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VOLBY 2022: Mšeno v počtu 
kandidátek předčila Kanina
Mšensko - Už brzy budou mít obča-
né České republiky možnost zvolit 
si do obecních zastupitelstev nové 
tváře nebo naopak věnují své hlasy 
těm stávajícím. Z kolika kandidátek 
budou v pátek 23. a v sobotu 24. 
září 2022 vybírat obyvatelé Mšena a 
blízkých vesnic?

M še no
Zatímco při minulých komu-

nálních volbách v roce 2018 se ve 
Mšeně o hlasy oprávněných voli-
čů ucházelo celkem 59 kandidátů 
rozdělených do čtyř politických 
uskupení, do letošních voleb své 
kandidáty posílají jen tři sdružení. 
Voliči si tedy budou moci vybírat z 
45 tváří, z nichž po sečtení výsledků 
vzejde patnáctičlenné zastupitel-
stvo. Kandidátky ve Mšeně sestavila 
uskupení Společně pro Mšensko s 
nynějším starostou Martinem Ma-
chem na prvním místě, Pro Mšeno 
s lídrem Jiřím Guttenbergem st. a 
Pro lidi v čele s Jiřím Říhou.

C horu šiC e
Občané starší 18 let s trvalým 

bydlištěm v Chorušicích, Velkém 
Újezdu, Chorouškách a Zahájí 
budou mít na výběr ze dvou deví-
tičlenných kandidátek. Ty do letoš-
ních voleb postavila sdružení Pro 
obec Chorušice s lídrem Martinem 
Bauerem a Sdružení pro naše obce, 
které vede Zuzana Kulhánková.

Ka dl í n
V Kadlíně před čtyřmi lety vol-

by v řádném termínu neproběhly 
kvůli absenci jakékoli kandidátky. 
Musely být proto vyhlášeny v ná-
hradním termínu, kdy už se kandi-
dáti naštěstí našli. Letos se podobná 
situace opakovat nebude. Jedinou 
kandidátku s názvem Pro Kadlín 
složil společně s dalšími šesti kolegy 
současný starosta Jiří Hanzel.

Ka n i na
Zato v nejmenší vesnici na Mšen-

sku Kanině je zájem o zastupitelská 
křesla nesrovnatelně větší. Místní 
občané postavili rovnou čtyři kan-
didátky, i když na jedné z nich je 
jméno pouze jednoho kandidáta: 
Michala Václava Hanzelína. Dal-
ších sedm kandidátů nabízí Kanina 
Jinak současné starostky Jaroslavy 
Vrané. Kanina pro všechny s líd-
rem Karlem Františkem Sochatzim  
přináší výběr z osmi tváří a kan-
didátka Pro Kaninu s Petrem  

Martečíkem v čele tři kandidáty.

l obe č
Obec Lobeč má s Kadlínem spo-

lečný počet registrovaných kandi-
dátek, a to jednu. Osm kandidátů do 
voleb posílá Občanská demokratic-
ká strana v čele s nynější starostkou 
Evou Svěrčinovou, která nastoupila 
do funkce po vloni zesnulém sta-
rostovi Jaromíru Šimonkovi.

nosálov
Jedinou kandidátní listinu s devíti 

jmény najdou ve svých poštovních 
schránkách také voliči z Nosálo-
va, Libovic a Příboh. Pod názvem 
Sdružení nezávislých kandidátů pro 
Nosálov ji postavila současná sta-
rostka obce Lenka Střihavková.

stránKa
Žádné nečekané změny na radni-

ci zřejmě nečekají ani Stránku, kde 
je rovněž pouze jedna kandidující 
strana, a to Sdružení nezávislých 
kandidátů Pro stabilitu a rozvoj 
Stránky. Na prvním místě mězi sed-
mi jmény je současný starosta Šte-
fan Dvorščík.

vrátno
Ačkoli Vrátno patří na Mladobo-

leslavsko, je obcím kolem Mšena 
tak blízko, že stojí určitě za zmín-
ku. Tamní voliči budou moci vy-
bírat ze dvou kandidátek - ODS 
vede starostka Magda Formánková  
a Za rozvoj obce Vrátna pak Luděk 
Vízner.                                   Jiří Říha

ČEKÁ NÁS
11. 9. Mšeno
Koncert Velkého dechového or-
chestru MKD Mělník na náměstí 
Míru od 17.00.

14. 9. Stránov
Snoubení jídla a vína na téma: 
Moravský večer od 19.00. Re-
zervace na www.goout.net.

16. - 18. 9. Mšeno
XXIII.  Ortotraxní sraz Velorexů 
na stadionu ve Mšeně s tříden-
ním programem pro účastníky. 
Prohlídka strojů pro veřejnost je 
naplánována v neděli od 9.00. 

17. 9. Houska
Orchestr Dvořákova kraje se 
představí na hradě Houska od 
19.00.

17. 9. Šemanovice
Rocková skupina Red Baron 
Band vystoupí od 20.00 v Nos-
talgické myši.

18. 9. Mšeno
Mšenský veteran klub zve  
na poslední letošní vyjížďku -  
Zavírání šoupátek. Sraz v 9.00 
na náměstí Míru. 

22. 9. Stránov
Poetická kavárna s autorským 
čtením Jaroslavy Jenčíkové z je-
jího díla Tebe mně seslalo samo 
nebe od 17.00.

23. 9. Šemanovice
Vladimír Merta od 20.00 v Nos-
talgické myši.

24. 9. Šemanovice
Kuba Konig a Zvíře jménem 
podzim zahrají alternativní 
muziku od 20.00 v Nostalgické 
myši.

25. 9. Lobeč
XII. Houbobraní na zámku v 
Lobči. Účastníci s prázdnými 
košíky se do soutěže mohou za-
registrovat od 8 do 10 hodin na 
místě nebo předem na telefo-
nu: 606 406 308, pak mohou na 
svá tajná místečka vyrazit přímo 
z domova. Návrat na zámek je 
do 13.30, poté bude následovat 
hodnocení úlovků porotou. Od 
12.00 bude možné ochutnat 
houbové pokrmy doplněné 
zvěřinovými specialitami.

U komunálních voleb se nekroužkuje ale křížkuje

Komunální volby, které se 
uskuteční 23. a 24. září 
2022, se od ostatních voleb 

liší složitějším volebním systé-
mem. Zatímco voliči jsou zvyklí 
u většiny voleb kroužkovat, kan-
didáti do obecních zastupitelstev 
se křížkují. Voliči mají navíc mož-
nost své hlasy, které odpovídají 
počtu volených zastupitelů, roz-
dělit mezi kandidáty z více stran. 
Mohou tak zakřížkovat buď celou 

kandidátku, nebo pouze jednotlivé 
kandidáty z různých stran podle 
toho, jaké k nim cítí sympatie. 

V případě, že volič zakřížkuje 
celou kandidátku určité strany a k 
tomu samostatné kandidáty z jiné 
strany, preferovaná strana získá o 
tolik méně hlasů, kolik jich volič 
věnuje samostatným kandidátům.

Jestliže volič zakřížkuje volební 
stranu a zároveň kandidáty stejné 
strany, nijak je tím neupřednostní. 

Pokud ale rozdá více křížků, než 
je počet volených zastupitelů, 
jeho lístek bude považován za 
neplatný.

Občan České republiky starší 
18 let, který se rozhodne využít 
své právo a zamíří do volební  
místnosti, si nesmí zapomenout 
vzít s sebou platný občanský prů-
kaz nebo cestovní pas. V případě 
komunálních voleb se nevydávají 
voličské průkazy.                           (jř)
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Okouzlující mšenské lázně 
slavily devadesáté výročí

Mšeno - Po devadesáti letech se do 
areálu Městských lázní ve Mšeně 
opět vrátil jejich stavitel i tehdejší 
mšenští radní. Historická scénka 
členů mšenského divadelního sou-
boru a okrašlovacího spolku zahá-
jila slavnostní odpoledne věnované 
devadesátým narozeninám nád-
herného areálu otevřeného právě 
v roce 1932 v údolí obklopeným 
pískovcovými skalami.

Návštěvníci koupaliště se tak do-
zvěděli o původní myšlence i účelu 
mšenských lázní a v levém křídle  
lázeňské budovy si mohli prohléd-
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Návštěvníkům zahráli hudebníci z blízkého Mělníka.

nout výstavu dobových fotografií 
lázní v Klánovicích, kde se stavitel 
Oborský při projektování menších 
mšenských lázní inspiroval.

Pohled do historie svým swin-
govým tanečním vystoupením 
proložila skupina Zig - Zag, na níž 
o něco později navázali mělničtí 
hudebníci Majka Maříková a Jiří 
Knott.

