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Věřím, že naše město společně 
povedeme správným směrem
JIŘÍ GUTTENBERG st.

Vážení spoluobčané, ve 
středu 19. října 2022 se 
uskutečnilo ustavující 

zasedání nově zvoleného zastupi-
telstva města Mšena. Do zastupi-
telstva byli zvoleni 3 noví členové –  
Jiří Říha ze sdružení Pro lidi, 
Květuše Živná a Renata Zabilanská 
z našeho sdružení Pro Mšeno.  

Ustavující zasedání zahájil dosa-
vadní starosta Martin Mach, který 
nejdříve přečetl slib zastupitele a 
každý z nás ho musel stvrdit slo-
vem „slibuji“. Když se tak stalo, 
přišlo na řadu schválení programu, 
který jsme navrhli změnit. Na to, 
že se jednalo o ustavující zasedá-
ní zastupitelstva, v něm bylo po-
dle našeho názoru až příliš bodů, 
z nichž žádný nebyl nezbytný pro 
chod našeho města. Proto jsme 
tyto body vyřadili a budou pro-
jednány hned na dalším zasedání. 
Po schválení upraveného progra-
mu přišla na řadu volba starosty, 

místostarosty a členů rady. Protože 
jsme neměli co tajit, byla volba ve-
řejná. Stávající starosta se zeptal na 
návrhy na obsazení funkce staros-
ty. Kolega David Hanzl navrhl mě 
a já jsem návrh přijal. Hlasování 
dopadlo jednoznačně – všech 15 
zastupitelů hlasovalo pro, a já jsem 
se tak stal novým starostou našeho 
města. Ještě jednou vám občanům 
děkuji, že jste nám ve volbách vyjá-
dřili tak silnou podporu. 

Když jsem byl zvolen, Martin 
Mach mi předal řízení zasedání. 
Jako první jsem poděkoval pří-
tomným zastupitelům za důvěru 
a konstatoval jsem, že věřím, že 
společně povedeme Mšeno tím 
správným směrem tak, aby se zde 
žilo dobře a spokojeně všem jeho 
obyvatelům. Poděkoval jsem sa-
mozřejmě i končícímu starostovi 
Martinu Machovi. Nesouhlasil 
jsem vždy s jeho názory a postupy, 
ale přeci jen vedl Mšeno 16 let. To 
už je kus života, za což si zaslouží 
uznání i poděkování.

Dalším bodem programu byla 
volba místostarosty. Do této funk-
ce byla navržena kolegyně Marcela 
Prieložná, která byla většinou pří-
tomných hlasů zvolena. 

V dalším bodě byli voleni 3 čle-
nové rady města. Navrženi byli 
– Jaromír Flígl, Petr Jizba a Jiří 
Říha. I oni byli většinově zvoleni 
a pokračovalo se volbou předsedů 
finančního a kontrolního výboru. 
Předsedkyní finančního výboru 
byla zvolena kolegyně Květuše 
Živná a předsedou kontrolního 
výboru Tomáš Uher.

Tím byly body ustavujícího za-
sedání vyčerpány a proběhla krát-
ká diskuse s přítomnými občany. 
Závěrem jsem pogratuloval všem 
nově zvoleným členům zastupitel-
stva do jejich funkcí, slíbil přítom-
ným občanům poctivou práci pro 
naše město a zasedání zastupitel-
stva jsem ukončil.

Účast veřejnosti na tomto jedná-
ní byla hojná a byl bych moc rád, 
kdyby tak bylo i nadále.              ...2

ČEKÁ NÁS
6. 11. Mšeno
Večer nostalgické poezie  
v kavárně Baťovna od 18.00.

12. 11. Mšeno
Svatomartinský koncert pro 
Světlušku. Více na straně 5. 

17. 11. Velký Újezd
Muzeum Staré krásnosti zve na 
komentované prohlídky kočárků 
s podtitulem Ať se práší za kočá-
rem. Od 10.00 do 16.00.

18. 11. Šemanovice
Nostalgická myš zve na koncert 
skupiny Doktor Viktor od 20.00.

26. 11. Šemanovice
Koncert písničkáře Jana Buriana 
od 20.00 v Nostalgické myši.

27. 11. Mšeno
Rozsvícení vánočního stromu  
a jarmark na náměstí od 15.00. 

Příspěvek na bydlení
Mšeno - Vážení senioři, vzhledem 
k narůstajícím nákladům na byd-
lení vás informujeme o možnosti 
využití dávky příspěvku na bydle-
ní od Úřadu práce. Příspěvek je 
určen těm, kteří vynakládají více 
než 30 % celkového příjmu na 
úhradu nákladů na bydlení (tzn. 
za výdaje na úhradu nájemné-
ho, vodu, elektřinu atd., uhradíte 
celkem více než 30 % z vašeho 
příjmu). O dávku mohou žádat 
vlastníci domu či bytu, nájemci, 
podnájemci i uživatelé (na zákla-
dě věcného břemene) i další oso-
by. Příspěvek na bydlení Vám má 
pomoci krýt zvýšené náklady na 
bydlení v této nelehké době neu-
stálých nárůstů cen. Nebojte se o 
dávku požádat, má Vám pomoci. 
Administrace žádosti není složitá, 
protože většinu podkladů máte k 
dispozici (SIPO, doklad o úhradě 
nájmu, doklad o úhradě TKO atd.), 
a žádat o tuto dávku není ostu-
da. Nabízíme možnost pomoci s 
vyplněním žádosti včetně příloh 
pro seniory s nízkými příjmy nebo 
osamělé seniory či zdravotně po-
stižené. Neodříkáme se pomoci i 
dalším zájemcům, ale není naším 
cílem suplovat Úřad práce, pouze 
chceme pomoci nejvíce ohrožené 
skupině našich obyvatel.
Vendula Šestáková, MěÚ Mšeno

U rozhledny se sešly desítky lidí

Přes šedesát lidí z Kadlína i vzdálenějšího okolí se sešlo na vrchu Hradišť, kde společně vysadili lípu srdči-
tou a břízu bělokorou. Stalo se to v den 85. narozenin bývalého starosty Kadlína Zdeňka Šestáka, který je  
velkým místním patriotem. Za jeho působení byla mimo jiné v obci postavena rozhledna, otevřeno venkov-
ské muzeum a vybudovány cesty s alejovou výsadbou rozličných druhů dřevin. (jř) Foto: M. Pithart        ...4

Starostu Martina Macha po 16 letech ve funkci vystřídal Jiří Guttenberg:
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Věřím, že naše město společně 
povedeme správným směrem
...pokračování z titulní strany

Jak vidíte, i když jsem byl zvolen 
starostou, informuji vás nadále o 
průběhu jednání zastupitelstva a 
hodlám v tom pokračovat. Spo-
lečně s mými kolegy vám chceme 
přinášet informace o tom co, jak 
a proč děláme. A rádi bychom 
od vás měli zpětnou vazbu, takže 
nám neváhejte vaše podněty a při-
pomínky sdělovat. 

Volba členů rady města ukáza-
la, že nechceme vládnout sami, 
ale přizvali jsme do vedení měs-
ta kolegy ze sdružení Pro lidi, s 
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nimiž jsme na společné schůzce 
našli mnoho průsečíků v našich 
názorech, a přišlo nám rozumné, 
abychom navázali užší spolupráci. 
Pevně věřím, že to bude přínosné 
především pro vás, naše občany. 

