děti sbíra-
ly léčivé byliny nebo v hodinách 
ručních prací pletly ponožky, ná-
tepníčky a nákolenice. Ruční práce 
tehdy ve Mšeně vedla industriální 
učitelka Kristina Kováříčková, kte-
rou v době její nemoci zastupovala 
výpomocná učitelka Helena Kubí-
ková. 

Když na konci srpna a začátkem 
září probíhala bitva o Halič, ve kte-
ré proti sobě stála armáda Rakous-
ka-Uherska a Ruské říše, nikdo ne-
očekával, že se prohra, zahrnující 
300 tisíc obětí, dotkne také Mšena. 
Od listopadu 1914 se stala cihelna 
měšťanského statku obydlím pro 
padesát haličských vystěhovalců, 
mužů, žen i dětí. 

Protože zákony platí pro všechny, 
musela haličská drobotina také na-
stoupit povinnou školní docházku. 

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.

Jak se polské děti mohly učit v čes-
ké škole, když byla pro ně čeština 
cizím jazykem? Usmálo se na ně 
štěstí v podobě polských učite-
lek Josefy Kowalczykovny (*15. 2. 
1889) a Žofie Vielguszové (*30. 3. 
1887), taktéž prchajících z válečné 
vřavy. 

V budově mšenské školy byla 
tedy zřízena speciální polská třída, 
umožňující výuku všech školou 
povinných dětí. Jak se dozvídáme 
ze školní kroniky, zájem o výuku 
byl pramalý a návštěvy nepravidel-
né. Situace se zlepšila až v květnu, 
kdy se do Mšena přistěhovalo ně-
kolik polských židovských rodin. 
Jakmile to bylo možné, vrátily se 
rodiny do své vlasti. 

Zastavme se na závěr ještě u 
mšenských branců. Protože měla 
rakousko-uherská armáda poměr-
ně propracovanou evidenci, máme 

možnost prolistovat seznamy ztrát 
uvádějí jména padlých, zemřelých, 
nezvěstných, raněných a zajatých 
vojenských osob. Veškeré tyto ma-
teriály naleznete zdarma online 
na stránkách Digitální studovny 
Ministerstva obrany ČR (https://
kramerius.army.cz/). Jsou zde také 
vojenské matriky, ze kterých zjis-
títe, kde se raněný nacházel a co 
bylo příčinou jeho skonu. Na po-
čátku války se jednalo o obuvníka 
Františka Černohorského, padlého 
30. 8. 1914 v Cakově v Ruském 
Polsku, holiče Karla Kroupu, ze-
mřelého 28. 12. 1914 ve Valašském 
Meziříčí na úplavici, učitele Jaro-
slava Heince, zemřelého 1. 2. 1915 
v Solnohradě, a houslistu Bedřicha 
Hermana, usmrceného 23. 8. 1914 
v srbské Šabace. 

I n z e r c e

PRODEJ ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ
OD VÝRObCE
Prostředky na:

mytí nádobí, úklid domácnosti a praní.

Možnost stočení do vlastního obalu 
za výhodnější ceny (HDPE kanystry, 

použité lahve od čisticích prostředků apod.)

Kde nás najdete?
Kanina čp. 50 - naproti vlakovému nádraží

Každou sobotu od 09.00 do 11.00
www.lanvyrobky.cz, telefon: 602 972 296  

V rodinných albech jsou často i snímky z 1. sv. války. Foto: archiv J. Říhy
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Koláci dobyli rakouský Dunaj  

Karel hynek Mácha (* 16. 11. 
1810 Praha † 6. 11. 1836 Litomě-
řice), básník. Zakladatel moder-
ní české poezie, nejvýznamnější 
představitel českého romantismu, 
který se proslavil svou poémou 
Máj. Mnohé náměty svých děl čer-
pal ze svých pobytů na Mělnicku 
a Kokořínsku (poprvé počátkem 
srpna 1832, potom 1833 a 1835). 
V blízkosti hradu Kokořín připo-
míná pobyty K. H. Máchy vyhlídka 
na skále, po něm pojmenovaná. 
Sem do údolí Pšovky umístil děj 
romantického románu Cikáni. K. H. 
Mácha je pochován na Vyšehrad-
ském hřbitově v Praze, když sem 
byl původní náhrobek z Litoměřic 
převezen za pohnutých událostí po 
druhém Máchově pohřbu v květnu 
1939. Tehdy po tzv. mnichovském 
diktátu němečtí okupanti zabrali 
české pohraničí, v němž se ocitly 
i Litoměřice, kde Máchu potkala 
nenadálá smrt.
jaroslav Doubek (* 21. 12. 1905 
Janova Ves † 6. 11. 1996 Libě-
chov), vlastivědný pracovník. Vy-
studoval učitelský ústav, působil 
na školách na Mělnicku, natrvalo 
se usadil v Liběchově. V roce 1945 
se stal okresním konzervátorem 
památkové péče. Pro své nábožen-
ské přesvědčení byl v 50. letech 
komunistického režimu ze škol-
ských služeb propuštěn a pracoval 
při těžbě písku v Cítově. Uspořádal 
na 200 vlastivědných společných 
výletů po naší zemi a v zahraničí, 
sbíral a sepisoval příběhy z minu-
losti a života Kokořínska. 
Miroslav Černý (* 16. 11. 1911 
Nebužely † 12. 9. 1996), letecký 
mechanik. Za druhé světové války 
člen britských Královských letec-
kých sil RAF. Působil u 310. stíhací 
perutě až do konce války.
Rudolf Vojtěch bohdan, MUDr. 
(* 18. 11. 1870 Mšeno † 17. 11. 
1936 Mnichovo Hradiště), lékař. 
Působil dlouhá léta v Mnichově 
Hradišti a sepsal několik lékař-
ských spisů a odborných publi- 
kací.             (M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIuM
MšENSKA

Tři členové cyklistického klubu bike Mšeno vyrazili k Dunaji.