Nechybělo vzpomínání na ná-
vštěvu filmových štábů, které v 
prostředí lázní natáčely několik 
filmů, z nichž nejznámějšími byly 
Indiánské léto a Rebelové. Skupina 

K tanečníkům ze skupiny Zig - Zag se brzy přidali i návštěvníci a skvěle si užili sobotní odpoledne. Foto: J. Havel 5x

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Člověk někdy, snad 
za to může to rych-
lé tempo života, za-
pomíná na ty, které 
znal, které vídal 
takřka denně, které 
navštěvoval a rád se s nimi bavil. 
A hlavně na ty, kteří tu už nějaký 
čas nejsou. Sám se musím trochu 
zastydět, protože se mi to stalo 
zrovna nedávno. Když jsem minule 
psal o 90. výročí mšenského koupa-
liště, vůbec jsem si nevzpomněl na 
dobře známého Frantu Houžvice, 
ikonu místních lázní. Nebylo to 
proto, že bych ho neznal, naopak 
jsem jej s tátou, který byl jeho 
kamarádem, každou chvíli na-
vštěvoval - na koupališti, na jeho 
malebné zahrádce nad táborem a 
sem tam přišel i k nám domů. A 
já na něj přesto zapomněl... Proto 
musím poděkovat panu Jaroslavovi 
Živnému, který mi můj výpadek v 
rozhovoru maličko vytkl. A udělal 
dobře. Občas je prostě potřeba mi 
trochu napovědět nebo mě rov-
nou kopnout. Trochu to zlehčím 
mou dětskou vzpomínkou na pana 
Houžvice: Bylo mi asi šest, sedm 
let a jako spousta malých dětí 
jsem neměl rád, když si někdo lízl 
nebo rovnou kousl do mého jídla, 
než jsem ho strčil do pusy. Ačko-
li s tím teď problém nemám, byl 
jsem prostě trochu štítivka. Jednou, 
když mamka ve velkém hrnci va-
řila brambory na smetaně (u nás 
„hatlačka“), se otevřely dveře do 
kuchyně a tam pan Houžvic. Se 
slovy - „Máňo, co to dneska vaříš?“ 
- zvedl pokličku, chytil sběračku a 
ochutnal. A já jsem ten den mojí 
oblíbenou hatlačku prostě nejedl.
Tak ať nezapomínáte jako já...
Pěkný závěr léta přeje Jirka Říha

Na programu měla své místo i skupina Počátky. 

Slavnostní odpoledne zahájila historická scénka. Se swingovým vystoupením přijela skupina Zig  - Zag.

Mandrage v chladné vodě místního 
bazénu točila záběry pro klip k pís-
ni Šrouby a matice, koupaliště při 
natáčení klipu ke svému songu na-
vštívil Vlasta Horváth a v roce 2019 
na koupališti vznikl inscenovaný 
hudební pořad k 80. narozeninám 
Evy Pilarové s názvem Ach, ta láska 
nebeská.

Na programu slavností byl i kon-
cert skupiny Počátky a beseda na 
téma Svoboda a naděje, kterou 
organizovali členové mšenské-
ho evangelického sboru společně  
s divadelníky.                      Jiří Říha
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R O Z V O Z  O B Ě D Ů
RESTAURACE ZLATÝ 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

Mšeno - Diskuzního večera na 
téma Svoboda a naděje se v sobotu 
20. srpna na mšenském koupališti 
zúčastnilo na 40 lidí. Jako hosté 
přijeli akademický sochař Petr 
Císařovský (Olešno, Praha), vyda-
vatel Vladimír Drápal (Louny) a  
filozof Miroslav Vodrážka (Pra-
ha). Mšenští organizátoři – diva-
delník Václav Novák a evangelický 
farář Michal Šimek - toto téma 
zvolili s ohledem na současnou 
situaci. Dva roky covidu, zvyšující 
se ceny energií a válka na Ukrajině 
vyvolávají pocit nejistoty a obav 
z budoucnosti. Nešlo o to, aby se 
hosté zabývali konkrétními roz-
bory situace v ekonomice či na 
bojišti, ale aby přítomným shrnuli 
své životní zkušeností a názory s 
výhledem do budoucna.

Během zhruba dvouhodinové-
ho pořadu hosté hledali spolu s 
moderátorem Michalem Šimkem, 
mšenskými divadelníky a návštěv-

níky večera odpovědi na dané 
otázky ve čtyřech oddělených 
blocích. Moderátor kladl otázky 
typu: Co pro vás znamená svobo-
da? Kdy jste se sám cítil nejvíce a 

Svoboda a naděje na mšenském koupališti 

Srpnové diskuzní večery na koupališti mají svou tradici. Foto: J. Havel 2x

i n z e r c e

Jste držitelem řidičského oprávnění 
skupiny C?

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

Večerního pořadu se zúčastnilo na čtyřicet návštěvníků.

nejméně svobodný? Co jste sám 
udělal pro to, aby v naší zemi byla 
svoboda? Co je pro vás zdrojem 
naděje a kde ji hledat v době růz-
ných obav a nejistoty?

Každý blok zahájil Karel Vepřek 
nevyumělkovaným, a právě proto 
úchvatným zpěvem písně Svá-
ti Karáska za doprovodu kytary. 
Poté vždy jeden z přítomných čle-
nů souboru mšenských divadel-
níků (Jiří Fanta, Dana Sobotko-
vá, Václav Novák) přečetl výroky 
významných osobností o svobo-
dě a demokracii. Pak moderátor 
položil hostům otázku, na kterou 
postupně každý z nich odpovídal, 
případně se doplňovali a navzájem 
na sebe reagovali.

Všichni se angažovali v době mi-
nulého komunistického režimu, se 
kterým nesouhlasili. Možná se pro 
přítomné až překvapivě shodli na 
tom, že svobodně se cítili i tehdy 

navzdory ústrkům a šikaně. Tedy 
ne až po převratu. 

Každý cestu ke svobodě prožíval 
jinak. Petr Císařovský uměleckou 
tvorbou, kde se podle svých slov 
nezpronevěřil zásadě, že by přijal 
kšeft odporující jeho morálním 
zásadám. Vladimír Drápal a Miro-
slav Vodrážka se cítili svobodně v 
prostředí českého undergroundu. 

Ale s nástrahami se museli vy-
rovnávat každý po svém i po změ-
ně režimu. Vladimír Drápal byl v 
Lounech úspěšným vedoucím či-
nitelem místní kultury včetně ve-
dení městského divadla. Poté, co 
mu nově zvolení poslanci za ANO, 
kteří se domnívali, že kultuře ro-
zumí nejlépe, začali diktovat, jak 
to má dělat, podal výpověď. Tím si 
pro sebe zachoval svobodu.

Petr Císařovský poukázal na 
to, že dnes jsme zahlceni mnoha 
možnostmi a vábničkami. Cestu 
ke svobodě je však třeba hledat a 
najít omezení sám v sobě. Svobo-
da totiž není to, že si mohu dělat, 
co chci.

Miroslav Vodrážka se k tématu 
naděje vyjádřil tak, že to není něco 
hotového a jistého. Nese v sobě 
neznámé a nepoznané. Kriticky 
poukázal na šidítko optimismu s 
vírou, že všechno bylo, je a bude 
v pohodě. „A i kdyby něco nedo-
padlo podle našich představ, ne-
znamená to konec naděje,“ dodal.

Po diskusi návštěvníci odměnili 
hosty potleskem. Všichni se shodli 
na tom, že účast na tomto večeru 
stála za to. K této spokojenosti 
přispělo i město Mšeno, které tuto 
akci finančně podpořilo.

(sim)
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Koupaliště bylo pro Františka 
Houžvice druhým domovem
Mšeno - Pokud člověk vykonává 
jakoukoli činnost ve svém životě 
s láskou a nadšením, je to záruka 
úspěchu. O pravdivosti tohoto rče-
ní dobře vědí ti, kteří znali plavčíka 
a dlouholetého správce mšenského 
koupaliště Františka Houžvice.

 V letošním roce, kdy jeho mi-
lované lázně oslavily 90. výročí 
od otevření, uplynulo devatenáct 
let od chvíle, kdy své rodné město 
opustil i nezapomenutelný Franta 
Houžvic, jak mu jeho přátelé říká-
vali.

„Ačkoli byl asi o dvacet let starší, 
vzpomínám si, že jsme ho s hol-
kami coby puberťačky okukovaly 
a obdivovaly. Chodil totiž vždyc-
ky v bílém oblečení, byl opálený, 
štíhlý a měl pěkné svaly, zkrátka to 
byl fešák,“ vzpomíná na Františka 
Houžvice Vlasta Šlechtová, roze-
ná Kabrnová a dodává, že za jeho 
působení byl na koupališti vždy po-
řádek, všechno bylo natřené, opra-
vené a živý plot kolem bazénu byl 
perfektně ostříhaný. „Dnes by se 
každý divil, jak to všechno zvládl,“ 

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

NoVá oRiGiNáLNí 
bARVA Antracit

80 Kč/kg

informace na telefonu:

 602 521 213

i n z e r c e

doplňuje mšenská rodačka.
František Houžvic se narodil v 

roce 1929, tři roky před otevřením 
Městských lázní ve Mšeně, které 
navštěvoval už jako malý kluk. Péči 
o areál měla totiž do roku 1960 na 
starost jeho maminka Antonie a 
František už za jejího působení za-
stával funkci plavčíka.

