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Mšenští oslaví 100. výročí
republiky během i hudbou
Mšeno - Letošní rok patří v mnoha
městech po celé republice oslavám
stého výročí založení společného
státu Čechů a Slováků. Na významné
jubileum Československé republiky
se tak nezapomnělo ani ve Mšeně.
Ve sváteční den 28. října se ve městě uskuteční hned několik akcí. Dvě
hodiny před polednem se u křížku
na silnici mezi Mšenem a Sedlcem
sejdou účastníci slavnostní výsadby lípy malolisté, kterou připravují
členové Okrašlovacího spolku pro
Mšeno a okolí. Strom republiky ovšem nebude jediný, který získá své
nové místo. Bude jej následovat ještě zhruba dvacet vysokokmenných
třešní, jimiž nadšenci ze spolku a
jejich příznivci v rámci navazující
veřejné brigády doplní alejovou výsadbu podél silnice.
Ve stejnou hodinu, úderem desáté, na začátku mšenského lesoparku
Debř odstartuje už tradiční přespol-

Sportovci poběží Debří. Foto: R.N.
ní Běh Debří. Oblíbené sportovní
klání členové mšenského Sokola už
na jeho počátku věnovali právě výročí vzniku Československé republiky. Pořadatelé mají pro běžce při-

praveny čtyři trasy, které jim přidělí
podle kategorií. Nejkratší měří jeden
kilometr a nejdelší 5,4 kilometru.
Den bude v duchu státních narozenin pokračovat odpoledne ve
mšenské sokolovně, kde sokolové ve
spolupráci s městem připravili lákavý program.
Nejmenší se mohou těšit na tvořivou dílničku, která začne úderem
šestnácté hodiny. Následovat bude
koncert skupiny Prague BuskMen,
jejíž tváří je Mšeňačka Brigita
„Bibi“ Klementová. Nebude chybět ani známá hudební partička
s pracovním názvem Fanta (je) Bidlo
a své místo v programu najdou
také mšenští divadelníci. Ti si na
slavnostní podvečer přichystali čtení
z Čapkovy knihy Hovory s TGM.
Mezi
jednotlivými
kulturními vystoupeními se představí
i mladí cvičenci Sokola.
Jiří Říha

ř í j e n
ČEKÁ NÁS
6. 10. Kokořínský Důl
tradiční Kokořínský jarmark
od 10.00 pod hotelem
Kokořín

7. 10. Lobeč

Sběr pazourků v Lobči, akce
pro děti i rodiče, sraz ve
13.30 u sokolovny

10. 10. Mšeno

zahájení zimního semestru
Virtuální univerzity třetího
věku v domově seniorů, od
9.00 přednáška kurzu České
dějiny a jejich souvislosti II,
od 10.00 přednáška kurzu
Klenoty barokního sochařství v českých zemích, další
informace na tel.: 315 694
720, 606 823 127

18. a 19. 10. Mšeno

sbírka použitého ošacení,
lůžkovin, přikrývek, hraček,
knih, menších elektrospotřebičů, nádobí aj., 13.00 16.00 v obřadní síni radnice

25. 10. Mšeno

promítání v Baťovně, více na
straně 12

28. 10. Mšeno

výsadba lípy ke 100. výročí
republiky u silnice mezi Mšenem a Sedlcem, sraz v 10.00
u křížku (začátek Františkovy
aleje), následovat bude
veřejná brigáda s výsadbou
třešní podél silnice, pořádá
Okrašlovací spolek pro Mšeno a okolí
V sokolovně se představí skupina Prague BuskMen (zleva) i partička Fanta (je) Bidlo. Foto: Jiří Říha (2x)

UVNITŘ: POSLEDNÍ SLOVO PŘED VOLBAMI

28. 10. Chorušice

slavnostní výsadba stromů
a vzpomínka výročí 100 let
Československa v Chorušicích a ve Velkém Újezdě,
více na straně 11