Vstupujeme nyní pomalu do 
zimního období, které pro ni-
koho z nás z důvodu rostoucích 
cen energií a nákladů na tope-
ní nebude jednoduché. Nebude 
jednoduché ani pro město a jeho 
organizace, k nimž patří domov 
seniorů, základní škola, mateřská 
škola a základní umělecká škola. 
Zjistil jsem, že dosud nebyla uza-

PODĚKOVÁNÍ

Když se vrátím v 
myšlenkách v čase 
do roku 2006, tak 
si dobře vzpomí-
nám, jak jsem byl 
rád, že se starostou 
města stal Martin Mach. Měl nové 
nápady, snažil se zlepšit řadu věcí, 
což se mu také dařilo a jako přízni-
vec přírody jsem oceňoval plány na 
obnovu starých cest a úvozů v kra-
jině s výsadbou ovocných stromů. 
Mé oblíbené téma, které je bohužel 
často trnem v oku řady Mšeňáků, 
časem sice trochu převálcovala 
jiná, pro život ve městě důležitější, 
témata, ale i tak se v tomto ohledu 
udělal kus práce. Martina Macha 
jsem podporoval i v dalších volbách 
a nedokázal jsem si vlastně ani 
představit, že by Mšeno mělo jiné-
ho starostu. Ať jsem se rozhlížel na 
kteroukoli stranu, vodného kandi-
dáta jsem neviděl a měl jsem obavy 
z toho, co bude „po Machovi“, až to 
žezlo jednou položí. Ačkoli jsem s 
Martinem Machem nesouhlasil ve 
všem, v mnoha záležitostech jsem s 
jeho myšlenkami souznil. Musím se 
ovšem přiznat, že během volebního 
období 2018 až 2022 jsem zjišťo-
val, že se mé názory od těch sta-
rostových začínají častěji odklánět.  
A také proto se domnívám, že změ-
na byla nevyhnutelná. Tím ovšem 
nesnižuji zásluhy starosty Macha, 
které jsou nesporné a jako mšenský 
patriot jsem mu za čas věnovaný 
ku prospěchu nás všech vděčný. Jak 
se ale říká: „Nenarodil se člověk 
ten, aby se zavděčil lidem všem.“ To 
platilo, platí a bude platit. Proto Ti, 
Martine, za všechno moc děkuji!  
A Tobě, Jirko, přeji hodně úspěchů 
ve funkci a mnoho spokojených 
Mšeňáků.           Jiří Říha (Pro lidi)

vřena smlouva na příští rok s žád-
ným dodavatelem energií. Naším 
prvním úkolem je tak pro město 
i jeho organizace zajistit smlouvu 
na dodávky energií na rok 2023, 
a proto už o nové smlouvě jednám 
se společností ČEZ. 

V jiném článku tohoto vydání 
vám přinášíme návody a tipy, jak 
se dají snížit náklady na spotře-
bu energií i jak ušetřit za topení.  
S námi v tom nebudete nikdy sami 
a vždy se na nás můžete obrátit s 
žádostí o radu nebo o pomoc. 

Jiří Guttenberg st., 
starosta města Mšena

Chorušická náves patřila dýňovému tvoření

Zejména členky a spolu s nimi i členové SDH Chorušice připra-
vili na třetí říjnovou sobotu dětem akci s názvem CHORUŠICKÉ 
DÝŇOBRANÍ. Šlo už o druhý ročník, a tak po kladných ohlasech 
rodičů i přespolních věřím, že nebyl posledním. I přes nevlídné a 
sychravé podzimní počasí se na chorušické návsi nakupily dýně 
určené ke kreativní práci dětí. Děti s občasnou pomocí rodičů 
vytvořily velice zdařilé exponáty, které budou Chorušice zdobit 
do začátku listopadu. Pro zpestření dne byly připraveny další 
výtvarné hry a malování na obličej. Pro všechny bylo přichystá-
no opravdu výborné dýňové občerstvení zakončené opékáním 
špekáčků, kde jsme se aspoň trochu zahřáli. Tímto děkuji cho-
rušickým hasičkám za obětavou práci pro obec. Co bych si bez 
vás počal...                          František Franc, starosta SDH Chorušice
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Mšeno - V pondělí 12. září 2022 
v odpoledních hodinách, kdy se 
konalo veřejné fórum Desatero 
problémů města Mšena 2022, se 
občané města, ač ve velmi úspor-
ném počtu, opět zamýšleli nad té-
maty pro zlepšení života ve Mšeně 
a jeho částech. Svou účastí a hlavně 
aktivním zapojením přispěla svými 
nápady zejména školní mládež, za 
což žákům právem patří velká po-
chvala.

Starosta města Ing. Martin Mach 
nejdříve přítomné seznámil s ře-
šením některých loňských návr-
hů na zlepšení, jimž byly: stále 
se opakující téma odpoledního 
klubu pro větší děti (za předpo-
kladu, že budou nalezeny vhodné 
prostory pro zázemí, je třeba za-
jistit pro osoby mladší 18 let do-
zor zletilou osobou), vybudování 
sběrného dvora (funguje pro tento 
účel prostor bývalé cihelny a sběr-
ný dvůr na skládce), zkulturnění 
míst pro kontejnery na tříděný 

odpad (provedeno v okolních 
částech města - Vojtěchov, Ráj..., v 
samotném Mšeně je problém ma-
lého prostoru, kde jsou kontejnery 
umístěny, město se pokusí vylepšit 
prostor zejména Na Podolci), po-
kračování v budování cyklostez-
ky ze Stránky do Velkého Újezdu 
(pro pokračování cyklostezky jsou 
pro město Mšeno limitem hranice 
katastrálního území, o pokračo-
vání město jedná s obcí Stránka), 
bezbariérová radnice (bohužel 
bez souhlasu památkářů nelze pro-
vést stavební úpravu v souvislosti 
s bezbariérovostí prostor budovy 
radnice - rampa, výtah apod., ne-
boť budova radnice je památkou), 
parkování ve městě (stále více pro-
blematické téma, k řešení se nabízí 
využití místa vedle komunikace v 
Jatecké ulici vybudováním několika 
parkovacích míst, je ale třeba zajis-
tit výkup nebo směnu příslušných 
pozemků, v sezóně lze využít pro 
parkování travnatou plochu vedle 
komunikace v Romanovské ulici, 
jedná se o pozemky ve vlastnictví 
města), chodník přes prostor ná-
městí mezi radnicí a restaurací 
Zlatý lev (čeká se na výsledek od-
volání u krajského úřadu).

Poté lektorka Národní sítě zdra-
vých měst Mgr. Markéta Lexová 
krátce seznámila přítomné s agen-
dou MA 21, činností Národní sítě 
zdravých měst a s průběhem sa-
motného veřejného fóra. Následně 
byl dán prostor všem účastníkům 
a z diskuse nad jednotlivými ob-
lastmi života ve městě se přítomní 
shodli na tom, že je třeba obnovit 
rehabilitaci v DS Mšeno, zachovat 
železniční dopravu, v rámci do-

Mšeňáci chtějí lepší obchody, 
prostory pro děti a víc dotací 

pravy Řepín – Mšeno zajistit pro 
spoj ve 14 hodin autobus s větší 
kapacitou osob, zlepšit provoz 
lékárny, odbahnit rybník v Sedl-
ci, mít ve městě kvalitnější po-
travinový obchod (Penny, Coop, 
chovatelské a rybářské potřeby), 
vyřešit parkování na náměstí tak, 
aby byl zajištěn průjezd autobu-
sů, rozšířit dotace na kotle o do-
taci na solární panely a zateplení 
domů, na hřbitově ve Mšeně v 
márnici vybudovat kolumbári-
um, znovu obnovit turistická 
značení na stezkách. Následná an-
keta potvrdila, že i ostatní občané 
by uvítali, aby se vedení města tě-
mito problémy zabývalo. Kromě 
uvedených témat, která vyplynula z 
veřejného fóra, přibyly na anketní 
dotazníky i další návrhy, nejčas-
těji zmiňované bylo vybudování 
posilovacího hřiště pro mládež 
12+, modernizace a údržba stáva-
jících hřišť, dále občanům chybí 
komunitní centrum (prostory 
pro společné setkávání rodičů 
s dětmi, pořádání různých spo-
lečných akci, tvořivé aktivity pro 
děti a dospělé), dále je opět často 
zmiňován klub pro starší děti, ze-
jména pro ty, které v zimě čekají 
na autobus. Všechna témata, která 
vyplynula z veřejného fóra, stejně 
tak ta, která na anketních dotazní-
cích od občanů přibyla, byla pře-
dána k projednání Zastupitelstvu 
města Mšena.

Závěrem se sluší všem zúčastně-
ným poděkovat za zájem o dění 
ve městě. Přestože to již zaznělo v 
úvodu, musíme pochválit bezvad-
nou spolupráci školní mládeže.