V polovině sedmdesátých let, kdy 
už se prý na zanedbaný areál ne-
mohl dívat, zašel na národní výbor, 
požádal o klíče a na skoro dvacet 
let se stal správcem koupaliště, jistě 
tím nejpečlivějším v jeho historii. 
„Pokud by si koupaliště nevzal na 
starost, možná by dopadlo stejně 
jako to v Klánovicích. Díky tomu, 
že měl koupaliště tak rád, se podle 
mě dochovalo až do dnešních dní. 
V posledních letech samozřejmě 
prošlo velkou rekonstrukcí, ale 
možná by bez Franty Houžvice ne-
bylo co opravovat,“ myslí si další 
Mšeňák Jaroslav Živný a doplňuje 
vzpomínku z dětství: „Když jsme 
jako malí kluci skákali z fontán do 
vody, což se nesmělo, pamatuju si, 
jak nás naháněl. Ale nebylo to nijak 
zlé, byl to hodný pán.“

S Františkem Houžvicem se se-

tkávaly opravdu celé generace Mše-
ňáků i návštěvníků koupaliště z 
okolí. A všichni ho měli rádi a vážili 
si jeho práce. Svědčí o tom fotogra-
fie, které mu s věnováním zasílali 
na památku, i pochvalné články v 
novinách, které jsou dodnes v ro-
dinném archivu. „Pane Houžvic, 
děkujeme za příjemný pobyt ve 
vašich překrásných lázních,“ stojí 
na rubu jedné z fotografií, kterou 
do Mšena v létě roku 1993 zaslali 
manželé Bůžkovi.

Pokud František Houžvic nebyl 
zrovna v pilné práci na koupališti, 
přátelé ho zastihli na jeho perfektně 
udržované zahradě v Rybáčku, jen 
pár desítek kroků za koupalištěm.

Ačkoli se věčně usměvavý  
invalidní důchodce František  
Houžvic péče o své milované láz-
ně ze zdravotních důvodů vzdal  
v první polovině devadesátých let, 
stále koupaliště navštěvoval. Se-
dmdesátého výročí lázní už se ale 
bohužel nedočkal. Zemřel v době 
rozpuku prvních třešňových kvítků 
- 19. května roku 2001.

Jeho duch i odkaz bude ovšem žít 
tak dlouho, dokud bude žít mšen-
ské koupaliště.                        Jiří Říha

i n z e r c e

Na koupališti strávil Fr. houžvic 
kus života. Foto: archiv rodiny 4x

Snímek z léta 1993 dostal Fr. houžvic od spokojených návštěvníků.

V padesátých letech pomáhal své 
mamince s údržbou areálu lázní.

Ve svých 29 letech se stal mistrem 
plačím a cvičitelem plavání.
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ŽELEZÁŘSTVÍ -  ELEKTRO
Václav Kuneš

Prodáváme: 
ZAHRADNÍ  NÁŘADÍ,  HADICE,  SPOJKY

REDUKCE NA NÁDRŽE IBC 1000 L
KOVÁNÍ  –  ZÁMKY – VLOŽKY

POŠTOVNÍ  SCHRÁNKY –  POPELNICE
HRÁBĚ –  LOPATY –  ZAHR.  NŮŽKY

LEPIDLA –  TMELY –  MAZADLA –  OLEJE
TEPLOMĚRY –  KOUŘOVODY

SPOJOVACÍ  MATERIÁL a  mnoho dalš ího

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

Dcera Františka Houžvice Zdeňka vzpomíná: 
Taťka pro koupaliště žil celým srdcem

Zase jednou jsem ve Mšeně. 
Zavírám oči a poslouchám 
to ticho…

„Vstávejte, už je ráno!“ „Ale 
mami, vždyť máme prázdniny,“ 
odpověděla jsem a pohlédla s nadě-
jí v duši k oknu, „a navíc je venku 
zataženo.“ „Ale mohlo by se udělat 
hezky, musí být nachystáno…“

Ale ne, to je jen vzpomínka. 
Vzpomínka na „naše“ koupališ-
tě, které nás s bráškou, mamkou 
a taťkou provázelo celé dětství až 
do dospělosti. Taťka, pan Franti-

šek Houžvic, ten pro koupaliště žil 
celým srdcem. Podle vyprávění na 
něm pracoval už jako plavčík spolu 
s naší babičkou, Antonií Houžvico-
vou, která byla na koupališti také 
zaměstnaná.

Byla jsem ještě dítě, když se tať-
ka, v té době již invalidní důchod-
ce, rozhodl obnovit krásu a věhlas 
mšenských lázní. „Takhle to nejde! 
Vždyť je vše oprýskané, po té vče-
rejší vichřici tam popadaly stromy, 
děti si nemají kde hrát…,“ postes-
kl si a rozhodnutí bylo okamžité.  

S klíčem od hlavní brány, který si 
vyzvedl na národním výboru, jsme 
s očekáváním a nadšením vešli (to 
jsme ještě nevěděli, že nás čeká 
řehole každý den). Taťka doslova 
poletoval z místa na místo a vyprá-
věl nám, kde byla klouzačka, kde 
se s klukama schovávali, kde hráli 
kuželník, kde byly záhony a co na 
nich rostlo, jak lidé odpočívali v 
lázeňské restauraci, kde byly vany, 
jak krásně tryskaly fontány a jak, 
když nikdo nekoukal, z nich skákali 
do koupaliště (přímo z vršku!). Pak 
se ale zamyslel, rozhlédl se, došel si 
pro rádio a nářadí, převlékl se do 
montérek a svým zvučným hlasem 
řekl: „Jdeme na to!“ A tak to bylo 
potom každý den. Od roku 1975 
téměř dvacet let. Na podzim, v 
zimě, na jaře a samozřejmě v létě, 
kdy bylo sice práce nejvíce, ale od-
měnou pro nás byly rozzářené oči 
spokojených návštěvníků. „Tady je 
to jako v pohádce! My jsme snad v 
jiné době!“ A taťka s radostí a hr-
dostí vyprávěl svůj příběh, příběh 
koupaliště ve Mšeně. 

Každá lavička, každá místnost, 

S dcerou Zdeňkou a synem Františkem.

každý nápis, každá tyčka v plotě, 
každý strom, každá květina…, vše 
nám prošlo rukama, vše jsme spo-
lečně každý rok opravovali, natíra-
li, pleli, celé koupaliště kosou sekali 
(tedy, to hlavně taťka s mamkou), 
stromky sázeli, v zimě uklízeli 
chodník od sněhu a za mrazu jsme 
rozbíjeli led na vodě na okrajích 
bazénu, aby nepopraskaly jeho 
stěny, stříhali jsme okrasné ploty 
(ručně!)…

Asi bych mohla napsat i knížku 
plnou úžasných zážitků, vtipných 
příběhů, kouzelných vzpomínek, 
nezapomenutelných chvil, lásky-
plných tajemství, vodních dobro-
družství…, ale na to si každý z nás 
při pohledu na koupaliště určitě 
vzpomene sám. A proč stále patří 
mezi nejkrásnější a nejlépe zacho-
vané koupaliště? Myslím, že odpo-
věď vás napadá. Byla to neskutečná 
pracovitost našich rodičů, Zdenky a 
Františka, hrdost a obdiv ke Mšenu 
a přímo mateřská láska ke mšen-
skému koupališti. 

Zdeňka Konupková, 
roz. Houžvicová

V létě roku 1981 s dcerou Zdeňkou. Foto: archiv rodiny 3x

i n z e r c e

S rodinou a přáteli v pol. 70. let.
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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

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

SK MšENo
AUToKEMP MšENo

nabízí v restauraci Stadion 
a v prostoru kempu 
možnost uspořádat: 

■ rodinné oslavy
■ školní srazy

■ soukromé i veřejné 
sportovní akce s možností 

ubytování

Restaurace je pro 
veřejnost otevřena  

o víkendech od 17.00

Více informací na: 
skmseno@seznam.cz 

607 846 752

Chorušice - Z našeho příměstské-
ho tábora se pomalu ale jistě stává 
klasika, a tak jsme s místními dět-
mi letos už potřetí strávili úžasné 
dva týdny prázdnin. Naším stálým 
cílem je vzbudit zájem o moderní 
zemědělství formou osobní účasti 
přímo v kravíně 1. zemědělské a. s. 
Chorušice. 