28. 10. Mšeno

Marcela Prieložná

Václav Novák

Martin Mach

Jiří Říha

Běh Debří, předškoláci,
mladší žactvo: 9.00 - 9.45
prezence, 10.00 start, ostatní kategorie: 10.00 - 10.15
prezence, start v 11.00
a 11.30

mšensko
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Co je to sto let?
Je to hodně nebo
málo? Z pohledu
života člověka je
to možná hodně, z pohledu
historie
světa
jen mžik a z pohledu Československa jde o významný milník.
Před sto lety dostal český a slovenský lid svobodu a vlastní stát,
i když to bohužel nebylo na
dlouho. Letos si ovšem nepřipomínáme jen rok 1918, ačkoli byl z toho stoletého pohledu
nejvýznamnějším, tedy alespoň
z pozitivního hlediska. Ty další
osmičkové roky, o nichž se letos
často mluví, už za mnoho nestály, to ale samozřejmě všichni
víme. Když se nad tím člověk
trochu zamyslí, dojde mu, co
všechno se za těch sto let, mnohdy i za mnohem kratší dobu,
dá stihnout. V tomto případě
se bohužel dalo stihnout hodně
špatných věcí, které se odrazily
na dalším vývoji našeho státu.
A nejen jeho. Vždycky se však
najdou světlejší a veselejší momenty, které je třeba posilovat.
Především v životech jednotlivců, v rodinách... Vždyť, jak se
říká, rodina je základ státu. Pro
mě osobně je letošní rok také velkým milníkem. Přesně před sto
lety se narodila moje „mladší“
babička a letos, po sto letech, se
narodil její pravnouček. Škoda
jen, že se už nesetkají. Dělí je
právě těch „dlouhých“ sto let...
Příjemné podzimní čtení
přeje Jiří Říha
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Jablka, hrušky, mošt i štrůdl.
To bude mšenské JABKOVÁNÍ
Mšeno - Pěstitelé, zahradníci,
zahrádkáři, urodila se vám letos
krásná jablka nebo hrušky? Máte
plody starých nebo zajímavých
odrůd, které byste rádi ukázali
ostatním? Chcete znát odrůdu své
jabloně? Pak je právě pro vás určeno JABKOVÁNÍ, které na polovinu
října chystají mšenští zahrádkáři.
Ptáte se, o co půjde? Hlavním bodem programu akce věnované českým jablkům a hruškám, která se
odehraje v sobotu 13. a v neděli 14.
října v sále radnice ve Mšeně, bude
výstava donesených plodů.
Nemusí jít o nejkrásnější jablka široko daleko, ale samozřejmě může...
Na výstavních stolech najdou místo
i jakákoli jablka nebo hrušky, které
jste si sami vypěstovali na zahra-

Na Jabkování bude možné nechat si určit odrůdu odborníkem. Foto: archiv
dách, v sadech nebo jste je třeba objevili v zarostlých remízcích.
Vedle výstavy ovoce se účastníci
JABKOVÁNÍ dočkají také dvou odborných přednášek o jádrovinách,
které jsou naplánované na sobotní
odpoledne. V čase mezi nimi pak

JABKOVÁNÍ ve Mšeně - 13. a 14. října 2018
SO BOTA
9.00 - 11.00
příjem ovoce na výstavu - 3ks od jedné odrůdy
		možnost určení vašeho ovoce odborníkem
13.30 - 18.00
výstava jablek a hrušek, ovocné občerstvení
14.00 		
přednáška na téma “pěstování ovocných
		
dřevin”, individuální poradenství odborníka
16.00 		
přednáška na téma “tradiční a moderní odrůdy“
N EDĚLE
10.00 - 17.00
výstava jablek a hrušek
16.30		
vyhlášení výsledků soutěže o NEJ výpěstek
další informace: 724 846 381 (J. Říha), zahradkari.mseno@email.cz
partneři: Odborné učiliště Kanina, Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