Helena Strnadová, MěÚ Mšeno

I n z e r c e

 

pondělí 7. 11. 19.00 - Jméno 
(francouzská komedie)
úterý 8. 11. 19.00 - Šumař na 
střeše (světový muzikál o tradi-
cích a lidské touze po štěstí)
středa 9. 11. 19.00 - 1000 tváří 
Adiny (život hvězdy českého fil-
mu Adiny Mandlové)
čtvrtek 10. 11. 19.00 - Žítkovské 
bohyně (dramatizace románu o 
ženách, které byly obdařeny da-
rem nadpřirozených schopností)
pátek 11. 11. 19.00 -  Pes basker-
villský (detektivní dobrodružství 
plné britského humoru)
sobota 12. 11. 19.00 - Saturnin 
(rodinná komedie plná humoru)
pondělí 14. 11. 18.00 - Pohádka 
o třech námořnících (O dobrém 
kapitánu Hromovi, který se vy-
dává za  snem na lodi Bublině. 
Divadlo LáryFáry Praha)
úterý 15. 11. 19.00 - Višňový sad 
(příběh plný tragické ironie)
středa 16. 11. 19.00 - Višňový 
sad (příběh plný tragické ironie)
pátek 18. 11. 19.00 - Šest ta-
nečních hodin v šesti týdnech 
(komorní komedie, kde tanec je 
pouze cestou k sobě samému)
sobota 19. 11. 19.00 - Šest ta-
nečních hodin v šesti týdnech 
(komorní komedie, kde tanec je 
pouze cestou k sobě samému)
pondělí 21. 11. - Společenstvo 
vlastníků (komedie ze života jed-
noho společenstva vlastníků)
úterý 22. 11. 19.00 - Je úchvat-
ná (doslova virtuózní komedie o 
nejhorší zpěvačce všech dob)
středa 23. 11. 18.00 - Kniha 
džunglí – Mauglího poslední boj 
(Divadlo AHA Praha)
čtvrtek 24. 11. 18.00 - 1000 tváří 
Adiny (život hvězdy českého fil-
mu Adiny Mandlové)
pátek 25. 11. 19.00 - Zdravý ne-
mocný (klasická komedie o nej-
slavnějším hypochondrovi)
sobota 26. 11. 19.00 - Roztanče-
né divadlo aneb Když herci tančí 
(zábavný společenský večer, kdy 
se vám představí šest herců pod 
vedením profesionálů)
pondělí 28. 11. 19.00 - Mistrov-
ská lekce (příběh Marii Callas vy-
právěný Dagmar Peckovou)
pondělí 28. 11. 19.00 - Swingo-
vý večer (Jakub Šafr a Swing Se-
ssion Quartet)
úterý 29. 11. 18.00 - Lotrando a 
Zubejda (muzikálová pohádka v 
podání Divadla Agáta Praha)
středa 30. 11. 19.00 - Donaha! 
(příběh, kde nebudete vědět, 
jestli pláčete smíchy či dojetím)

MĚSTSKÉ DIVADLO
MLADÁ BOLESLAV

SK Mšeno vás zve na Valnou 
hromadu, která se bude konat 
v sobotu 12. 11. 2022 v 16.30 v 
restauraci Stadion. Účast všech 
členů starších 18 let nutná! 
Program valné hromady:
1) zahájení, schválení programu, 
2) volba mandátové, návrhové a 
volební komise, 3) zpráva o čin-
nosti, 4) zpráva o hospodaření,  
5) zpráva revizní komise, 6) zpráva 
mandátové komise, 7) volba výk. 
výboru a rev. komise, 8) schvále-
ní nových stanov SK Mšeno z.s., 
9) diskuse, 10) návrh usnesení, 
11) závěr. Návrhy na případné 
kandidáty do výkonného výboru 
a revizní komise můžete hlásit 
osobně, písemně nebo telefo-
nicky nejpozději do 11. 11. 2022 
Jiřímu Guttenbergovi, tel.: 602 
851 240. Po skončení Valné hro-
mady v 17:30 bude následovat 
posezení s ukončením fotbalo-
vého podzimu. Zváni jsou všichni 
členové, hráči i fanoušci. Přijďte 
s námi posedět na závěr fotba-
lového podzimu. Pro všechny 
bude připraveno něco dobrého 
k snědku.                   

Jiří Guttenberg, 
předseda SK Mšeno

Sportovci zhodnotí 
letošní sezonu
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Zeminu ke kořenům stromů 
přihodily i místní pamětnice
Kadlín - Sázení stromů na kad-
línském návrší Hradišť, které se 
konalo 25. září, zahájila paní Jitka 
Nová, předsedkyně nyní již za-
niklého Sdružení seniorů Kadlín 
a Ledce. 

Součástí akce byla menší kul-
turní vložka s verši básníka Jana 
Skácela, kterou přednášela naše 
známá herečka a režisérka Radka 
Tesárková. Ta navštěvuje Kadlín s 
putovním dětským divadlem Ty-
játr už 22 let. Šlo o komponovaný 
program s hraním na zvláštní hu-
dební nástroj hang drum, na nějž 
zahrál Jiří Šámal. Byla to velmi 
příjemná a lahodná hudba, větši-
na z nás ji slyšela poprvé. 

Sázení zahájily naše nejstarší ob-
čanky, žijící dnes již v Domově se-
niorů Mšeno - paní Věra Zajptová 
(94 let) a paní Eva Poláčková (86 
let). Sázel také pan Václav Tomek 
(88 let), chalupář z Kaniny. Pře-
vážná většina sázejících byla sku-

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

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

Zem ke kořenům přihodila také paní Věra Zajptová. Foto: M. Pithart 2x

Nepřítomným seniorkám poslali 
pořadatelé dopis s podpisy.

I n z e r c e

ČESKÁ FARMA
Nově otevřený obchůdek ve Mšeně, Na Skaličkách 4.

→ kvalitní farmářské a řemeslné výrobky
→ mléčné výrobky, zvěřina, čokolády, sirupy, marmelády, 

dekorace, přírodní kosmetika a mnoho dalšího
→ ochutnávky sortimentu každé dva týdny

Přijďte si pochutnat a svým nákupem podpořit 
malé domácí výrobce.

Sledujte nás na Facebooku - Česká farma Mšeno.
Na vaši návštěvu se těší Veronika Vaňková. 

ceska.farma@email.cz, 724 706 531

tečně důchodového věku, bylo nás 
celkem 42 z 63 účastníků. Nevyšlo 
nám fotografování sázejících z 
dronu, „pilot“ měl totiž covid.

Především díky panu fotografo-
vi  Martinu Pithartovi máme ov-
šem fotek hodně přes sto. Dvěma 
starším nepřítomným seniorkám, 
paní Jaroslavě Roudnické (92 let) 
a paní Erně Líbalové (87 let) byl 
z důvodu jejich nemoci zaslán 
dopis s podpisy všech účastníků. 
Většina účastníků se po sázení 

zastavila na menší občerstvení v 
prostorách Muzea Kadlín. Režii 
zde převzala naše dlouholetá kul-
turní duše Lenka Kocierczová z 
Ostravy.

Všem účastníkům z Kadlína a 
jeho okolí, ale i z dalších vzdále-
ných míst Čech a Moravy přeje-
me, ať zasadí ještě spoustu dalších 
stromů pro budoucí generace.

Všem účastníkům upřímně dě-
kujeme za účast.

Jitka Nová a Zdeněk Šesták
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Tři otázky pro klavíristku Ráchel Skleničkovou
Sbormistr Pěveckého sboru 
Intermezzo ze Mšena Josef Še-
besta položil nevidomé klavíris-
tce a pěvkyni Ráchel Skleničko-
vé tři otázky:

Ráchel, již několikrát ses 
účastnila Svatomartinského 
koncertu pro Světlušku. Vloni 
jsi poprvé ve Mšeně i zpívala. 
Co pro tebe znamená hudba?

Hudba je můj rodný jazyk. 
Skoro až tak bych to vyjádřila. 
Vyjadřovat se a realizovat se 
hudbou považuji za své poslání. 
A protože jsem věřící, záměrně 
se přibližuji hudbou Bohu.

Vyjadřuješ se raději klavírem, 
nebo zpěvem?

Vyjadřuji se ráda obojím a 

Svatomartinský koncert pro Světlušku: 
Nevidomá Ráchel a dva pěvecké sbory
Mšeno - V sobotu 12. listopadu od 
18 hodin sec v chrámu sv. Marti-
na ve Mšeně uskuteční benefiční 
koncert, nad jehož průběhem pře-
vzala záštitu sbírka Světluška. Jed-
ná se o dlouhodobý projekt Na-
dačního fondu Českého rozhlasu, 
jenž pomáhá nevidomým dětem a 
dospělým s těžkým zrakovým po-
stižením. 