V posledních letech se z čle-
nů klubu Bike Mšeno stá-
vají na pár dní v roce také 

cykloturisté. Jezdíme tzv. „natěž-
ko“, takže si vezeme celou výbavu s 
sebou včetně spacáku, karimatky a 
malého stanu. Takto už jsme doby-
li moře Baltské, Jaderské a Sever-
ní. V době covidové se nechceme 
pouštět moc daleko, a tak jsme se 
rozhodli „jenom“ pro rakouský 
Dunaj. Nakonec jedeme ve třech. 
Kromě mě balí bagáž Jirka Gutten-
berg a Honza Chudoba z Mělníka.

Vyrážíme jedné červencové ne-
děle v 6 ráno ze Mšena. Za dva dny 
bychom chtěli dojet do německého 
Pasova, za kterým začíná cyklo-
stezka podél Dunaje o délce 360 
km až do Bratislavy. Počasí nám 
přeje a kolem poledne vjíždíme do 
Sedlčan, kde si dáváme oběd. Do-
posud byl terén celkem přijatelný, 
ale nyní se krajina vlní a my jedeme 
neustále nahoru a dolů. Přejíždíme 
Orlickou přehradu a v mapách hle-
dáme místo, kde bychom přespali. 
Preferujeme kempy, je tam sprcha, 
elektřina na dobíjení a většinou i 
nějaké občerstvení. Po 194 km při-
jíždíme do veřejného tábořiště Sta-
šov nedaleko Písku. Jsme trochu 
zděšeni. Sprchy tu nejsou (pouze 
jeden kohout s ledovou vodou) a 
toika jako záchod. K tomu zdarma 
mračna neodbytných komárů. Po-
těší nás ale ceny (15 Kč člověk, 15 
Kč stan a 15 Kč poplatek obci) a to-
čené pivo, které ale teče, jen pokud 
běží elektrocentrála.

Ráno prcháme rychle do první 
obce Dobev. Naprosto neuvěři-
telná sámoška s teplou sekanou 
a s mnoha dalšími dobrotami.  
V poledne přijíždíme do Vimper-

ka. Kopců přibývá a jsou neustále 
delší a prudší. Za Vimperkem číhá 
Šumava, kterou musíme přejet. 
Volíme nejkratší cestu po hlav-
ní silnici přes hraniční přechod 
Strážný. Kolem Strážného na nás 
mávají spoře oděné ženy. Jsme tu 
kvůli cyklistice, tak hravě odolává-
me. A jsme v Německu. Ještě pár 
kopečků a po 130 km vjíždíme do 
Pasova. Nedávné povodně vytopily 
zdejší kemp, naštěstí se tu na vyvý-
šenině pár míst najde.

Konečně Dunaj. Teď nás čeká jen 
pohoda po rovině. Naplánujeme 
si dojet na slovenské hranice za 
tři dny, to bude jen kolem 120 km 
denně.  To ještě netušíme, že nás 
čeká několikakilometrová objížď-
ka po sesuvu půdy s celkem výživ-
ným stoupáním. Jízdu si užíváme a 
těšíme na pravý vídeňský „šnicl“. 
Měl by být z telecího masa a přes 
celý talíř. Všude mají jen vepřový. 
Cena kolem 13€, ale porce masa 
je opravdu velká. Návštěvy občer-

stvení či cukráren nám znepříjem-
ňují jen dotazy na covid certifikát. 
Ten naštěstí máme. Někde musíme 
dokonce i vyplňovat dotazníky, 
v některých kempech jsou velmi 
důslední. A je tu další kemp, tento-
krát v městečku Au. Cena kempů 
v Rakousku je kolem 14€, to ten 
německý byl jen za 10€. 

Každé ráno začíná stejně. Najde-
me nejbližší obchod, pořádně se 
nasnídáme, dokoupíme zásoby a 
jedeme až do oběda. Ten řešíme v 
nějaké restauraci. Pozdě odpoled-
ne si v mapách vyhlédneme kemp 
a nakoupíme v supermarketu jídlo 
na večer. Čtvrtý den si vychutnává-
me nejkrásnější dunajskou oblast 
Wachau. Spousta vinic, meruňko-
vé sady, zříceniny hradů a maleb-
ná města. Oblast Wachau končí 
ve městě Krems, kde nacházíme 
prima kemp a kde se také narodila 
kremžská hořčice.