V tomto roce se nám povedlo do-
táhnout do zdárného konce zápis 
spolku, a tak jsme fungovali už pod 
vlastní hlavičkou „Kravín pro telát-
ka“, který v průběhu školního roku 
nezahálí a pořádá pro prvostupňo-
vé děti biologický kroužek. 

Ale zpět k táboru. Část programu 
je neměnná, jelikož děti by nám 
neodpustily, kdybychom je nevzali 
alespoň dvakrát na „koupání“ do 
sklizené řepky olejky. Stejně tak 
jsme si opět vyrobili domácí sýr, a 
to i přesto, že v areálu od letošního 

roku funguje vlastní minimlékárna. 
Ač to nebylo úplně v plánu, vyšel 
nám ve finále skvělý balkánský sýr. 
   Nesměla chybět ani část s telátky 

– krmení, mazlení a vodění, asis-
tence u porodu a následná popo-
rodní péče. 

Ale strávili jsme příjemný čas i 
mimo areál – nejdříve v přítom-
nosti ušlechtilých koní v národním 
hřebčíně v Kladrubech, poté na 
exkurzi s ochutnávkou na farmě 
Kuby Laušmana v Držovicích mezi 
ovečkami a zvědavými kozami, za-
končenou pěším výletem na zříce-
ninu hradu Helfenburk. 

A jelikož bylo celé dva týdny 
překrásné počasí, užili jsme si i 
přespání v kravíně se strašidelnou 
bojovkou a hledáním pokladu. 

Opět tedy děkuji všem, kdo při-
spěli svou pomocí k bezproblé-
movému chodu obou turnusů,  
a samozřejmě dětem, jež byly naší 
inspirací a hnacím motorem.

Za rok se zase budeme těšit.
Barbora Vítová

Příměstský tábor Kravín pro 
telátka se konal už potřetí

Příměstský tábor se na statku konal už potřetí. Foto: archiv autorky 2x

děti během tábora navštívily ovčí a kozí farmu v držovicích.

Vytvářejte s námi

mšensko
▪ Chcete se podílet  

na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře 

propagovat svou obec?

Své příspěvky posílejte na:
msensko@email.cz
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Fotbalisté hledají nové talenty
Mšeno - Vážení rodiče, chtěl bych 
vás jménem našeho klubu infor-
movat o možnostech, které nabí-
zíme pro vás i vaše děti. Hledáme 
nové talenty fotbalu narozené v 
letech 2012 - 2017. Musím zdůraz-
nit, že tato nabídka se týká i dívek, 
které v žákovských kategoriích 
mohou také startovat. Vím, že v 
dnešní době je možností vyžití 
vašich dětí mnoho, ale přesto vám 
chci nabídnout možnost zapojit se 
do nejpopulárnějšího kolektivní-
ho sportu u nás i ve světě. Snažíme 
se vytvářet v našem klubu ideální 
podmínky k tomu, aby se fotbalu 
účastnilo co nejvíce dětí ze Mšena 
a okolí.

Naše nabídka je určena všem, 
kteří preferují individuální pří-
stup,  kvalitní a dobře organizova-

nou výuku fotbalových dovedností 
s využitím moderního materiální-
ho zázemí.  

Náš klub vychovává děti již od 
raného fotbalového věku. Ideální 
čas začít s fotbalem je 5 - 10 let, 
ale ani pro starší není nikdy poz-
dě. Všechny děti jsou rozděleny do 
věkových kategorií, což každému 
umožňuje lepší zapojení do fotba-
lového procesu. 

Cílem je přivést do našeho oddí-
lu co nejvíce chlapců a dívek k pra-
videlné sportovní činnosti. Důraz 
klademe na zdokonalování pohy-
bových a komunikačních doved-
ností, zlepšení celkového pohybu 
bez míče i s míčem. Sport musí 
pro děti znamenat zábavu a radost 
s důrazem na kolegialitu, disciplí-
nu a jednání v duchu fair play.

Nabídka se týká také těch chlap-
ců a dívek, kteří už dříve v našem 
klubu působili a nyní třeba váhají, 
zda se mohou vrátit. Určitě mo-
hou, u nás mají všichni dveře ote-
vřené.

Uvítáme mezi námi i zájemce z 
řad rodičů, kteří by se chtěli zapo-
jit a pomoci nám v naší činnosti, 
ať už na místě trenérů, vedoucích 
mužstev, či jakékoliv jiné pozici.

Tréninky mládeže se konají pra-
videlně dvakrát v týdnu v pondělí 
a ve středu od 16 hodin na našem 
stadionu ve Mšeně nebo v zimních 
měsících ve školní tělocvičně.

Na závěr bych vám chtěl poděko-
vat za čas strávený čtením těchto 
řádků a věřím, že se brzy sejdeme 
v co největším počtu u „kulatého 
nesmyslu“ na hřišti.

V případě jakýchkoli dotazů nás 
kontaktujte na telefonu: 724 574 
056 - Jiří Zabilanský.

Těšíme se na vás a vaše děti.
Jiří Guttenberg st., 

předseda SK Mšeno z.s.

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
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, SO: 9.00 - 11.00

PLATbA hoToVě i KARToU
JSME TAKé VÝDEJNÍM MÍSTEM ZÁSILKOVNY

Zavolejte nám: 602 664 490

i n z e r c e

Ostrý a Tajnou osvětlí moderní 
svítidla se solárními panely
Stránka - Zastupitelstvo obce 
Stránka řešilo úspory elektrických 
energií a rozhodlo o tom, že v 
obcích Ostrý a Tajná, kde je málo 
osvětlovacích bodů, bude veřejné 
osvětlení řešeno samostatnými fo-
tovoltaickými stožáry. 

Ve Stránce je osvětlovacích bodů 
48, takže tam bude osvětlení řešeno 
úspornými svítidly. V obci budou 
také sloučena odběrná místa hasič-
ské zbrojnice, bývalého kadeřnictví 
a kanceláře OÚ. Tímto opatřením 
zanikne pět odběrných míst, a tím 
se ušetří za měsíční poplatky za ka-
pacitu hlavních jističů a za distri-

buci elektrické energie, což nejsou 
v dnešní době malé částky. Finanč-
ní náklady, které obec na tato opat-

ření vynaloží, se při současném vý-
voji cen energií brzy vrátí.

Štefan Dvorščík, starosta obce

osvětlení na solání energii přinese obci očekávané úspory. Foto: Š.D. 2x

 

Stejně jako každý rok bude v září 
v kině Máj v Doksech probíhat 
servis, opravy a revize analogové a 
digitální techniky včetně oponové-
ho systému, sedaček a osvětlení v 
sále i ve foyer kina. Na co se mů-
žete v kině těšit v říjnu? Čekají na 
vás další dva filmy v rámci unikát-
ní dokské Přehlídky snímků krále 
amerického nezávislého filmu Jima 
Jarmusche (Mimo zákon a Noc na 
zemi). Jedním z nejvíce očekáva-
ných filmů bude určitě historické 
drama Petra Jákla jan Žižka. Dal-
šími, pro mnohé diváky lákavými 
snímky jsou především nový film 
Alice Nellis buko a hvězdně obsa-
zená komedie Tomáše Svobody 
indián. Milovníci přírody se mohou 
těšit na dokumentární filmy Plane-
ta Praha a Civilizace. Druhý zmíně-
ný snímek od režiséra Petra Horké-
ho a egyptologa Miroslava Bárty 
pojednává o proměnách velkých 
civilizací a jejich podobností s tou 
naší současnou. Příznivci krátkých 
filmů od začínajících mladých a na-
dějných českých režisérů si určitě 
nenechají ujít již třetí cyklus FAMU 
v kině. Náročnější diváci a příznivci 
asijské kinematografie se již urči-
tě těší na mysteriózní kriminální 
drama proslulého jihokorejského 
režiséra Chan-wook Parka Pode-
zřelá.  Zkrátka nepřijdou ani milov-
níci hudby, ctitelé Davida Bowieho 
především. Netradiční pohled na 
kariéru tohoto originálního hudeb-
níka přináší dokument Moonage 
daydream. Jako každý měsíc bu-
deme i v říjnu vybírat z pestré na-
bídky nových českých komedií. Pro 
děti připravujeme projekce nových 
animovaných filmů, jako jsou nový 
český rodinný film Websterovi ve 
filmu, americká rodinná komedie 
šoumen krokodýl nebo nová česká 
celovečerní pohádka Jana Budaře 
Princ Mamánek.                M. Lomič

KINO MÁJ DOKSy
ZÁŘÍ
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Vlaková doprava na Mšensku 
se naštěstí zatím nezastaví
Vážení občané, ve středu 24. 