V letošním ročníku opět vystou-
pí nevidomá klavíristka a pěvky-

ně Ráchel Skleničková, tentokrát  
za doprovodu dvou pěveckých  
sborů. 

Koncert zahájí moravský sbor 
Cantus Morkovice a uzavře jej 
„domácí“ Intermezzo. Zlatým 
hřebem bude „sbor židů“ z ope-
ry Nabucco a také píseň „Čistý 
svět“, kterou oba sbory společně s 
Ráchel zazpívají. Těšit se tak mů-
žete na více než šedesát zpěváků.

Vstupné na koncert je 100 Kč, 

děti zdarma. Výtěžek bude opět 
věnován do sbírky Světluška Na-
dačního fondu Českého rozhla-
su. Donátorem koncertu je město 
Mšeno, organizátorem a umělec-
kým garantem je Základní umě-
lecká škola Mšeno. 

Zveme všechny milovníky krás-
né hudby, aby přišli podpořit čin-
nost Světlušky a užít si jedinečný 
koncert.

Josef Šebesta, Dana Mejsnarová

Morkovický sbor se 12. listopadu představí ve Mšeně. Foto: archiv sboru

Duet „Čistý svět“ napsal Meky 
Žbirka pro Ráchel Skleničkovou, 
se kterou jej pak nahrál ve slav-
ném londýnském studiu Abbey 
Road. Desátého listopadu 2022 
uplyne rok od úmrtí Mekyho 
Žbirky, a tak bude tato krásná pí-
seň, kterou oba sbory společně 
s Ráchel zazpívají, i tichou vzpo-
mínkou na slavného hudebníka a 
zpěváka. 

Jak Intermezzo k moravskému sboru přišlo
V srpnu 2021 nám přišel 

krásný dopis od do té doby 
pro nás neznámého, inže-

nýra Vladimíra Bleši, ve které psal:  
„Jsem dirigentem Pěveckého sboru 
Cantus Morkovice (u Kroměříže 
- střed Moravy). Zpíváme hudbu 
všeho druhu, starou, klasiku i sou-
časné autory i populární skladby. 
Zaujala mne v  televizním pořadu k 
výročí pana Vagnera píseň ‚Když je 
mi nejhůř‘. Vedení divadla Semafor 
bylo tak hodné, že mi zaslali melo-
dickou linku s akordy. Pátral jsem 
na youtube a zjistil, že jste skladbu 
prováděli v originálním provedení 
se sborem. Mohl bych Vás požádat 
o možnost zapůjčení notového ma-
teriálu? Moc byste nám pomohli. 
Na Vašem repertoáru mne zaujala 
vánoční skladba Josefa Hrůzy ‚Pas-

torella in F - nebeští měšťané‘. Je to 
neuvěřitelné! Tento autor je morko-
vický kantor (1814-76) a zpíváme 
od něho další pastorely, které jsem 
se svým tchánem dal do možnosti 
provedení ze starých notových zá-

znamů. Nevím, jak se u Vás moh-
la objevit? Děkuji Vám za pomoc, 
budete-li někdy v našich končinách, 
třeba si i spolu zazpíváme.“

Inu, svět je malý a o náhody v 
něm není nouze. Píseň „Když je mi 

nejhůř“ pro nás před lety upravil 
Karel Horňák. A pastorelu Josefa 
Hrůzy odněkud získal také Karel, 
stejně jako téměř celý sborový re-
pertoár. Do Morkovic jsme vytou-
ženou skladbu poslali a následně 
se rozjela vzájemná koresponden-
ce mezi sbormistry a předsedkyně-
mi obou sborů, jejímž výsledkem 
bylo květnové pozvání do Morko-
vic a do Luhačovic (o tomto zájez-
du jsme psali v červencovém čísle 
Mšenska). A nyní jsme moravské 
přátele pozvali my k nám na Ko-
kořínsko. V sobotu 12. listopadu je 
uslyšíte během svatomartinského 
koncertu pro Světlušku. Doma v 
Morkovicích zpívají už téměř 55 
let a po celou dobu je umělecky 
vede právě Vladimír Bleša.                  

Dana Mejsnarová

dokonce ještě více způsoby (např. 
syntezátory). Každý způsob vyjá-
dření je jiný. Nelze je srovnávat. 
Když se vyjadřuji jen klavírem, cí-
tím se jinak, než když se vyjadřuji i 
zpěvem, ale nedokážu říct, co mě 
těší víc.

Do kulturního povědomí jsi 
vstoupila jako koncertní klavíris-
tka. Studovala jsi u pana profe-
sora Klánského na pražské AMU, 
studovala a koncertovala jsi ve 
světě. Přestože jsi nevidomá, tvo-
je klavírní virtuozita je odbornou 
kritikou posuzována jako skvělá. 
Jak ses z této poměrně vyhraně-
né pozice dostala ke spolupráci s 
Miroslavem „Meky“ Žbirkou?

V roce 2015 jsem doprovázela 
Mekyho Žbirku na koncertě Světlo 

pro Světlušku. Tenkrát jsme spolu 
hráli a zpívali píseň Fair Play. Po 
koncertě prohlásil: „Takto citlivo 
ma ešte nikdo nedoprovodil!“ O 
šest měsíců později mi daroval 

klávesy jako překvapení, pak 
další rok na podzim za mnou 
přišel, že by měl pro nás pís-
ničku a jestli bych ji s ním za-
zpívala. Moje překvapení ne-
bralo konce, pak následovalo v 
květnu 2018 pozvání do Abbey 
Road tu píseň natočit. Jsem tak 
ráda, že jsem měla tu čest s ním 
spolupracovat, dokud žil.

RáCHeL SKLeNIČKOVá
Absolventka studia klavíru a 

zpěvu je sice od narození nevi-
domá, ale hrála už na Pražském 
jaru a dalších festivalech vážné 
hudby. Vystupovala se Symfo-
nickým orchestrem Českého 
rozhlasu nebo s Českým národ-
ním symfonickým orchestrem.
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ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,

demolice, doprava sypkých materiálů,
drcení, třídění, kontejnery, skládání 

hydraulickou rukou, jímky, nádrže, ČOV, 
kanalizace, přípojky...

Střednice u Vysoké
e-mail: info@zemar.cz

Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz

I n z e r c e

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

Více informací na: 
skmseno@seznam.cz 

607 846 752

Chorušice - Děti z chorušické škol-
ky mají velkou výhodu, že žijí v tak 
krásném prostředí. Protože podpo-
rujeme environmentální výchovu, 
využili jsme pěkného zářijového 
a říjnového počasí a zahájili nový 
školní rok příjemnými výlety do 
přírody. 

Prošli jsme s dětmi Cinibulkovu 
stezku a naučnou stezku v Podsta-
vech, kde děti plnily různé úkoly. 
Také jsme přijali laskavé pozvání 
pana MVDr. Miroslava Hrdličky, 
který nás provedl celým areálem 1. 
zemědělské a.s. Chorušice a vyprá-
věl dětem o chovu kraviček. Děti je 
mohly nakrmit, což byl pro ně ten 
největší zážitek.

Dopravu na výlety nám vždy za-
jišťují řidiči z Kokořínského SOKu 
s.r.o.

Na další výlety se těší celý kolektiv 
a především děti z MŠ Chorušice.

Slávka Rašáková, 
učitelka MŠ Chorušice

Chorušická mateřinka zahájila 
školní rok výlety do přírody

Děti z chorušické školky často navštěvují přírodu. Foto: archiv MŠ 4x

Žena se sociální 
akreditací nabízí 

POMOC S úDRŽBOU 
NEMOVITOSTÍ

(úklid interiéru vč. mytí 
oken, úklid zahrady - 
zahradnické práce) 

A PÉČÍ O SENIORy.
Mšeno a blízké okolí.

Více informací na telefonu: 
773 091 448 Odpočinek pod muchomůrkou v Debři. Největší zážitek měly děti z krmení kraviček. 

I n z e r c e
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Kino Máj promítne nejlepší 
zimní outdoorové snímky
Doksy - V sobotu 19. listopadu od 
15.00 hodin se bude v kině Máj v 
Doksech konat již jedenáctý roč-
ník oblíbeného filmového festiva-
lu zimních sportů SNOW FILM 
FEST. 

Festival bude moderovat a svými 
vlastními zážitky z cest jej zpestří 
rodák z Doks, cestovatel Jan (Ven-
ca) Francke. 