Poslední dunajská etapa. Tento 
úsek byl nejméně malebný. Placka 
bez jakéhokoliv kopce, nekonečné 
roviny. Vídní profrčíme po méně 
frekventovaném levém břehu a na-
večer jsme v posledním rakouském 
městě Hainburg. Honza ještě stih-
ne nakouknout do Bratislavy, my 
s Jirkou nakupujeme potraviny a 
telefonicky domlouváme ubytová-
ní ve zcela prázdném kempu. Ten 
nakonec hodnotíme jako nejlepší. 
Zítra už jen kolem 90 km do Břec-
lavi. Cestou náhodně objevujeme 
památník bitvy na Moravském 
poli, kde zahynul král železný a 
zlatý Přemysl Otakar II. S menší-
mi obtížemi (např. první defekt) se 
dostáváme do vlaku směr Mělník 
s přestupem v Kolíně. Máme na 
kolech najeto 800 km a cestou už 
vymýšlíme, kam natěžko příští rok.

Jaroslav Kůtek

Prodám kompletní zimní kola 
R14, málo používaná. Cena do-
hodou. Tel.: 731 027 172.

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

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

Cestou k Dunaji trojka ze Mšenska najela 800 kilometrů. Foto: J. K. 2x
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Zasedání zastupitelstva města Mšena 
očima Jiřího Guttenberga (Pro Mšeno)
Vážení spoluobčané, přiná-

ším vám opět po delší době 
postřehy z jednání zastupi-

telstva města Mšena. To se konalo 
nezvykle ve středu 6. 10. 2021. Ko-
aliční zastupitelé tentokrát nebyli 
přítomni v plném počtu, a tak bylo 
zřejmé, že ke schválení jakéhokoli 
bodu programu budou potřebovat 
také hlasy některého z opozičních 
zastupitelů. 

Na úvod byl schválen program, 
do kterého byl doplněn bod „Zprá-
va z jednání kontrolního výboru“. 
Předseda KV konstatoval, že sta-
rosta porušuje jednací řád ZM, 
konkrétně lhůty pro svolávání jed-
nání ZM. Dle jednacího řádu se má 
ZM konat jednou za dva měsíce, 
což je často porušováno. Dále kon-
trolní výbor kontroloval 3 smlouvy 
z fondu regenerace a neshledal v 
nich žádné pochybení.

Živější debata se rozproudila k 
bodu „Rozvojové projekty“. Jako 
první byl v tomto bloku projedná-
ván nákup traktůrku pro TS. I když 
jsme přesvědčeni, že město Mšeno 
by mnohem lépe využilo moderní 
víceúčelový stroj, o kterém jsem se 
již několikrát zmínil, přesto jsme 
nákup traktůrku schválili. Nechtěli 
jsme totiž dopustit, aby pracovníci 
TS v zimě opět odklízeli sníh na 
nekrytém stroji a riskovali tak své 
zdraví. Jediným proti byl Václav 
Novák z ODS, kterému se zdála 
drahá kabina za 150 tis. Kč. Ale 
traktůrek bez kabiny by podle nás 
nedával žádný smysl.

Dalším rozvojovým projektem 
byl nákup materiálu nového ve-
řejného osvětlení do ul. Palacké-
ho, Pod Javorem, Husova a Nová. 
Když jsem viděl rozpočet této 
akce, vystoupil jsem a sdělil svůj 
názor, že se mi zdá zbytečné dávat 
do bočních ulic navržené stožáry 
a svítidla. Jedná se totiž o velmi 
drahá zařízení, která lze nahradit 
cenově mnohem dostupnějšími ve 
velmi slušné kvalitě. Pan starosta 
argumentoval tím, že tato svítidla 
mají úsporu 50%. To zní velice 
zajímavě, ale jen do té doby, než 
se to převede do úspory finanční. 
Jednoduchá řeč čísel - 1 stožár se 
svítidlem navrženým na tuto akci 
stojí 32 tis. Kč (17 tis. Kč stožár 
a 15 tis. Kč svítidlo). Standardní 
stožár v žárově zinkované úpra-
vě stojí 4 tis.Kč a moderní a velmi 
rozšířené svítidlo Athos Schreder 

stojí také 4 tis.Kč. Jsou to kvalitní, 
mnoha obcemi a městy využívaná 
svítidla a stožáry. Rozdíl v ceně je 
24 tis. Kč na 1 stožáru se svítidlem! 
Námi navrhované svítidlo spotře-
buje za 1 rok energii v ceně 1 tis. 
Kč. Při padesátiprocentní úspoře 
městem používaných svítidel  nám 
vyjde úspora celých 500 Kč/rok. 
Návratnost takové investice je té-
měř 50 let, když započítáme inflaci, 
tak možná 40 let. Hlavní argument 
k používání těchto typů stožárů a 
světel byl opět stejný jako v mnoha 
jiných případech. Vedení města se 
alibisticky vymlouvá na památkáře 
a památkovou zónu. Vůbec nejsil-
nější argument zazněl od pana sta-
rosty. Lampy jsou prý nenápadné a 
přehlédla je dokonce i Mgr. Berko-
vá z NPÚ, které jinak neuteče vů-
bec nic a je schopna šikanovat naše 
občany kvůli 1cm omítky na fasá-
dě. No uznejte, že kvůli tomu stojí 
za to utratit za 24 lamp o 600 tis. Kč 
více, než je nutné. A je to dokonce 
tak silný argument, že tyto lampy 
máme i mimo památkovou zónu. 
Nebo se chystá rozšíření MPZ a my 
tomu už přizpůsobujeme veřejné 
osvětlení? Myslím, že bychom měli 
naopak vážně uvažovat o tom, jak 
MPZ zúžit a ulevit tak vám, našim 
občanům. Z výše uvedených důvo-
dů jsme akci nepodpořili, přesto 
však byla schválena, protože pro ni 
hlasoval Václav Novák.