8. proběhlo náročné jed-
nání zástupců obcí podél 

trati Mělník - Mšeno - MB s ná-
městkem hejtmanky pro dopravu 
panem Mgr. Boreckým a zástupci 
IDSK. Předmětem jednání byl zá-
měr omezit či zastavit provoz na 
naší trati z důvodu nutnosti hledá-
ní úspor v krajském rozpočtu, silně 
postiženém současnou energetic-
kou krizí vyvolanou ruskou invazí. 
Kraj nabídl obcím možnost spolu-
financovat provoz, což by je stálo 
v různých variantách 3-10 mil. Kč 
ročně.

My jsme s kolegou Martinem 
Bauerem z Chorušic naopak na-
vrhli celkovou revizi dopravního 
modelu v našem regionu, tedy v 
podstatě návrat spojů do dob před 
integrací do PID, jak co do čet-
nosti, tak do původních časových 
poloh. Jak u vlaků, tak u autobusů. 
Podle našeho názoru by redukce 
často prázdných a zbytečných au-
tobusových spojů mohla přinést 
potřebné úspory. Jsme rádi, že 
pana náměstka náš návrh zaujal a 
zadal projektantům z IDSK úkol 
přepočítat ekonomiku provozu 

Na náměstí hráli Nepřátelé rytmu
další dílek se série koncertů pod širým nebem, 
které pořádá mšenská kulturní komise o letních 
prázdninách na náměstí Míru, patřil ve středu 10. 
srpna chomutovské hudební partičce s názvem 
Nepřátelé rytmu. Muzikantům ze severu, kteří 
přijeli zahrát  country a bluegrass, ovšem zrovna 
rytmus nescházel. Několik desítek diváků si tak 
díky nim příjemně užilo další z letních dní. Trochu 
jiného žánru bude koncert, který je naplánován 
na neděli 11. září, kdy se v historickém centru 
Mšena představí Velký dechový orchestr MKd 
Mělník. Foto: Z. Bergl 3x

veřejné dopravy v regionu podle 
našeho návrhu. To si vyžádá něja-
ký čas a na podzim se nová obecní 
zastupitelstva s novým modelem 
seznámí a snad se dohodnou na 
nějakém společném postoji a uza-
vřou dohodu s krajem. Do té doby 
budou vlaky dále jezdit v současné 
frekvenci, tj. do června 2023, kdy 
musí být přijat nový model. Pokud 
do té doby nenastane shoda mezi 
většinou obcí a krajem, kraj vlaky 
po tomto datu již neobjedná. Pevně 
věřím, že se dohodneme.

S obnovou trati nám před lety vel-
mi pomohl i pan senátor Vosecký, 
který i nadále sleduje naše snahy a 
plně je podporuje. K tématu proto 
připojuje několik vět.

Martin Mach, starosta Mšena

Obnovy části železniční trati 
Mělník - Mšeno - Mladá 
Boleslav jsem se účastnil 

od počátku, trvalé zachování jejího 
provozu považuji za nutnou sou-
část dopravní obslužnosti regionu i 
ekonomickou podporu ekonomiky 
cestovního ruchu. Velmi podpo-
ruji a oceňuji dlouhodobou práci 
starosty města Mšena Ing. Martina 
Macha i kolegů starostů regionu, 
kteří jsou nuceni trvale a věcně 
argumentovat a dokladovat objed-
nateli vlakové dopravy její oprávně-
nost. Stejně tak velmi oceňuji odva-
hu a pracovní nasazení Ing. Macha 
a dalších jednatelů společnosti 
EKOD servis s.r.o. a obcí sdruže-
ných ve svazku obcí EKOD, kteří 
svou pílí vytvořili naprosto trans-
parentní a ekonomicky přijatelné 
odpadové hospodářství. Závěrem 
se hluboce klaním před aktivitami 
a věhlasem ZUŠ Mšeno a velmi 
oceňuji spolupráci s městem, obo-
jí přesahuje rámec okresních měst. 
Podle mého názoru ZUŠ Mše-
no je nejlepší v senátním  obvodě  
č. 36. Po osmi letech práce senátora 
si za tímto názorem 100% stojím.

Jiří Vosecký, senátor

Ve středu 7. září 2022 oslaví své 
90. narozeniny náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček pan 
Milan Rokos. do dalšího živo-
ta mu přejeme hlavně pevné 
zdraví, štěstí, dobrou náladu a 
hodně optimismu.

Manželka Věra, dcera Věra  
a syn Milan s rodinou

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

Prodám Brahmanky žluté z hobby 
chovu. Kuřata různého stáří od 
5 týdnů do 3 měsíců. Cena 130 - 
200 Kč. Odběr v obci Stránka. Te-
lefon 607 787 961 (Gálová).

Prodám ochranný rám na Zetor  
major 4011/3011 v dobrém sta-
vu, pouze oprýskaná barva v ně-
kolika vrstvách. Cena: 6 000 Kč. 
Mšeno. 724 846 381.

inzerujte zdarma 
Soukromý řádkový inzerát v měsíč-
níku Mšensko můžete podat zdar-
ma, a to elektronicky na emailu: 
msensko@email.cz nebo na tele-
fonu: 724 846 381.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

i n z e r c e
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Chorušická pouť nabídla pestrý program
Chorušice - První srpnový víkend 
v Chorušicích patřil tradiční Cho-
rušické pouti, během níž celá obec 
ožívá nejen pouťovým veselím, ale 
také výstavami, hudebními vystou-
peními i návštěvou mnohdy jinak 
nepřístupných míst. A jinak tomu 
nebylo ani letos. „Za letošní průběh 
i přípravu bych rád moc poděkoval 
pracovníkům obce, zejména pečo-
vatelce Aleně Huňkové za operativ-
ní řešení čehokoliv nastalého během 
pouťového víkendu a zastupitelům 
obce Jiřímu Blažkovi a Lukáši Flíč-
kovi,“ řekl starosta Chorušic Martin 
Bauer, který se letos pouti nemohl 
kvůli nemoci účastnit.

A jak se letošní ročník vydařil po-
dle některých spolupořadatelů?

Marcela Kozáková, malířka
Pouť byla zahájena poutní mší 

svatou v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie. V budově děkanství ve spo-
lupráci s muzeem Staré krásnosti a 
OPS byly prezentovány jejich expo-
náty a aktivity. Zdařilé byly i komen-
tované prohlídky budovy děkanství 
a kostela s panem  Mgr. Foltýnem. 
Poté byl zahájen provoz pouťových 
atrakcí a prodejních stánků, kterých 
bylo letos přehršel. 1. zemědělská 
a. s. Chorušice ve spolupráci MZE 
„otevřela  své dveře“ a ukázala své 
chovy skotu a drůbeže, proběhla 
výstava drobného hospodářského 
zvířectva a králičí hop s programem 
pro děti, zajímavostí bylo i bludiště 
v kukuřici.

K atraktivitě pouti příspěly i vy-
dařené výstavy „Modely budov 
obce Chorušice“ pana J. Klášterky a 
„Chceme obecní symboly“, zajímavá 
expozice upravených návrhů znaku 
a vlajky obce Chorušice. 

Dále ukázky modelů a vzniku 
soch pomníku „Poděkování“ piet-
ního místa v Zahájí – výstava aka-
demického sochaře Zdeňka Maliny 
a v neposlední řadě výstava obrazů 

„Inspirace II“ malířky Marcely Ko-
zákové, která je součástí pouťových 
oslav již čtvrtým rokem. Koncerty 
skupin Parademarche a Pumpa také 
velice zpříjemnily sobotní odpoled-
ne a navodily atmosféru pro večerní 
taneční zábavu, konající se  na návsi, 
kde k poslechu a tanci zahrála sku-
pina K-Band. Večer již také tradičně 
rozzářil oblohu velkolepý ohňostroj. 
V neděli pak představil svou pro-
fesionální show bublinář a držitel 
světových ocenění pan Matěj Kodeš, 
pořadatelé nezapomněli ani na star-
ší občany, kterým zahráli Staročeští 
heligonkáři. Pouť byla zakončena 
krásným koncertem varhanní a du-
chovní hudby pod vedením Petra 
Strakoše. Celá akce byla velmi pří-
jemná a vydařená, poděkování patří 
všem jejím pořadatelům, účinkují-
cím a účastníkům.