Festival i letos přinese řadu těch 
nejlepších světových a českých fil-
mů se zimní outdoorovou téma-
tikou. Těšit se můžete na snímky 
plné adrenalinu, dobrodružství a 
nezkrotné přírody. 

Ve filmu Pro vrchol až na konec 
světa se horolezec Mára Holeček 
vydává plachetnicí na Antarktidu, 
kde se svým lezeckým parťákem 
Mirkem Dubem podniká prvo-
výstup na nepojmenovaný kopec. 
Ten následně dostává název Monte 
Pižďuch. V Náruči severu si Jirka s 
Mili užívají severskou romantiku 
a na lyžích se vydávají projít nej-
známější švédský trail Kugsleden 

v celé jeho délce 450 km. Jyrgalan 
je kromě názvu jednoho z filmů i 
bývalé důlní město v Kyrgyzstánu. 
Tam se parta českých freeriderů 
vydává hledat prašan a kromě něj 
objeví i místo, kde se zastavil čas 
před 30 lety.

A na jaké další snímky se můžete 
těšit? Kanoistický film o snowboar-
dingu Bez pádla představí čtyři 
neohrožené snowboardisty, kteří se 
během jednoho z nejchladnějších 
momentů v zaznamenané historii 
vydávají na 140 km dlouhou plav-
bu po řece Columbia. V dalším 
vodáckém snímku Ledový tanec 
na Godafossu se čtyři odvážlivci 
pokoušejí o první zimní sjezd ledo-
vých vodopádů na severu Islandu. 

A jak lze zkušenosti z hor přenést 
do běžného života? A musí člověk 
riskovat méně, aby byl dobrým ot-
cem? Nad tím uvažuje rychlostní 
horolezec a skialpinista Benedikt 
Böhm ve filmu Prozíravost. Sní-
mek Innsbruck. Powder. People. 
odhalí, jak najít ty nejnáročnější 

sjezdy pouze pomocí veřejné do-
pravy, a to během celosvětové pan-
demie. Atmosféru odlehčí vtipný 
animovaný film Stoupání, ve kte-
rém dva horolezci na začátku 20. 
století dopravují sochu Panny Ma-
rie na vrchol. 

Podrobnější informace o všech 
filmech, které uvidíte na letošním 
festivalu, najdete na https://snow-
filmfest.cz/. 

Navštívit můžete také webové 
stránky kina (http://kinodoksy.cz).

Cenově zvýhodněnou vstupen-
ku v předprodeji můžete zakoupit 
v kině Máj a v Infocentru města 
Doksy.

Vstupné v předprodeji: děti a stu-
denti 50 Kč, dospělí 80 Kč.

Vstupné na místě: děti a studenti 
70 Kč, dospělí 100 Kč.

Jako každý rok se o vás v průběhu 
festivalu postará českolipská TAO 
čajovna se svými osvěžujícími čaji, 
dobrou kávou a domácími sladký-
mi i slanými dobrotami.

Miloslav Lomič

Ledový tanec přiblíží sjezd ledových vodopádů. Foto: achiv SFF 2x

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

 

Anna Bayerová, MUDr. (* 4. 11. 
1852 Vojtěchov † 25. 1. 1924 
Praha), lékařka. Je uváděna 
jako první česká lékařka, kte-
rá však získala lékařský diplom 
na univerzitě ve švýcarském 
Bernu (1881) o rok později než 
její přítelkyně Bohuslava Kec-
ková z Bukole. Obě se poznaly 
při přednášce Jana Evangelisty 
Purkyně (1787 – 1869) v Ná-
prstkově Americkém klubu dam 
a rozhodly se pro studium me-
dicíny ve Švýcarsku. V bývalém 
Rakousku – Uhersku bylo totiž 
ženám zakázáno studovat me-
dicínu a provozovat lékařskou 
praxi. Obě tyto ženy – první čes-
ké lékařky – začaly svou praxi v 
Bosně a Hercegovině a v různých 
sanatoriích ve Švýcarsku. Teprve 
od roku 1914 působila Anna Bay-
erová v Ústavu choromyslných v 
Praze-Bohnicích a po roce 1918 
byla profesorkou zdravovědy na 
pražských dívčích školách. Spolu-
zakládala u nás Čs. červený kříž. 
Napsala knihu Žena lékařkou. 
Její pozůstalost je v archivu Ná-
rodního muzea v Praze. 
Miloš Sirůček (*1906, †1977 
Mšeno) - fotograf, publicista. 
Jeho snímky Mšenska, Kokořín-
ska a celého kraje jsou na mno-
ha pohlednicích, propagačních 
tiskovinách a publikacích. Sou-
bor zvláštního skalního útvaru 
Pokličky byl součástí českoslo-
venské expozice na světové vý-
stavě Expo 58. Obětavý činitel 
TJ Sokol, jehož zásluhou byla 
vybudována Cinibulkova turistic-
ká stezka a udržováno turistické 
značení a zařízení.

(M. Sígl: Kdo byl a kdo je) 

KALENDÁRIUM
MŠENSKA

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

Skialpinista Benedikt Böhm se 
představí ve filmu Prozíravost.



8mšensko

Na energiích je možné ušetřit 
tisíce, přinášíme několik tipů
Vážení spoluobčané, přiná-

ším vám několik tipů a rad, 
jak snížit náklady na vytá-

pění i spotřebu elektrické energie. 
Jedná se o osvědčená a vyzkoušená 
opatření, která opravdu fungují. Při 
jejich dodržování určitě ušetříte 
své finanční prostředky.
VyTáPěNÍ
• Snížení teploty v místnosti o 1°C 
znamená úsporu až 6 % celkových 
nákladů.  
• Využívejte termostatických hlavic 
k nastavení správné teploty. 
• Úniku tepla či naopak přehřívání 
místnosti zabráníte zastiňovacími 
prvky oken (žaluzie, rolety atd.). 
• Radiátory udržujte volné bez za-
krytí záclonami nebo nábytkem. 
• Při větrání radiátory úplně vy-
pněte.
• Pravidelně kontrolujte topný sys-
tém, odvzdušňujte radiátory. Zajis-

Mšenští školáci navštívili zoo
Žáci 6. a 7. tříd mšenské základní školy jeli 11. 
října do Pražské zoo. 6. třída měla připraven 
program s průvodcem, 7. třída se mohla po 
zoo volně pohybovat s pracovními listy. Hlav-
ním lákadlem byla nová expozice „Rezervace 
Dja“, kde se nachází africká školní třída, stan 
strážce a samozřejmě gorily a opičky. V půl 
druhé jsme měli sraz u vchodu, odkud jsme šli 
k autobusu. Celá třída hodnotila výlet velmi 
pozitivně. Děkujeme moc za krásný výlet a tě-
šíme se na další.  Martin Kroupa, 7.A

těte pravidelnou údržbu, seřízení a 
čištění kotlů. 
VěTRáNÍ
• Větrejte krátkodobě, ale inten-
zivně. „Ventilačka“ nezajišťuje 
správnou výměnu vzduchu, pouze 
ochlazuje okolní stěny a zvyšuje 
náklady na vytápění
• Dbejte na dobře izolovaná okna 
a dveře, kontrolujte jejich těsnění.
• Kdo má plastová okna, nezapo-
meňte je přepnout pomocí kování 
do zimního režimu. Tím snížíte te-
pelné ztráty.
eLeKTřINA
• Vyhněte se režimu Standby (po-
hotovostní režim televizí atd.) - 
spotřebiče vytahujte přímo ze zá-
suvky.  
• Pravidelně odmrazujte lednice 
(námraza zvyšuje spotřebu až o 75 
%). 
• Nastavte správnou teplotu v 

chladničce na +5°C a v mrazničce 
na -18°C. 
• Využívejte „noční proud“, tedy 
nízký tarif např. k žehlení, praní 
nebo sušení prádla.
• V rychlovarných konvicích ohří-
vejte jen tolik vody, kolik potřebu-
jete.
• Zbytečně nesviťte v místnostech, 
kde se nezdržujete.

Pokud byste měli jakékoli jiné do-
tazy ohledně energií, neváhejte se 
na mě nebo kohokoli z městského 
úřadu obrátit. Pokud budeme vě-
dět, poradíme vám, případně seže-
neme potřebné kontakty. Chceme v 
našem městě co nejdříve zřídit po-
radenské místo, kde byste měli najít 
odpovědi na většinu vašich otázek, 
které se týkají energií a hospodaře-
ní s nimi.                  Jiří Guttenberg,

starosta města Mšena

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 železný kontejner na 
převoz hospodářských zvířat. K 
prohlédnutí ve Mšeně. Cena do-
hodou. Telefon: 602 521 213.