Další v řadě bylo opětovné pro-
jednání opravy mostku v Ráji, která 
byla již jednou zastupitelstvem za-
mítnuta na jednání ZM dne 31. 5. 
2021. My jsme v diskusi zopakovali 
své argumenty z minule (do lokali-
ty je zajištěn přístup, malé využití 
mostu občany Mšenska)  a opě-
tovně jsme se vyjádřili k uvolnění 
částky ve výši 2,6 mil. Kč negativ-
ně. Na rozdíl od minulého jednání 
tentokrát zazněly od vedení města, 
především od místostarosty,  ar-
gumenty pro opravu mostu. Mně 
konkrétně místostarosta řekl, ať 
se zeptám našich občanů, kteří 
tam bydlí, jestli je uzavřený most 
omezuje. Přiznám se, že jsem se 
na to neptal. Ale předpokládám, že 
pokud by to pro občany byl velký 
problém, už by se dávno obrátili na 
zastupitelstvo, aby tu situaci řešilo. 
Přece jen je most uzavřen již dlou-
hou dobu. Třeba občané z ul. Na 
Tržišti žádají o opravu své ulice ce-
lou dobu, co jsem v zastupitelstvu, 

a mimo zastupitelů našeho sdruže-
ní to nikoho moc nezajímá. Dalším 
poměrně silným argumentem mís-
tostarosty bylo zajištění přístupu 
pro hasiče. V zastupitelstvu sedí 2 
členové HZS Mšeno, přesto tento 
argument od nich nezazněl minule 
ani nyní. Pro nás bylo nejsilnějším 
argumentem místostarosty, když 
mluvil o tom, že se jedná o památ-
ku a ty se mají udržovat a uchovávat 
pro budoucí generace. S tím sou-
hlasíme. Je proto škoda, že vedení 
města nechalo svou nečinností do-
jít technický stav této památky až k 
havárii. Výstižně to okomentovala 
kolegyně Marcela Prieložná, která 
řekla, že ji mrzí, že stejně aktivní 
z hlediska zachování památek pro 
budoucí generace nebylo vedení 
města při nákupu domu č.p. 35 na 
náměstí Míru. My jsme ovšem ná-
zor nezměnili a hlasovali jsme proti 
schválení akce. Koaliční zastupitele 
i tentokrát podpořil Václav Novák, 
a tak byla akce „oprava mostu v 
Ráji“ napodruhé schválena. 

Asi nejobsáhlejší debata nastala 
při projednávání nové vyhlášky 
o odpadech, ve které nastává pro 
občany Mšenska skokové navýšení 
cen za svoz odpadu. To bylo před-
mětem naší kritiky. A když se za-
čalo debatovat, o kolik procent se 
vlastně zdražuje, vypadalo to chví-
lemi, že jsme na hodině matema-
tiky, kde koaliční zastupitelé jsou 
v pozici učitelů a my neposlušných 
žáků.

Každopádně čísla hovoří jasně a 
někteří z nás si za odpady připlatí i 
několik tisíc navíc. Růst cen je dů-
sledkem platnosti nového zákona o 
odpadech, který navyšuje platby za 
ukládání odpadu na skládky a zá-
kon počítá dále se skokovým navy-
šováním těchto plateb. Nejedná se 
proto o poslední navýšení cen pro 
vás, naše občany. Ale my máme za 

humny skládku a toho jsme chtěli 
ve váš prospěch využít. Městu totiž 
ročně plyne ze skládky několik mi-
liónů a my jsme chtěli část těchto 
financí využít k tomu, aby pro naše 
občany nebylo skokové zdražení až 
tak drastické a zdražování probí-
halo pozvolna. Na to pan starosta 
reagoval tím, že město nebude do-
tovat občanům jejich odpadky. Já 
to nevidím jako dotování, ale jako 
lidský přístup k problému zdražo-
vání  a také aby občané viděli, že 
jim přítomnost skládky přinese 
alespoň nějakou přímou výhodu. 
Jenže vedení města se o občany až 
tolik nezajímá, jde jim především 
o to, aby ze skládky plynuly co nej-
vyšší příjmy do městské pokladny 
a vedení města mohlo realizovat, 
co se mu zlíbí. Třeba ty pěkné, ne-
nápadné, i když poněkud drahé 
lampy veřejného osvětlení nebo 
projekty, proti kterým spousta ob-
čanů aktivně vystupuje, přesto je 
město vždy s alibistickým odvolá-
ním na památkáře realizuje pouze 
podle svých představ.  A tak se do-
čkáváme dlážděných ulic, úbytku  
parkovacích míst, stromů před 
okny domů našich občanů. Mysle-
li jsme si, že jedno vstřícné gesto 
v podobě malého příspěvku kaž-
dému našemu občanovi by mohlo 
být pozitivní a leckomu by určitě i 
pomohlo. Nemohli jsme hlasovat 
pro schválení této vyhlášky a tento-
krát se k nám přidal i Václav No-
vák z ODS, proto vyhláška nebyla 
schválena.  

Zastupitelstvo města na tomto 
jednání také dalo klubu SK Mšeno 
z.s. souhlas k podání žádosti o do-
taci na modernizaci kabin Národ-
ní sportovní agentuře (podmínka 
žádosti o dotaci) a zavázalo se k 
případné spoluúčasti ve výši 70 453 
Kč. Za to bych chtěl všem zastu-
pitelům poděkovat. SK Mšeno z.s. 
tak má šanci na získání dotace ve 
výši cca 560 tis. Kč.