Judr. Michal danišovič, Zo 
čsCh Chorušice

Na programu Chorušické pouti 
se podílela i naše ZO ČSCH Cho-
rušice spolu s Okresní komisí pro 
práci s mladými chovateli ČSCH 
Mělník. Uspořádali jsme v areálu 1. 
zemědělské a. s. Chorušice ukázku 
zvířat našich chovatelů. Vedle deseti 
plemen králíků, šesti plemen holu-
bů a šesti plemen drůbeže tam byly 
k vidění i želvy, morčata, andulky, 
strašilky a ukázka králičího hopu. 
Nechyběl kvíz pro děti s odměnou 
formou propagačních předmětů 
ČSCH či bonbonů. Za dodaná zví-
řata na ukázku děkuji chovatelům 
Josefu Dvorščíkovi, Ivo Novákovi, 
Mgr. Marcele Prieložné, Bc. Marké-
tě Pawlasové, Martině a Matyášovi 
Pawlasovým a Františku Šťastnému. 
Za zajištění ukázky králičího hopu 
patří poděkování sestrám Hnátko-
vým a především Lence Polákové 
- Kadeřábkové ze ZO Cítov – před-
sedkyni okresní komise pro práci s 
mladými chovateli, která se velkou 

Mšeno - Naše koupaliště v  letoš-
ním roce oslavilo krásné kulaté 
jubileum - 90 let od svého vzniku.  
Když se kulturní komise města o 
výročí lázní dozvěděla, obrátila se 
na vedení města, zda by na osla-
vu výročí koupaliště dodatečně 
uvolnilo finanční prostředky. Pro 
vedení města ale zřejmě není 90. 
výročí důvodem k jakékoli oslavě, 
a tak byla žádost zamítnuta. Kul-
turní komise tak musela použít 
omezené finanční prostředky, kte-
ré měla připraveny na jiné akce. 

Ukázalo se, jak důležitá je čin-
nost dobrovolných spolků v  na-
šem městě. Do organizace oslav 
se společně s kulturní komisí za-
pojily Divadelní sdružení Mšeno, 
Okrašlovací spolek pro Mšeno a 
okolí a mšenský evangelický sbor. 
V rámci oslav bylo díky této spo-Součástí pouti byla i prohlídka zemědělské společnosti. Foto: J. Havel 2x

Vedle jarmarku a muziky na návsi nesměly scházet oblíbené atrakce.

měrou zasloužila o ukázku králičího 
hopu v obou dnech. Za organiza-
ci kvízu pro děti děkuji chovatelce 
Rózce Valentové a její  kamarádce 
Nele. Nutno poděkovat představen-
stvu 1. zemědělské a. s. Chorušice za 
možnost tuto akci uskutečnit v jejích 
prostorách a za dobrou součinnost s 
předsedou představenstva MVDr. 
Miroslavem Hrdličkou. Na závěr ne-
lze opominout dobrou součinnost 
se zastupitelstvem obce Chorušice, 
především s panem starostou Mar-
tinem Bauerem, a poskytování fi-
nanční pomoci naší ZO na činnost. 
V příštím roce se budu těšit s ještě 
větší účastí našich chovatelů.

Mgr. Zdeňka vlčková, ředitelka 
Chb domov nebužely

Po tříleté odmlce jsme se letos 
opět zúčastnili Chorušické pouti s 
prodejem výrobků klientů pobyto-
vé sociální služby chráněné bydlení 
Domov Nebužely. Jsem moc ráda, 
že nás pan starosta Bauer pravidelně 
zve a vytváří nám zázemí pro prodej 
výrobků a prezentaci naší sociální 

služby lidem z blízkého okolí. Bylo 
to velmi milé setkání jak s lidmi, kte-
ří naše výrobky znají z předchozích 
let, tak s těmi, kteří nákupem našich 
výrobků dělali radost sobě nebo 
svým blízkým. Všem návštěvníkům 
a organizátorům pouti moc děku-
jeme za milá slova, ocenění našich 
výrobků a podporu prostřednictvím 
jejich nákupu. Těšíme se na Choru-
šickou pouť 2023. 

Mvdr. Miroslav hrdlička, 
1. zemědělská a. s. Chorušice 

O Chorušické pouti máme v 1. ze-
mědělské a.s. Chorušice už tradičně 
den otevřených dveří. Letošní no-
vinkou byla snaha uspořádat malé 
farmářské tržiště. Impulsem pro 
nás bylo otevření naší Minimlékár-
ny. Chtěli jsme dát ovšem prostor k 
prezentaci i ostatním lokálním pro-
ducentům potravin. Bohužel toho 
moc nevyužili. Ale to je jejich škoda. 
My jsme si každopádně pouť užili 
a dali jsme návštěvníkům možnost 
nahlédnout pod pokličku naší spo-
lečnosti.

lupráci možné zhlédnout výstavu 
fotografií z  rekonstrukce koupa-
liště v letech 2007-2009 i sérii fo-
tografií dávno zbouraných kláno-
vických lázní, které byly inspirací 
pro naše krásné koupaliště, vybu-
dované shodně ve stylu art deco.

K  poslechu zahrály hudební 
skupiny a mohli jsme také zhléd-
nout taneční vystoupení. Počasí 
oslavám úplně nepřálo, přesto 
jste dorazili v  hojném počtu a 
věřím, že jste na koupališti strá-
vili příjemné odpoledne. Chtěl 
bych touto cestou všem, kteří se 
na oslavách podíleli, vyslovit vel-
ké poděkování. V krátkém čase a 
s  omezeným rozpočtem odvedli 
velký kus práce. A koupaliště si 
oslavu výročí určitě zasloužilo. 

Jiří Guttenberg st., zastupitel 
sdružení Pro Mšeno

Koupaliště oslavilo 90 let
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ROUBENKy STŘIHAVKA
■ novostavby roubených domů

■ opravy a rekonstrukce roubených domů
■ dřevostavby a sakrální stavby

■ ruční práce a tradiční materiály
■ 20 let zkušeností

■ kompletní stavební servis
■ realizace staveb po celé České republice

E-mail: rstrihavka@volny.cz
Mobil: 602 357 542

www.roubenky-strihavka.cz

i n z e r c e

ŠVÉDSKÁ TEPELNÁ ČERPADLA

PARTNERSKÁ FIRMA PRO MONTÁŽ TEPELNÝCH ČERPADEL

DAVID KLUČINA
mobil: 605 848 480 

e-mail: david.klucina@email.cz

Otevřená fara aneb Open House v Chorušicích
Chorušice - Ve velkých městech se 
pořádá hojně navštěvovaný festi-
val Open House. Ten zpřístupňuje 
lidem objekty, které zvenčí dobře 
znají, ale uvnitř nikdy nebyli. I pro 
naše obce je dobré se inspirovat v 
dobrých věcech z velkoměst. Když 
jsou objekty nevyužité, může být 
takové otevření impulsem disku-
ze o jejich smysluplném naplnění. 
Proto jsme v srpnu o pouti otevřeli 
budovu fary v Chorušicích. My jí 
říkáme fara zámecká, šlechtická, 
nebo také arcifara, abychom zdů-
raznili, že byla budována s větší 
ambicí, než jen jako obydlí pro 
pana faráře.

S podporou obce se o otevře-
ní postaraly dva místní spolky: 
muzeum Staré krásnosti a OPS. 
Společnými silami jsem faru ukli-
dili a navíc vyzdobili vhodnými 
exponáty z muzea s popisky. Celé 
prostory přízemí patřily obrazům 
z ateliéru Kšandy, vidle, špek. 
Návštěvníci si také mohli odnést 
upomínkové předměty, knížky, 
pohledy a magnetky z naší pro-
dukce 

Hostům z řad účastníků pou-
ti tím byla dána možnost zblízka 
obdivovat původní stavbu velké 

dvoukřídlé barokní fary - od skle-
pa po půdu. Vidět mohli původní 
dveře, pec, schodiště, kamna, elek-
troinstalaci z roku 1910, původní 
okna s okenicí a mnoho dalšího. 
Zaznamenat mohli i zbytky děsi-
vého socialistického využití, ale i 
obcí před časem pěkně opravenou 
střechu. Na stěnách byly texty se 
základním popisem historie fary i 
kostela. V prvním patře byly umís-
těny tematické nástěnky stavebně 
historického průzkumu objektu a 
minulý projekt na jeho využití. 

Oba víkendové dny lidé sami 
procházeli a prohlíželi celý objekt. 
Stěžejními se však staly čtyři ko-
mentované prohlídky, na kterých 

se sešlo celkem více než sto lidí. V 
sobotu provázel farou a kostelem 
renomovaný historik Mgr. Dušan 
Foltýn. Lidé se od něho dozvěděli, 
jak významným poutním místem 
i sídlem vikariátu Chorušice byly. 
I to, že fara byla koncipována jako 
malý zámeček dvorním architek-
tem rodu Černínů a desítky let i 
aristokracii sloužila. Poté byla ne-
méně významnou farou děkanství 
i arciděkanství velkého církevního 
obvodu (vikariátu). Především 
všichni zjistili hlavní motiv, proč 
stálo významnému šlechtickému 
rodu na samém počátku 18. sto-
letí za to vybudovat nejprve nový 
velký kamenný barokní kostel, a 

následně k němu honosnou faru 
(rod Černínů nabýval na důleži-
tosti v době pobělohorské a v téže 
době získává i Chorušice). Stalo se 
to díky malé dřevěné destičce, na 
níž byl namalován milostný obraz 
Bolestné Panny Marie. Tato pieta 
byla po staletí nadána milostí činit 
zázraky (odtud také název milost-
ný obraz a existence zdejší knihy 
zázraků) a byla cílem tisíců pout-
níků ze širokého okolí, kteří k ní 
putovali nezřídka i několik dní. 