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

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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Výrobní firma hledá
ASISTeNTKU 

ZáKAZNICKÉHO 
SeRVISU 
Náplň práce:

• zpracování zakázek, fakturace, 
logistika - ČR i zahraničí

• komunikace s obchodním 
oddělením, podpora prodeje, 

sdílení informací
• reporting, statistiky, zpracová-

ní dokladů
• spolupráce s výr. oddělením

Požadujeme
• výborná znalost angličtiny 

nutností (každodenní komunika-
ce se zákazníky), další jazyk vý-
hodou (komunikativní němčina 

velkou výhodou)
• umění a cit jednat s lidmi

• dobrá znalost práce s PC, MS 
Windows a MS Office, Money 

nebo jiným fakturačním a účet-
ním programem

• znalost zpracování objednávek 
a fakturace v účetním programu
• zodpovědnost, samostatnost, 

pečlivost
• minimálně SŠ vzdělání (nutná 

praxe na obdobné pozici)
Nabízíme:

• práci v rostoucí společnosti
• motivující fin. ohodnocení 
• zajímavou práci v malém, 

dynamickém týmu
• dobré pracovní zázemí
• stravenky, příspěvek na 

dopravu
• možnost plat. i prac. růstu
• nástup ihned či dohodou

Místo výkonu práce: Mšeno

Více na: 602 521 213

I n z e r c e

K Lago di Garda jezdí každý 
autem. Co takhle na kole?
Největší italské jezero Lago 

di Garda je rájem pro 
windsurfing, skalní lezení 

a všechny typy cyklistů. Gardu vět-
šina členů našeho klubu navštívila 
autem, ale dojet tam ze Mšena na 
kole, to by byla frajeřina. Čeká nás 
800 kilometrů s převýšením přes 
7000 metrů.

Počátkem července vyjíždí brzy 
ráno čtveřice ve složení Jiří Neu-
mann, Jiří Guttenberg, Jiří Mans-
feld a Jaroslav Kůtek směr Itálie. 
Na Mělníku přibíráme Honzu 
Chudobu a kolem deváté po 60 
kilometrech zastavujeme v Klad-
ně u pumpy na kafe. Až sem nás 
doprovázejí Dana s Romanem. 
Zatím vše v pohodě. První pivo si 
dáváme v prapodivném hostinci ve 
Zbečně. Něco tak odporného jsme 
dlouho nepili. Pivo lijeme z terasy 
do Berounky a mizíme do kopců 
Křivoklátska. Navigace nás vede 
většinou přes malé vesničky, kde se 
nedá koupit nic k jídlu. Ve Zbirohu 
jsme vděčni za asijskou restauraci a 
přes Rokycany valíme ke hranicím. 
Čím blíž k hranicím, tím více ne-
příjemných stoupání. Po deváté ve-
černí, po 201 kilometrech přijíždí-
me do kempu ve Kdyni. Naštěstí je 
otevřený stánek s pivem a obsluha 
nám dovoluje přespat v přístřešku 
na stolní tenis. Sice na betonu, ale 
aspoň nemusíme stavět stany. 

Ráno snídáme před marketem 
ve Kdyni a zanedlouho přejíždíme 
hranici do Německa. Na vedlejších 
silnicích je sice malý provoz, ale 
kopce jsou snad horší než včera. Po 
zralé úvaze se rozhodujeme dnešní 
etapu zkrátit a s 81 kilometry kon-
číme ve Straubingu. Odpočineme 
si, doplníme kalorie a další den 
přes jednotvárné Německo míříme 
k rakouským hranicím.

Podél Innu se čtvrtý den dostává-
me do Rakouska. Vítá nás Kufstein 
s překrásným hradem, navštěvu-
jeme známý obrácený dům v Ter-
fens, míjíme křišťálový svět firmy 
Swarovski ve Wattens a v podvečer 
po hodinovém prudkém výšlapu 
vjíždíme do kempu Judenstein nad 
Innsbruckem.

Den pátý. Po obvyklé snídani u 
supermarketu nás čeká 40 kilo-
metrů stoupání na Brenner. Není 
prudké, ale nekonečné. Jsme ve 
výšce 1372 metrů a přejíždíme hra-
nici do Itálie. Těšíme se, že už to 
bude jen z kopce, ale to platí jen po 
dálnici. Cyklostezka se motá naho-
ru a dolů. První velké město Vipi-
teno. Je čas oběda, proto si plníme 
bříška pravou italskou pizzou. Při 
příjezdu do Brixenu nacházíme 
dům Karla Havlíčka Borovského, 
ve kterém prožil téměř čtyři roky 
nuceného exilu. Navečer jsme v 
Bolzanu. Námi vyhlédnutý kemp 
je beznadějně zaplněný, musíme 
popojet pěkných pár kilometrů do 
kempu za Bolzanem. 

Poslední den. Čeká nás jen ko-
lem 100 kilometrů ke Gardě. Ces-

tu si užíváme a zpříjemňujeme si 
ji návštěvou kaváren a restaurací. 
Poslední kopec a Garda nám leží u 
nohou. Zastavujeme na krásné vy-
hlídce, fotíme o sto šest a sjíždíme 
do kempu v Arcu, odkud se další 
den vracíme autobusem domů. 
(více na www.bikemseno.cz). 

Jaroslav Kůtek, Bike Mšeno

U jezera Lago di Garda měli v pedálech 800 km. Foto: BIKE Mšeno 2x

Prohlédli si známý obrácený dům.

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

PLATBA HOTOVě I KARTOU
JSME TAKé VÝDEJNÍM MÍSTEM ZÁSILKOVNY

Zavolejte nám: 602 664 490

I n z e r c e

I n z e r c e

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
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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

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

Toskánsko se vydařilo na jedničku
Loni jsem svůj článek ukončil 

větou, že letos v květnu se 
cyklistický klub BIKE Mšeno 

vydá prozkoumat krásy italské ob-
lasti Toskánsko. Sliby se mají plnit, 
proto v pátek 6. května v podvečer 
vyrážíme auty směr Rozvadov. Ne-
záživné německé roviny projíždí-
me za tmy, abychom na pár hodin 
zaparkovali na Gardě a trochu se 
prospali. Za svítání pokračujeme 
a klidnou jízdou jsme na oběd v 
historickém a překrásném městě 

Volterra. Neboli v naší náhradní 
domovině. 

Po zabydlení vyrážíme na první 
krátký seznamovací okruh. Míst-
ní krajina je kopcovitá, díky trávě 
do zelena zbarvená. Kopce nejsou 
extrémně vysoké. Stoupá se na ně 
vždy několik kilometrů pozvolný-
mi serpentinami. Pro nás cyklisty 
mají naprosto ideální sklon. Vr-
cholky jsou často vybaveny nějakou 
polovojenskou stavbou z dob stře-
dověkých. Vesničky se vyhřívají na 
slunci společně s mnoha olivovými 
sady. 

V neděli ráno nacvakneme pedály 
a vyrážíme směr Pisa. Prohlédnout 
si nejslavnější křivě postavenou 
věž na světě je milou povinností 
každého turisty, který se ocitne v 
její blízkosti. Stát frontu nahoru se 
nám nechtělo, raději otáčíme, aby 
nás blížící se déšť nezastihl příliš 
daleko od Volterry.

V pondělí máme v plánu vyhlíd-
kový okruh, z něhož mi v paměti 
uvízlo město San Gimignano. Míst-
ní náměstí se stavbami i 1000 let 
starými je opravdu úchvatné.

V úterý vyrážíme na východ do 
Sieny. Na zdejším náměstí se koná-
vají velmi slavné a zatraceně napí-Nechyběla cesta k šikmé věži.

Do Toskánska se ze Mšenska vypravilo 11 cyklistů. Foto: BIKE Mšeno 2x

navé dostihy. Těžko říci, zda by se 
mohly konat v Praze na Staromáku. 
Na stejné místo dojíždějí též cyklis-
té zápolící v závodě Strade Bianche. 
Před lety tu měl možnost zvednout 
ruce nad hlavu ve vítězném gestu 
Zdeněk Štybar. O Sieně se říká, že 
je nejhezčím městem v Toskánsku. 
Nevím. Mně se více líbilo cestou na 
kávě v Monteriggioni, včetně krát-
kého extrémně prudkého stoupání. 