Vážení spoluobčané, dovolte mi 
závěrem poděkovat za váš čas a 
chtěl bych vás všechny touto ces-
tou požádat, abyste neustále byli 
opatrní  a každý z vás aby se chránil 
dostupnými prostředky proti ne-
moci covid-19. Nejlepší možnou 
ochranou je podle mne očkování 
a to vám všem, kteří ještě očkováni  
nejste, doporučuji. 

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
za sdružení Pro Mšeno
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Chorušice mají nové občánky
Stalo se dobrou tradicí, že nově narozené 
občánky slavnostně vítáme mezi občany 
naší obce. V sobotu 18. října jsme přivítali 
sedm nových občánků, s nimiž přišli jejich 
rodiče i prarodiče. Nejdříve starosta obce 
Martin bauer v krátkém proslovu připomněl 
důležitou a nenahraditelnou roli rodičů v 
životě dítěte. Popřál dětem spokojený život 
a přivítal je mezi naše občany. Po podpisu 
rodičů do Kroniky k vítání občánků dostaly 
maminky kytičku, děti dárky a pamětní listy. 
K slavnostní atmosféře přispěly děti z míst-
ní mateřské školy, se kterými ředitelka Mš 
Naďa jelínková nacvičila pěkné básničky a 
písničky. Podle spokojených úsměvů se akce 
vydařila.   Jaroslava Doležalová, OÚ Chorušice,

Foto: Josef Havel 3x 

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ
ASISTENTA/Ku 

ObCH. ŘEDITELE
Náplň práce:

kontakt se zákazníky v zahraničí, 
příprava podkladů pro obchod a 

marketing, dohled na správu a ak-
tualizaci webových stránek a intern. 
kampaní, zodpovědnost za distribuci 
katalogů a vzorků, vyhledávání no-

vých zákazníků a projektů
Požadujeme:

● výborná znalost angličtiny (kaž-
dodenní komunikace se zákazníky + 

další jazyk (němčina/španělština)
● základní přehled o technologii 

kampaní na Google Ads.
● znalost práce s Adobe Photoshop
● minimálně SŠ vzdělání a praxe v 
obch. oddělení, ŘP B - aktivní řidič
● časová flexibilita, pracovní samo-
statnost, motivace a zodpovědnost

Nabízíme:
● pestrou a perspektivní práci v 

rozvíjející se společnosti
● motivující fin. ohodnocení - po 
zapracování zákl. hrubá mzda + 

procenta z prodeje + prémie za nové 
zákazníky a navýšení obratu + os. 

ohodnocení až 35 tisíc Kč
● stravenky, příspěvek na dopravu, 

možnost plat. i pracovního růstu

ASISTENTA/Ku 
ZÁKAZ. SERVISu

Náplň práce:
zpracování zakázek, fakturace, 
logistika - ČR i zahraničí, komu-
nikace s obchodním oddělením, 

podpora prodeje, reporting, 
statistiky, zpracování dokladů, 
spolupráce s výr. oddělením, 
podpora výrobního ředitele

Požadujeme:
● komunikativní znalost angličtiny 
nutností (každodenní komunikace 
se zákazníky), další jazyk výhodou

● umění a cit jednat s lidmi
● znalost práce s PC, MS Windows 

a MS Office, Money nebo jiným 
fakt. a úč. programem

● zprac. objednávek a fakturace, 
zodpovědnost, samostatnost

● min. SŠ vzdělání (nutná praxe na 
obdobné pozici)

Nabízíme:
● práci v rostoucí firmě, motivující 
fin. ohodnocení - po zaprac. až 35 

tis. Kč vč. pohyb. složky
● zajímavou pracovní náplň, práci 

v malém, dynamickém týmu
● stravenky, příspěvek na dopravu

● možnost plat. i prac. růstu

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 
Hlovecká 316, Mšeno

Informace na telefonu:

602 521 213

I n z e r c e

I n z e r c e

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2

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

Michal Šatánek
721 485 028

jonas Moström: Fontána
Mia March: Hledám Colina Firtha
Vita jamborová: Já ti to vrátím...
Graham Moore: Poslední dny noci
jana benková: Štěstí
Mária blšáková: Co když hráblo 
jim; Zkrátka mi hráblo
Lucia braunová: Vím, co jsi 
udělala
Martina Symerová: Kaleidoskop 
lásky
Mirka Manáková: Araba nemiluj; 
Slzy africké lásky
František Neužil: Řezenské ortely
Stanislav Češka: Případ uprchlého 
biskupa; Zločiny na Velké Moravě; 
Oprávněná vražda: brněnská mor-

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
dparta vyšetřuje
Ilona Pospíšilová: Dědictví intrik
Vlastimil Vondruška: Křišťálový 
klíč IV; Hejnické pastorále
jiří Dobrylovský: Tvůrce českých 
moří - Jakub Krčín z Jelčan a Sedl-
čan; Historický román
Roman Cílek: Láska voněla smrtí
Milan Dušek: Minulosti neutečeš
hana Kulasová: Kapka kámen 
vyhloubí
jana benková: Bláznivé pokušení
Marek Skřipský: Případy inspek-
tora Rádla - ve službách první 
republiky
Indriðason Arnaldur: Hlas -  
islandská krimi

Děkujeme všem příbuzným, 
přátelům, sousedům a známým 

za účast, květinové dary  
i za projevenou soustrast na 

pohřbu naší zesnulé maminky 
M A R I E  P E š A N O V É , 

který se konal v sobotu  
16. 10. 2021 v domě smutku.  