Obraz je umístěn uprostřed 
oltáře ve vedlejším kostele, kde 
dvojicí protilehlých dveří v hlavní 
lodi procházeli věřící před tímto 
svatým obrazem. Proto jsme naše 
prohlídky fary spojovali s koste-
lem. Byť velká, pěkná a zajímavá 
fara - bez kostela a jeho věhlasu 
by nedávala smysl. Pouť tedy nelze 
oddělit od mše. I ta se v Choruši-
cích letos uskutečnila. V průběhu 
tří set let se lidé z kostelů přesu-
nuli pouze na jarmarky a atrakce. 
Jarmarky samozřejmě existovaly 
i před třemi sty lety, jenže hlavní 
událostí poutě byla přeci jen účast 
na mši v kostele.

Jitka Hrdličková ,
Michal V. Hanzelín

Chorušickou farou návštěvníky provázel historik. Foto: M. V. Hanzelín
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Na koupaliště mířili milovníci vína

Výběr lehkých růžových, červených i bílých vín moh-
li ochutnat návštěvníci mšenského koupaliště, kteří 
si v sobotu 13. srpna nenechali ujít akci Vína plný 
bazén. Ta se konala už poněkolikáté. Vedle vína byly 
k ochutnání i pěkně nazdobené chlebíčky a další po-
chutiny, které přichystali malostranští milovníci vína 
z Vinného Újezdu 19. Foto: Zdeněk Bergl 3x

Odešel vynikající pěstitel růží Ivo Tříška
Mšeno - Ve věku nedožitých 89 let 
nedávno zemřel pan Ivo Tříška, je-
den z obyvatel mšenského Domo-
va seniorů. Většině čtenářů toto 
jméno zřejmě nic neřekne. Pokud 
však šel někdo kolem „mšenského 
důchoďáku“, možná si vzpomene 
na pána  - v horkých dnech svle-
čeného do půl těla – jak pečuje o 
záhony růží. Květy různých barev, 
vše pečlivě a dobře obhospodařo-
vané.  Píle a důslednost panu Tříš-
kovi rozhodně nechyběly.

Kromě pěstování růží a péče o 
další zeleň pan Tříška jezdil s ma-
lým dvoukoláčkem nakupovat i 
několikrát denně pro některé oby-

vatele Domova seniorů, kteří by to 
již sami fyzicky nezvládli. 

S panem Tříškou jsem se sezná-
mil před lety v knihovně v 1. patře 
při bohoslužbách v Domově seni-
orů. Ne že by chodil na bohosluž-
by. Jednou při bohoslužbách za-
klepal, vešel dovnitř  a s omluvou, 
ale naléhavě mě poprosil, zda bych 
mu nepomohl s křížovkou. Potře-
boval rozluštit jeden výraz snad z 
církevních dějin, to už si přesně 
nepamatuji. Domluvili jsme se, že 
po bohoslužbách se na to podívám 
a dám mu vědět.  Měl jsem trému, 
nejsem děd Vševěd, ale přišel jsem 
na to a on mi byl vděčný, pomohlo 

 

Václav Ložek (* 8. 9. 1892 Velký 
Újezd † 29. 12. 1951 Nitra), archi-
tekt, nábytkář. Vystudoval UM-
PRUM v Praze u profesora J. Pleč-
nika (1872 – 1957), autor mnoha 
interiérů a expozic pro četné za-
hraniční výstavy. Na mezinárodní 
výstavě dekorativních umění v 
Paříži (1925) získal Velkou cenu. 
Navrhl interiéry čs. velvyslanectví 
v zahraničí, instaloval výstavy naší 
republiky v Paříži a Kolíně nad 
Rýnem. Vycházel z historických 
vzorů empíru a biedermeieru, rád 
využíval vzácná a exotická dřeva. 
Zasloužil se o znovuoživení bytové 
kultury. Byl redaktorem sborníku 
Náš byt.
jan šubrt (* 23. 9. 1807 Mšeno † 
30. 12. 1859 Terezín), hudebník. 
Získal hudební vzdělání u svého 
otce – učitele ve Mšeně, potom 
studoval na gymnáziu v Praze. 
Stal se kapelníkem vojenské hud-
by v německém Hannoveru, sám 
vynikal ve hraní na housle a man-
dolínu, koncertoval se svou kape-
lou v Německu a Rakousku vždy s 
velkými úspěchy. Složil na 300 hu-
debních skladeb, populární byly 
jeho pochody.
Max bedřich Stýblo  (* 28. 9. 
1892 Praha † 4. 3. 1972 tamtéž), 
redaktor, literát. Byl členem opery 
Národního divadla, redaktorem 
divadelních časopisů (Divadlo a 
Naše divadlo a zákulisí) a recitáto-
rem. Díky přátelství s J. B. Cinibul-
kem si oblíbil Mšeno a jeho okolí, 
jemuž věnoval svou básnickou 
sbírku Radostná cesta. Další jeho 
díla: České granáty, Hořící oltář, 
Krůpěje, Nedej zahynouti, Písně 
opuštěných, Pod českým nebem, 
Rosa na květech. Jeho dcerou byla 
spisovatelka Dagmar Štětinová 
(1927 - 2017).
Pavel Ludvík Kučera, prof. MUdr. 
(* 30. 9. 1872 mlýn Štampach † 7. 
4. 1928 Praha), lékař, zdravotnic-
ký odborník. Absolvoval LF UK, do 
roku 1919 docent, od roku 1921 
profesor, později profesor pato-
logické anatomie, bakteriologie 
a hygieny na Lékařské fakultě ve 
Lvově (Polsko), dále profesorem 
a prvním rektorem Masarykovy 
univerzity v Brně. Byl pověřen 
budováním Státního zdravotního 
ústavu ČSR a stal se jeho prvním 
ředitelem v posledních letech 
svého života. Se svými spolupra-
covníky se zasloužil o výrobu kva-
litních sér a očkovacích látek. V 
odborných publikacích se zabýval 
zejména infekční meningitidou, 
břišním tyfem a etiologií rakoviny. 

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

Statistika z voleb před volbami
Kanina - Mám radost z nadchá-
zejících voleb v naší malé obci. 
Slyšel jsem v rozhlase obsáhlou 
diskusi, jak se mnohde těžko dá-
vají dohromady kandidátky pro 
komunální volby. A ve třetině obcí 
nemá smysl chodit volit, protože je 
tam kandidátka jediná. Stačí, aby 
volil jediný volič, volby jsou platné 
a lidé z takové kandidátky jsou za-
stupiteli. Je to problém především 
malých obcí, jako je ta naše. Když 
jsme do Kaniny před patnácti lety 
přišli, měla jen 37 obyvatel. Dnes 
jich má skoro trojnásobek. A to je 
také důvod k radosti. 

Hlavně mě těší, že volby v tak 

malé obci nebudou jen formali-
tou. Občané si mohou vybrat ze 
4 kandidátek. Dokonce jsem pře-
svědčen, že je Kanina premiantem 
v politické angažovanosti občanů. 
Posuďte sami řeč čísel.

V Kanině je angažovanost více 
než 25 %. Tedy kandiduje každý 
čtvrtý občan. Ve Mšeně kandiduje 
3,7 % osob z počtu potenciálních 
voličů. Kdyby byla angažovanost 
stejná jako v Kanině, muselo by 
zde kandidovat přes tři sta lidí. Jak 
jsou na tom okolní obce? Choruši-
ce 3,9 %, Kadlín 6 %, Lobeč 6,3 %,  
Nosálov 5,3 % a Stránka 3,8 %. Z 
širšího okolí v Nebuželích 10 % 

a na Kokoříně 5,5%. Kdo by měl 
za to, že je to větší velikostí těchto 
obcí, bude se mýlit. Třeba taková 
Stránka je oproti Kanině větší o 40 
osob a rozdíl je šestinásobný. Pro 
ještě přesnější srovnání vyberme 
v našem kraji obce se stejným po-
čtem občanů, jako má Kanina. V 
širší oblasti Dolní Zimoř 9,2 % a 
obec Koryta 10,5 % občanů poli-
ticky angažovaných. Ať už to tedy 
v Kanině dopadne u voleb jakkoli, 
už teď vyhrálo odhodlání a úsilí 
místních lidí podílet se na správě 
a stavu věcí veřejných; a to je jen 
dobře.