Ve středu padla volba na moře. Už 
počátkem května mělo přijatelnou 
teplotu na koupání, a když jsme si k 
obědu dali čerstvé dary moře, nabyl 
den téměř dokonalosti. 

Ve čtvrtek jsme si střihli další 
okruh s výjezdy, sjezdy, návštěvou 

farmářského trhu v Pomarance, 
klikaté cesty nás prováděly mezi 
vinicemi, již zmíněnými olivovými 
sady a hlavně nabízely parádní vý-
hledy do krajiny.

V pátek nás čekala poslední jízda. 
Každý jsme si ji zvolili podle vlastní 
chuti. Mě lákal poslední pátý vý-
jezd do Volterry. Byl prudký, musel 
jsem ho jet naplno, abych ho vůbec 
zdolal. 

V sobotu ráno jsme vyrazili zpět 
do Mšena. Myslím, že všech jede-
náct chlapů bude na tento květno-
vý týden vzpomínat jako na velmi 
podařený. A proto snad příští jarní 
termín pojedeme do Slovinska.

Martin Kauler



11mšensko

Na kraji Mšena stála letecká hláska

Na válečné období 1939-
45 není lehké vzpomínat, 
byla to doba nesvobody, 

bezpráví a teroru. Také vojenská 
technika, zastoupená zejména sva-
zy bombardérů křižujícími dlou-
hými kondenzačními čárami naši 
oblohu, vzbuzovala více obavy než 
obdiv. Mšenu se na rozdíl od řady 
okolních obcí hrůzy bombardová-
ní vyhnuly, ale probíhající letec-
kou válku připomínala německá 
letecká hláska.

V době mobilizace v září 1938 se 
Mšeno dostalo do popředí našich 
vojenských dějin. V rámci nástu-
pového plánu se v Pojizeří začal 
rozmisťovat II. sbor Československé 
armády se štábem v Mladé Bolesla-
vi. Jeho hlavní část tvořila 3. divize 
s domovskou posádkou v Litoměři-
cích. Nejdříve se začala rozmisťovat 
v prostoru Sobotky, ale s vyhlášenou 
všeobecnou mobilizací 23. září 1938 
byl plán upraven a 3. divize se pře-
sunula na Kokořínsko, zatímco její 
původní postavení zaujala záložní 
17. divize. Novým úkolem 3. divi-
ze bylo bránit široký oblouk mezi 
Labem a Jizerou. Její velitel, bývalý 
italský legionář brig. gen. Franti-
šek Jelínek zvolil k umístění svého 
štábu s krycím jménem „Holeček“ 
právě Mšeno. Velitelství 3. divize 
ve Mšeně zůstalo ještě krátce po 
přijetí Mnichovské dohody dne 30. 
září 1938. Až během první poloviny 
října byly podřízené jednotky sta-
ženy do vnitrozemí s velitelstvím v 
Poděbradech, kde bylo jádro divize 
v červenci 1939 rozpuštěno.

Brzy po okupaci v březnu 1939 
prošly Mšenem německé jednotky 
a letectvo Luftwaffe zde řídilo letec-
kou hlásku. Na mapě zajištěné po 
válce mezi dokumenty německého 
Luftschutzu (protiletecké obrany) 
je zaznamenána poloha „Flugwa-
che Prag 3a - Wemschen“ (německy 
Mšeno). Je doplněna zeleným bo-
dem, který označoval hlásky vyba-
vené vedle běžného telefonického 

V obci Obora severně od Plzně se místnímu kronikáři podařilo po válce v 
opuštěné hlásce nalézt zanechané fotografie německých vojáků. Najde 
se podobná fotografie německé hlásky i ve Mšeně? Foto: archiv autora
spojení i radiostanicí. 

Dalším dokumentem, který zmi-
ňuje hlásku u Mšena, je poválečná 
zpráva Vědeckého technického ústa-
vu Praha pro Ministerstvo národní 
obrany „Radiolokační sítě býv. něm. 
armády - souvislost se sítí hlásnou“ 
vypracovaná na základě zajištěné-
ho materiálu a zlomků německých 
dokumentů v prosinci 1945. Zprá-
va uvádí v Hlásném obvodě Praha: 
„číslo hlásky 3a. Mšeno, kóta 351“. 

Celkem Hlásný obvod Praha 
(něm. Flugwachkommando, zkrá-
ceně Fluko Prag) zahrnoval ve 
středních Čechách 39 hlásek se stře-
diskem v Praze (Flugmeldezentrale 
Prag). Personálně, obvykle se jedna-
lo o 6-10 vojáků, hlásky spadaly pod 
Luftgau-Nachrichten-Regiment 17 
se sídlem ve Vídni, který zajišťoval 
hlásnou službu v celé letecké župě 
XVII (Luftgau XVII) zahrnující 
zprvu část Rakouska a po okupaci v 
březnu 1939 i nově vytvořený Pro-
tektorát Čechy a Morava. Původně 
se jednalo o rakouský Telegrafenba-
tallion 1 a jeho příslušníky byli star-
ší rakouští vojáci, často s českými 
jmény. Síť hlásek byla v provozu až 
do konce války, přestože její funk-
ci během roku 1944 zcela převzaly 
moderní radarové stanice. V květnu 
1945 byly hlásky většinou v tichosti 

vyklizeny. 
Kóta 351, uváděná ve zprávě 

Technického ústavu, byla nepatrná 
vyvýšenina východně od města za 
železniční tratí vlevo od silnice na 
Mladou Boleslav. Místo zaniklo při 
výstavbě plochodrážního stadionu, 
ale na historickém leteckém ma-
povém snímku, který na jaře 1946 
pořídilo v rámci nového mapování 
vojenské letectvo, lze nalézt u pol-
ní cesty odbočující z hlavní silnice 
neurčitý obdélný objekt. Patrně se 
jedná o dřevěnou ubytovnu. Sa-
motná pozorovatelna s prosklenou 
kupolí mohla být umístěna samo-
statně nebo byla součástí ubytovny. 
Žádné větší detaily nelze z leteckého 
snímku určit. Umístění hlásky bylo 
limitováno blízkostí železniční sta-
nice a telefonického připojení. Hlás-
ka měla také radiostanici a některé 
(ale u Mšena to není doloženo) byly 
vybaveny goniometrickým zaměřo-
vacím přístrojem s charakteristic-
kou kruhovou rámovou anténou. V 
blízkosti Mšena se vyskytovaly hned 
dvě další hlásky, na východě byla 
sousední hláska „Prag 4“ u Katusic 
vzdálená jen 10 km. Na severozá-
padě byla na kopci Nedvězí (458 m.
n.m.) u Dražejova umístěna „Prag 3 
- Draschen“. Na leteckých snímcích 
z roku 1946 je na vrcholu Nedvězí 
vidět stejný objekt jako u Mšena a 
jejich vzájemná vzdálenost činí opět 
asi jen 15 km. Jde o nezvykle hustou 
síť. Nedvězí navíc leželo již na úze-
mí odtržených Sudet, na území jiné 
letecké župy Luftgau IV Dresden a 
jiného hlásného obvodu. Neobvyklé 
„a“ v označení mšenské hlásky snad 
značí, že došlo k nějaké úpravě nebo 
přemístění. Patrně byla hláska na 
Nedvězí do sítě Fluko Prag z logis-
tických důvodů zařazena dodatečně, 
převzala název „Flugwache Prag 3“ 
a Mšeno bylo přeznačeno na „Flug-
wache Prag 3a“.      Jan Vladař

jan-vladar@volny.czUmístění hlásky „flugwache Prag 3a - Wemschen“ východně od města.