Za zarmoucenou rodinu děkují 
dcera Máša Urbánková a syn 

Milan Pešan s rodinami.

S hlubokou pokorou děkuji 
všem, kteří se přišli rozloučit 

s mojí matkou paní 

LIbušÍ NĚMCOVOu,
 

za vřelá slova útěchy a krásné 
květinové dary i důstojný po-

hřební obřad.

S úctou Ing. Alena Marečková, 
dcera
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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

Konečně, po dlouhé době 
jsem přečetla místní no-
viny Mšensko s chutí a 

dozvěděla jsem se mnoho pří-
jemných informací. A to nejen z 
okolních obcí, ale i ze Mšena. Svě-
te div se! Nikdo nikoho neurážel, 
informace pro všechny jasné, ba i 
radostné, a to z oblasti sportovní, 
kulturní, ale i rozšiřujících se slu-
žeb pro naše občany. A nyní blíže.

Naše rodina bydlela od války až 
přes padesátá léta v tehdejší Bene-
šově ulici čp. 208, dnes Boleslav-
ské, a to přímo naproti kovárně. 
Denně jsem tedy měla před oči-
ma nápis „KOVÁRNA“. Od něho 
vpravo i vlevo vykovanými pís-
meny byla reklama: JAN ČAMR-
DA, vyučený a zkoušený kovář a 
podkovář, opravář zemědělských 
strojů a veškerého nářadí a náčiní.

Jako malá holka jsem dlouhé 
chvíle stála na stoličce u okna a 
pozorovala mistra kováře. Všiml 
si toho, a tak mi později dovolil 

Udělejte radost svým blízkým, 
popřejte jim k jubileu, vzpo-
meňte na zesnulé nebo podě-
kujte těm, kteří pro Vás udělali 
něco hezkého... Text zašlete jako 
SMS zprávu na 724 846 381 
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

PŘÁNÍ / VZPOMÍNKA

sledovat to pravé dění na dvoře 
kovárny. Měla jsem tam svoje mís-
tečko. Budete se divit, ale ten pach 
při ošetřování koňských kopyt mi 
voněl a já si to užívala. A nyní k 
současnosti. V říjnových novinách 
najednou vidím známou budo-
vu, ale přitom si uvědomuji, že se 
něco změnilo. Reklama! Změni-
la se reklama a je z úplně jiného  
odvětví.

„MOŠTÁRNA“ - promiňte, ale 
mně se okamžitě vybavila pracovi-
tá, ochotná a příjemná paní Marta 
Marečková, která dlouhá léta pů-
sobila v moštárně u staré školy. 
Věřím tomu, že i mnozí z vás na 
ni často vzpomínáte. Určitě i ona 
by dnes měla radost, že myšlenka 
znovuvybudování moštárny oži-
la. Že nové prostory budou opět 
sloužit potřebným. Báječné je, že 
se našli lidé, kteří do toho, jak se 
říká, „šlápli“ a nenechali se odra-
dit problémy s tím spojenými. Jen 
pokračujte v započaté práci a ob-

I n z e r c e

MONTÁŽE TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Vzpomínku na pana kováře 
střídá radost z moštárny

VÝROBNÍ FIRMA HLEDÁ
ELEKTRIKÁŘE / 

TECHNIKA 
DO VÝROBY PLECHOVé 

STŘEŠNÍ KRYTINY
Náplň práce:

Instalace a údržba výr. zařízení
Nabízíme:

● práci v rostoucí společnosti
● výkonnostní fin. ohodnocení  

30.000 Kč  + os. ohodnocení
● možnost pracovního postupu

● dobré pracovní zázemí
● jednosměnný provoz, stravenky

Nástup ihned či dohodou.
Místo výkonu práce: 
Hlovecká 316, Mšeno

Informace na telefonu:

602 521 213

I n z e r c e

novujte odrůdy, které na Mšensko 
patřily. 

Jirko a Terezko, soukromě vám 
říkám „Gutíci“, přeji nejen vám 
dvěma, ale i celému pracovnímu 
kolektivu mnoho spokojených zá-
kazníků, a to nejen místních, ale i 
z okolí. Dále pevné nervy! A ať se 
vám daří a příroda vám je naklo-
něna. 

Víte, ráda bych se dožila chvíle, 
kdy budu ještě moci ochutnat ně-
kterou z mých oblíbených odrůd 
- Matčino, Coxovu renetu či Pa-
nenské české. 

Nedá mi, abych ještě nevzpo-
mněla na výrok pana ředitele školy 
Josefa Pecháčka z Lobče, kde jsem 
působila v roce 1962. Na jedné z 
našich školních vlastivědných vy-
cházek se žáky pronesl: 

„TENTO KRAJ POVAŽUJTE 
ZA JEDNU Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH 
KULIS ZEMĚ ČESKÉ.“ A s tím se 
ztotožňuji.        