Michal V. Hanzelín

mu to s rozluštěním tajenky. 
Od té doby jsme se se vzájem-

nou úctou a respektem zdravili. 
Nikdy nezapomenu na jeho: „Má 
úcta.“ Když jsme se někdy spolu 
zastavili, prozradil mi, jak dosáhl 
schopností k dobrému pěstování 
růží. Dělal to stejně jako v mém 
případě  s křížovkou. Když potře-
boval radu, obracel se na  mšenské 
odborníky – zahradníky a pěstite-
le. Vím, že to byla například paní 
Venuše Svobodová. 

S Ivem Tříškou odešlo kus místní 
historie. Pro Domov seniorů i pro 
město Mšeno je to velká ztráta. 
Čest jeho památce!           M. Šimek
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V tomto dílu se podíváme na 
jih a projdeme druhé nej-
větší portugalské město 

Porto. Jeho historie je pestrá, původ-
ní keltskou osadu ovládli ve čtvrtém 
století Římané a celou oblast nazvali 
Lusitánie. Řeka Douro a blízké moře 
zvyšovaly strategický význam místa. 
Dvě města na protilehlých březích 
řeky, Portus a Cale, daly název celé-
mu městu a později i zemi. 

Na prohlídku města máme celý 
den. Musíme projít jen ta nejzná-
mější místa, na důkladné poznání 
všech památek by nám nestačil ani 
týden. Je jich tu požehnaně. Za-
čneme na severním konci široké 
Avenida dos Aliandos, to je taková 
hlavní tepna města. Široká třída má 
omezený dopravní ruch, je to spíše 
pěší zóna plná historicky cenných 
budov. Město je plné kostelů, tako-
vou koncentraci jsem ještě nikde ne-
viděl. Čas nám nedovolí podrobné 
prohlídky, vždy jen tak nakouknout 
a honem dál. 

Abychom nechodili jen po kos-
telích, vede nás naše náčelnice k 
významnému nádraží Sao Bento z 
roku 1916. Jeden by mohl namít-
nout proč zrovna nádraží, ta jsou 
přece všude. Zvenčí sice vypadá po-
dobně jako každé jiné, ovšem interi-
ér tak vyzdobený nikde nemají. Celé 
vnitřní stěny nádražní haly zdobí 
obklad z modrobílých dlaždic, těm 
tady říkají azulejos a naučili se to 
kdysi od Maurů. Představují výjevy 
z portugalské historie a řada dalších 
znázorňuje život na vesnici a dobo-
vé dopravní prostředky, většinou 
povozy tažené zvířaty. Moc hezky 
se na to kouká, stejně tak na krásně 
upravené nástupiště kryté kovovými 
stříškami na zdobených litinových 
sloupech.  Vlaky tu mají nádherné a 
čisté, po odjetí hned mizí ve trojici 
tunelů pod blízkou vysokou skálou. 

Pokračujeme kolem další kated-

Nejznámější portské vyrábějí u Grahamů
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       58.

Víno zraje ve stovkách menších sudů.

rály u železného mostu přes Douro. 
Pomalu scházíme po kamenném a 
železném schodišti dolů k řece. Tady 
je to hotový obchodní ráj. V krás-
ných několikapatrových domech 
mají všude restaurace a obchody se 
vším možným, lidí tu je požehnaně. 
Blíží se poledne a tělo si žádá přísun 
něčeho dobrého. Dostáváme dopo-
ručení na místní specialitu france-
shino, prý je to delikatesa. Není co 
řešit, s kolegyní usedáme a objedná-
váme. Během pěti minut máme před 
sebou velký oválný talíř plný zatím 
neznámé, v něčem zabalené směsi. 
A k tomu ještě jeden prázdný, porce 
je pro dva. A co to vlastně máme? 
Nádherná vůně ještě zvyšuje naši 
zvědavost. Kolegyně se pouští do 
porcování a provádíme analýzu. Zá-
kladem jsou dva velké čtverce tous-
tového chleba, na každém dva velké 
grilované pláty vepřového. Chleba a 
maso polili nádherně vonící šťávou, 
na to dali mleté okořeněné maso, 
plátky uzené slaniny, další trochu os-
třejší šťávu a chleba. Na závěr to celé 
zabalili do plátkového sýra a zapekli. 
Chuť i vůně úžasná, dalo by se říci 
„nebe v hubě“. A ta žízeň! Naštěstí 
mají točeného místního Cabra, to 
znamená kozla, je nám po těle i po 
duši krásně. Tak jsem vás asi trochu 

podráždil, ale v dobrém úmyslu. 
Když se řekne Porto, každému se 

vybaví zdejší, po celém světě známé 
víno. Hlavní oblast vinic se nachází 
na středním toku Douro až ke špa-
nělským hranicím. Víno se zde vy-
rábí už od pradávna, ale teprve od 
poloviny 17. století se traduje výroba 
zdejší speciality, pravého Portského. 
Angličané coby hlavní odběratelé 
si odváželi víno v sudech po lodích 
do své vlasti. A protože měli strach, 
aby se jim při cestě ve vlhkém pro-
středí nekazilo, přidávali do něj 
malé množství brandy. Tak zastavili 
všechny možné chemické proce-
sy, víno bylo lepší, sladší a silnější. 
Později museli výrobu zvětšit, zájem 
o něj byl i jinde v Evropě a také v 
Americe. Mají na to patent a nikde 
jinde se Portské vyrábět nesmí. Té-
měř všechno víno z oblasti Douro 
skončí ve vinných sklepích městské 
části Vila Nova de Gaia. Dnes je vel-
kých podniků mnoho a všude visí 
reklamní poutače. Barros, Cálem, 
Sandeman, Ramos, Pinto, Fereira, 
Taylor a především Graham´s, to 
jsou výrobci nejznámější. Obchod 
s vínem znamenal vždy pro město 
bohatství a v době, kdy obchod s 
kořením se zámořskými oblastmi už 
nebyl tak výnosný, nemuselo si měs-
to vůbec stěžovat. 

Do Graham´s se teď jdeme podí-
vat, bude to i s ochutnávkou. Pro-
dukci vidíme na videoprojekci, z 
hygienických důvodů je prvotní 
úprava vína nepřístupná. Bobule 
se nedrtí strojem, prý se při tom 
poškodí pecičky a zhoršuje to chuť. 
Takže jako v minulosti, šlape se no-
hama a je to výborný přivýdělek  pro 
řadu lidí.

Víno pak v obrovských kádích 
kvasí a asi uprostřed procesu se 
přidává pálenka. Pak se přečerpá se 
do menších dubových sudů s obje-
mem 600 litrů, kde několik let už 

jen dozrává. Ve velkých sklepích je 
mají srovnané v několika vrstvách 
nad sebou, všechny ty prostory jsou 
snad několikahektarové. Mít tak je-
den sud doma, to bych si užíval. A to 
bych měl najednou kamarádů. 

Vidíme i muzeum archivních vín. 
Na každé lahvi z tmavě zeleného 
skla je etiketa se jménem výrobce, 
datum stáčení, některé pocházejí 
už z 19. století. Cenu určují burzy, 
prý se může vyšplhat až k několika 
tisícům euro za lahev. Tak jsme to 
viděli, chytli slinu a konečně jdeme 
na ochutnávku, ta je dokonce zdar-
ma. Sedíme v rozlehlé restauraci 
na sudech, vrchní polovina stolu je 
také ze sudu a každý má před sebou 
nalité tři skleničky vína. Dostáváme 
krátkou instrukci a začínáme bílým, 
to nikdo nezná. Je ovšem výborné, 
nasládlé s kořenitou příchutí, nád-
herně se rozplývá na jazyku. Jako 
druhé koštujeme to nejznámější 
rosé, pět let staré, to je ještě lepší. 
Vychutnáváme si ho po troškách, 
aby nám co nejdéle vydrželo. Po-
slední, asi osm let staré, tmavé, spíše 
hnědé než červené vzniká smíchá-
ním více druhů. Zdá se mi silnější, 
je to spíše likér. Pro mě je jedničkou 
rosé. Jestli jsem teď v někom vyvolal 
chuť na tento vinařský zázrak, tak 
to bylo myšleno v dobrém. Co jsme 
dostali, to jsme vypili, jak by řekl 
Vlasta Burian, naše setkání s Graha-
mem končí. Kdo chce, má možnost 
si koupit, co hrdlo a peněženka ráčí. 
Někteří nejsou vůbec troškaři, já se 
budu držet v relaci turisty z východu 
a koupím si jedno bílé a jedno červe-
né. Jsou po šesti eurech, to je výbor-
ná cena. Tak to byl nádherný závěr 
zájezdu, nic lepšího jsme si nemohli 
přát. Teď nás čeká ještě dvoudenní 
přesun domů s jedním přespáním 
na španělském pobřeží v Malgrat de 
Mar. Tak adeus Portugal, bylo u vás 
nádherně.

V archivu mají lahve s portským staré mnoho desítek let.

obchodní nábřeží u řeky douro. Foto: archiv Zdeňka Bergla 3x