 

5. 11. 15.00 - Princ Mamánek 
(pohádka, ČR, 2022, režie Jan 
Budař)
5. 11. 17.30 - Jan Žižka (historic-
ké drama, ČR, 2022, režie Petr 
Jákl)
5. 11. 20.00 - Slunečnice (doku-
mentární, Velká Británie, 2021, 
režie David Bickerstaff)
8. 11. 15.00 - Indián (komedie, 
ČR/Slovensko/Polsko, 2022, re-
žie Tomáš Svoboda)
8. 11. 17.30 - Jan Koller: Příběh 
obyčejného kluka (dokumentár-
ní, ČR, 2022, režie Petr Větrov-
ský)
8. 11. 20.00 - Noc na Zemi (ko-
medie, Francie/Německo/USA /
Velká Británie/Japonsko, 1991, 
režie Jim Jarmusch)
12. 11. 15.00 - Šoumen krokodýl 
(animovaný film, USA, 2022, re-
žie Josh Gordon a Will Speck)
12. 11. 17.30 - Spolu (drama, ČR, 
2022, režie Martin Müller, David 
Laňka. 
12. 11. 20.00 - Black Panther: 
Wakanda nechť žije (akční, USA, 
2022, režie Ryan Coogler)
15. 11. 17.30 - Střídavka (kome-
die, ČR, 2022, režie Petr Niko-
laev)
15. 11. 20.00 - Black Panther: 
Wakanda nechť žije (akční, USA, 
2022)
19. 11. 15.00 - SNOW fILM 
feST ( Pásmo špičkových filmů, 
úspěšných na prestižních mezi-
národních festivalech. Nejlepší 
dokumenty z oblasti sportu, ale 
i lyžařských, horolezeckých a ka-
noistických expedic a výprav za 
poznáním tajů nedotčené příro-
dy i života domorodců z různých 
částí světa.)
22. 11. 17.30 - Grand Prix (ko-
medie, ČR, 2022, režie J. Pruši-
novský)
22. 11. 20.00 - Il Boemo (hudeb-
ní životopisné drama, ČR/Itálie/
Slovensko, 2022, režie P. Václav)
26. 11. 15.00 - Divnosvět (ani-
movaná komedie, USA, 2022)
26. 11. 17.30 - Vánoční příběh 
(komedie, ČR, 2022, režie Irena 
Pavlásková)
26. 11. 20.00 - fabelmano-
vi (drama, USA, 2022, režie S. 
Spielberg)
29. 11. 17.30 - Vánoční příběh 
(komedie, ČR, 2022)
29. 11. 20.00 - fAMU v kině 03 
(krátké filmy, ČR, 2022, režie 
Diana Cam Van Nguyen, Andrea 
Szelesová, Martin Kuba, Leila 
Basma a Barbora Chalupová)

KINO MÁJ DOKSy
LISTOPAD
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Při putování po italské Ka-
lábrii jsme si nechali na zá-
věr město Matera, které se 

nachází v jihovýchodním výběžku 
provincie Basilicata. Zastavujeme 
na parkovišti v nové části, trochu 
to tu projdeme a ocitáme se na ná-
městí u vyhlídky na staré město. 
Koukáme na to, co nás tu čeká. Pod 
námi se rozkládá na vápencové 
strži ve tvaru podkovy staré skalní 
město, jedna z nejnavštěvovaněj-
ších památek jihu Itálie. Je taky za-
řazeno do seznamu UNESCO. Bylo 
to zde osídleno už v dávné době, 
lidé bydleli ve vytesaných skalních 
prostorech, těm později začali říkat 
Sassi. Protože obydlí bývala pou-
žívána i v novějších dobách, zahr-
nuje místo památky připomínající  
vývoj lidstva od doby prehistorické 
až do současnosti. 

Jeskyně lidé obývali až do roku 
1952, kdy italská vláda zařídila 
postavení nové čtvrti pro dvacet 
tisíc obyvatel. Vše proběhlo bě-
hem krátké doby, i když některým 
lidem se stěhovat moc nechtělo. 
Jdeme se  tam s místní průvodkyní 
podívat. Scházíme úzkou uličkou 
po strmém schodišti mezi nověj-
šími domky k jeskynním obydlím, 
je jich nekonečné množství a pří-
stupné jsou jen některé. V raném 
středověku se zde křesťané schová-
vali před Saracény a později k nim 
přibyli i mniši z řádu  Benediktýnů. 
Ti vysekali ve skalách řadu kostelů, 
těm se zde říká Chiese rupestri. 

Jdeme se do jednoho prostorné-
ho podívat. Výzdobu má jedno-
duchou, zachovaly se i kamenné 
podpůrné sloupy a po stěnách 
obrazy svatých. Zdejší kraj patřil 
mezi nejchudší v zemi, v každém 
dalším období zde lidé zůstávali a 
obydlí se dědila z generace na ge-

Matera, poslední bašta středověkého bydlení
Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem       60.

Skalní byty a část novější výstavby.
neraci. Pro turisty je zpřístupněna 
jen nepatrná část oblasti, ta nejpro-
stornější, jinak by se sem vešlo jen 
málo lidí, vše je ve svazích. Tady 
stojí i několik novějších miniatur-
ních domků. V nich měli přijatel-
nější podmínky k životu, hlavně 
více světla a netrpěli takovou vlh-
kostí jako obyvatelé jeskyní. Místo, 
které vypadá jako vystřižené ze sta-
rověku, využili několikrát i filmaři. 
V roce 1964 zde režisér Passolini 
natočil film Evangelium svatého 
Matouše a Američané zde natočili 
řadu scén filmu Umučení Krista s 
Melem Gibsonem v hlavní roli.

Úzkým schodištěm se dostáváme  
do místa, kde zpřístupnili jeden 
prostorný skalní byt i s dobovým 
zařízením. Docela nás překvapi-
la velikost bytu, která odpovídá 
dnešku. Má prostornou ložnici, ku-
chyň a dílnu s nářadím. Další scho-
diště vede do skladu potravin a 
krmiv pro hospodářská zvířata. Ta 
měla stáj ještě o něco níže. Všude je 
málo světla, zima a značná vlhkost. 
Nedovedu si představit, jak v tom-
to prostředí mohly početné rodiny 
žít. Problémy měli i s vodou, na 

mytí a pro zvířata ji získávali z pro-
sekaných kanálků v trhlinách mezi 
skalami. Pro pitnou pak chodili do 
potoka na dno strže. V létě vysy-
chal, takže museli často používat tu 
získanou ze skal. Následkem těch-
to podmínek bylo šíření chorob a 
vysoká úmrtnost, hlavně u dětí.  V 
ložnici mají velkou fotografii po-
slední rodiny, která v bytě žila. Jsou 
na ní rodiče, prarodiče a sedm dětí 
seřazených  jako schůdky. Takové 
podmínky by dnes asi nikdo z naší 
zhýčkané generace nesnesl. 

Nahlédli jsme ještě do několi-
ka menších bytů a raději odtud 
mizíme. Do jeskyní na protějším 
skalním hřebeni se ani nesmí, tam 
prý to bylo jako v pravěku. V dolní 
části už to vypadá mnohem lépe, 
lidé bydlí v pěkných domcích se 
zahrádkami, je tu řada obchodů 
i několik restaurací. Do jedné si 
jdeme spravit náladu, dostáváme 
zdarma na ochutnání několik míst-
ních uzenin, sýrů a pomazánek, 
vše je v ceně vstupenky do skalního 
města. Na závěr si ještě dopřejeme 
ochutnávku tří místních druhů 
červeného vína. Úplná balada, po-

chválíme jim to a hned nám hoch 
nalije skleničku do čtvrté nohy. 
Plni energie vylezeme nahoru do 
nového města a obejdeme původ-
ní gotickou katedrálu. Dovnitř se 
ale nedostaneme, už několik let v 
ní něco opravují. Bylo to tu trochu 
drsné, ale zajímavé. O kus dál se 
ještě podíváme do města Gravina 
di Pulia s nádhernou románskou 
katedrálou San Michele dei Grotti. 
Má před ní sochu papež Benedetto 
XIII. Před nástupem na Svatý sto-
lec zde působil. 

Sejdeme se ještě podívat na kraj 
rokle do podzemního kostela. Je 
prostorný, strop podepírá řada ka-
menných sloupů a několik velkých 
do skály vytesaných oken zajišťuje 
dostatek světla a větrání. Kostel 
kdysi sloužil jako hřbitov, proud 
vzduchu volně uložené nebožtíky 
vysušil a část koster pak naházeli 
do rokle. Tak takový pohřeb by asi 
nikdo z nás nechtěl. Z lebek pak 
na kraji u okna vystavěli hromadu. 
Brrr! Raději mizíme, nasedáme do 
autobusu a jedeme do místa našeho 
ubytování. Tak příště o něčem pří-
jemnějším.

Pohled na Materu a gotická katedrála.

Před největším skalním kostelem. Foto: Z. B. 5x Skalní kostel v Gravina di Pulia. Kuchyň v jeskyni měla vše podstatné.