Zdeňka Kaulerová
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v Mělnické ulici ve Mšeně

V Á M  N A b Í Z E J Í :
■ hranoly, palubky, prkna

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

■ dveře a zárubně Masonite, pracovní oděvy

Otevřeno: PO-Pá: 7.30 - 16.00
v SObOTU od října do jara zavřeno

Zavolejte nám: 602 664 490

Mšensko - U Mšena láká sportov-
ce nový areál pevných kontrol pro 
orientační běh - Kačina, který při-
pravil sportovní klub Los Mělník 
ve spolupráci s městem Mšenem.  
V lese u Romanova mají na výběr 
ze tří tratí různé obtížnosti:

◆ Trať A je nejlehčí, vhodná pro 
začátečníky, děti a rodiče s dětmi. 
Má 10 kontrol umístěných v blíz-
kosti cest a pěšin, délka trati je 2,6 
km.

◆ Trať B je již pro zkušenější běžce, 
odpovídá klasifikaci „krátká trať“. 
Má 14 kontrol, délka trati je 3,8 km.

◆ Trať C nabízí nejdelší proběhnu-
tí, odpovídá klasifikaci „zkrácená 
klasická trať“. Má 10 kontrol, délka 
trati je 5,1 km.

Délka tratí uvedená v mapě je 
měřena vzdušnou čarou. V lese se 
střídají různé typy terénu, tratě B 
a C prověří fyzickou kondici. Od-
měnou sportovcům budou maleb-
ná zákoutí tvořená skalními srázy 

a věžemi, pohybovat se ale musí 
se zvýšenou opatrností. Kontroly 
jsou tvořeny dřevěnými sloupky, ve 

I n z e r c e

H o s t I N e c 
u  K O R u N Y

v e  M š e n ě
nabízí své prostory k pořádání rodinných  

a dětských oslav, firemních večírků  
a jiných soukromých i veřejných akcí.

Pro veřejnost jsme opět otevřeli  
páteční večery. 

Více informací získáte na telefonu:
 732 678 699

HOSTINEC 
U KORUNY

Areál pevných kontrol nabízí tři tratě

vrchní části natřenými oranžovou 
barvou. Sloupky jsou opatřeny štít-
ky s čísly kontrol a kontrolními pís-

meny, která je při průchodu kont-
rolami možné zapisovat do volného 
pravého sloupce v mapě. Stejnými 
dřevěnými sloupky jsou označeny 
i start a cíl.

Vytištené mapy je možné si vy-
zvednou na 3 místech:

1. Romanov, Hospůdka Romanov 
GPS: 50,4467936N 14,6298867E

2. Ráj, Restaurace V Ráji GPS: 
50,4637717N 14,6151561E

3. Mšeno, turistické informač-
ní centrum nebo knihovna, ná-
městí Míru 1 GPS: 50,4378669N 
14,6327753E.

Poškození kontrol či absenci štít-
ků s čísly můžete nahlásit na tele-
fonním čísle 602 376 527 nebo na 
emailu: losmelnik@gmail.com.

Pěkné zážitky v lesích města Mše-
na přeje kolektiv Sportovního klu-
bu Los Mělník, z.s. a město Mšeno.

Mapy a popisy jsou ke stažení na 
odkazu: http://losmelnik.cz/apk_
kacina.php.                                 (los)

Panel s mapou stojí u romanovské hospody. Foto: archiv LOS Mělník

 
 Seniorům zazpíval šimon

Mšenský domov seniorů po delší odmlce, kterou si vyžádala pro-
tikoronavirová opatření, navštívil šimon Pečenka. Seniorům nejen 
zazpíval, ale také jim vykouzlil úsměv ve tvářích. Foto: J. Havel
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Při putování španělskou Anda-
lusií nelze vynechat nádherné 
historické město Ronda. Po 

opuštění Gibraltaru jedeme kousek 
podle pobřeží a zahýbáme severním 
směrem. Silnice začíná brzy stoupat, 
jsme v pohoří Sierra de las Nievess. 
Projíždíme několika průsmyky ve 
výšce kolem 1000 m, vrcholy kolem 
nás mají ještě o 500 m víc. Okolí je 
dost pusté, rostou tu jen divoké  keře 
a místní se stále ještě zabývají pěsto-
váním korkových dubů. Po stráních 
vidíme všude stáda ovcí. Konečně 
přijíždíme do cíle našeho putování. 

Ronda, jedno z nejstarších měst 
oblasti nás vítá. Město, kde se mísí 
maurská minulost s pozdější křes-
ťanskou érou. Zastavujeme v novější 
části na autobusovém nádraží, ke 
všem pamětihodnostem to máme 
blízko. Město postavili už Římané po 
obou stranách strmé vápencové roz-
sedliny. Obě části města spojuje přes 
sto metrů vysoký několikaobloukový 
most z poloviny osmnáctého století. 
Nazývá se Puente Nuevo, což je Nový 
most, a stal se symbolem města. Na 
dně rokle protéká říčka Guadalevin. 
Stavba mostu zrychlila dopravu měs-
tem, v minulosti přejížděly povozy 
přes dva malé mosty až v dolní části 
města. Ten starší postavili už Mauro-
vé a další vznikl o sto let později. Oba 
dodnes také slouží, ovšem jen pro 
provoz dole ve městě. 

Prohlídku začínáme renesančním 
kostelem Iglesia de la Trinidad. Pod 
ním na Plaza de Torros stojí už z dál-
ky viditelná aréna pro býčí zápasy. 
Ta je v zemi nejstarší a asi také nej-
slavnější, byla postavena už před 200 
lety. Již přes 50 let se zde každoročně 
v září koná slavná Corrida Goyesca. 
O účasti na ní sní řada slavných to-
readorů, ovšem jenom tři mají nárok 
své umění předvést. Oblečeni jsou do 
kostýmů podle původních Goyových 

Pod Puente Nuevo se klikatí říčka Guadalevin
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       48.

Románský kostel Svatého ducha. Foto: Zdeněk Bergl 3x

návrhů a nad celou tou slávou prý bdí 
duch zdejšího rodáka Pedra Romera. 
To byl v zemi nejslavnější toreador, 
který v polovině 18. století přivedl 
toreadorské řemeslo k dokonalosti. 
Historické prameny uvádějí, že za 
svoji kariéru skolil po celé zemi přes 
šest tisíc býků. Však si ho tady také 
považují, před vchodem do arény 
mu postavili bronzovou sochu, hned 
vedle má sochu další slavný toreador 
Antonio Ordoňez. Z bronzu udělali 
i býka, stojí ovšem za arénou, nevím 
proč. Po Romerovi pojmenovali i 
velkou restauraci stojící přímo proti 
aréně. Dostat se dovnitř a usednout 
k volnému stolu prý není vůbec jed-
noduché. 

Dostáváme se na Puente Nuevo a 
při pohledu dolů se všem tají dech. 
Na dně se vine jako tenká nit říčka 
Guadalevin, pohybují se tam něja-
cí lidé. Srázy kolem jsou terasovitě 
uspořádány a z druhé strany se dá 
dolů sejít krkolomnou cestou. Bylo 
by to asi zajímavé, ale komu by se 
pak chtělo drápat nahoru. Uvidím, 
mám dost času na rozmyšlenou, až se 
budu vracet, tak se rozhodnu, třeba 
zvítězí zvědavost. Projdeme teď staré 
město. Hned vlevo za mostem nás 

vedou úzké uličky z prudkého kopce 
kolem kláštera sv. Dominika k Domu 
maurského krále. Vedle stojí Palác 
markýze Salvatiera s bohatě zdobe-
nou fasádou. Nad průčelím vidíme 
na kamenném podstavci sochy Ada-
ma a Evy, a každá má u sebe jednoho 
indiána. Adam a Eva mají nahá těla 
cudně zakrytá listy a rukama, indiá-
nům je to jedno. Za domem stojí mo-
hutná brána Filipa V. a hned pod ní 
vede cesta k maurskému mostu, ten 
odtud vidíme taky. 

Vracíme se druhou stranou ulice 
kolem bývalého maurského minare-
tu, věž mu zbourali a dnes už svému 
účelu neslouží. Dostáváme se na ces-
tu kolem původních  hradeb a otevírá 
se nám pohled na okolní kopcovitou 
krajinu. Každý svah mají osázený 
olivovníky a vinnou révou. Vína zde 
vyrobí hodně a ve městě nabízejí po-
sezení na zahrádkách vinoték. Všude 
nás vítají, že by ale znali pojem ochut-
návka, to se k nim ještě nedostalo. 
Škoda, v tomto vedru by sklenička 
přišla vhod. Nevadí, večer v hotelu 
si to vynahradíme.  Blížíme se kolem 
románského kostela Svatého ducha 
k další hradební bráně. Máme dost 
času, každý už se bude pohybovat v 
oblasti, která ho nejvíce zajímá. Jdu 
se svým spolubydlícím Rudou zpátky 
směrem k mostu. Cestou navštívíme 
kostel Panny Marie, ten byl původně 

postaven Maury jako mešita. Rene-
sanční úprava ho ale natolik změnila, 
že z původní vnější a vnitřní výzdoby 
nic nezůstalo. Jsme zase na Puente 
Nuevo a koukáme dolů. Náš parťák 
Mirek neodolal a už před hodinou se 
spustil dolů, ale nevidíme ho. Raději 
tam ani nepolezeme. Pohled z opačné 
strany mostu je nádherný, na okrajích 
téměř kolmého srázu si místní oby-
vatelé už v minulosti postavili domky, 
dokonce i dvoupatrové. U některých 
domků se jim podařilo strmé stráni 
ukořistit i malý kousek  rovné plochy, 
zpevnili ho a postavili si malé terás-
ky se zábradlím, mají kde posedět a 
kochat se krásnými výhledy na okolí. 
Dále od mostu mají plochy o něco 
větší, sráz už tam není tak strmý. 
Ještě jeden pohled na sráz na druhé 
straně, tímto směrem už není krajina 
tak kopcovitá. Najednou vidím už v 
horní části stráně červené triko. To je 
náš kolega Mirek. Večer nám pak vy-
právěl, že to bylo příšerné a ještě mu-
sel při průchodu po jedné soukromé 
cestě dát místní bábě jedno euro za 
průchod jejím výsostným územím. 
Mohl se ale z kohoutku napít vody. 
Tak jsme prošli, co jsme chtěli a stihli, 
vracíme se k autobusu. V blízké cuk-
rárně si dáme obří čokoládou politý 
croisant, k němu velké kafe a vyrá-
žíme. Čeká nás ještě dvouhodinová 
cesta do místa ubytování...

Most Puente Nuevo, nejznámější památka města.

Na okrajích téměř kolmého srázu stojí už od dávných dob domy.