ochutnají dobroty z jablek, které
připraví učni kaninského odborného učiliště. A k osvěžení nebude
chybět jablečný mošt.
Pěstitelé, kteří na své zahradě mají
jabloň, jejíž odrůdou si nejsou jisti
a rádi by ji znali, určitě uvítají možnost nechat si odrůdu určit odborníkem. Pomoložka jim bude k dispozici v sobotu od 9 do 11 hodin,
kdy mohou do sálu radnice přinést
plody na výstavu.
Během víkendu budou mít návštěvníci možnost podílet se na
hodnocení exponátů. V neděli odpoledne pak dojde k vyhlášení výsledků soutěže o NEJ výpěstek.
Pokud nemáte jablka ani zahradu,
nevadí, přijďte se podívat. A třeba se
dozvíte něco nového...
Jiří Říha,
předseda ZO ČZS Mšeno

Mšeno přivítalo tři nové občánky
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Obřadní síň mšenské radnice začátkem září navštívili tři nejmladší obyvatelé Mšena, které do života ve
městě přivítali tajemník úřadu Zdeněk Koudelka a jeho kolegyně Helena Strnadová. Emmičce Saskové,
Kryštofovi Zabilanskému a Antonínu Říhovi zazpívaly děti ze mšenské mateřské školy, které pak jejich maminkám předaly květiny a dárky od města. Foto: Jiří Říha (3x)

mšensko
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Kokořínské roklinky závodníky
protáhly lesem a mezi skalami
Mšeno - Poslední srpnovou neděli se ve Mšeně už více než čtyřicet
let koná dálkový turistický pochod
Mšenská padesátka, jehož organizaci před třemi lety převzali dobrovolníci mšenského Sokola. Ti vloni
vedle turistů na akci pozvali i běžce,
kteří se na mšenském koupališti sešli i letos. Turistické trasy a závodní
okruh se přitom od loňského ročníku nezměnily. Nyní se ovšem zaměřme na Kokořínské roklinky, jak
se závod nazývá.
Dvě hodiny před polednem se devět žen a třiatřicet mužů vydalo od
koupaliště na pouť po krásách Kokořínska. Čekalo nás téměř 29 km s
převýšením kolem jednoho kilometru. Tímto parametrem se nemohou pochlubit ani některé horské
běhy. Náš závod nenabízí sice žádné
stoupání do nebes, zato hned sedm
zajímavých výběhů. Každý z nich
začíná pozvolna, a čím jste výše a
unavenější, tím roste i procentuální
sklon.
Mimo těchto sedmi kopců nabízí trasa i několik dalších brdečků,
které únavě v nohách rozhodně neuleví. Prudké seběhy navíc prověří
techniku a koncentraci běžce.
První tři kilometry závodu byly
opatrnější a drželo se pohromadě
osm mužů. Teprve více než dvouki-

Sportovci startovali od mšenského koupaliště. Foto: Radka Nečasová
lometrové stoupání z Brusného do
sedla pod Drnclíkem natáhlo startovní pole. Od pátého kilometru až
do cíle se tak na trase pohybovali
dvojice i jednotlivci.
V cíli se jako první objevil loni
třetí Martin Turek (2:15:52), dvě
minuty po něm Stanislav Bican a
za další čtyři minuty první veterán
Martin Kauler v traťovém rekordu
2:22:54. Rekordy se přepisovaly i v
kategoriích žen. Aysen Solak fantastickým časem 2:30:59 a celkově
sedmým místem vylepšila absolutní rekord něžného pohlaví. Mezi
veteránkami pak tradiční účastnice
místních závodů Tereza Macháčko-

vá i přes zakufrování zlepšila vlastní
čas z prvního ročníku o více než pět
minut na 2:41:08.
Pořadatelský tým TJ Sokol Mšeno
děkuje všem závodníkům za účast.
Omlouváme se každému, kdo na
trase bloudil. Za sebe slibuji, že udělám maximum pro to, aby v příštím
roce bylo značení ještě viditelnější
než letos. V neposlední řadě je třeba
poděkovat městu za poskytnutí zázemí v areálu koupaliště.
Každý, kdo Mšeno navštívil poprvé, byl nadšen z malebnosti, čisté
vody a výborně udržovaného okolí
městských lázní.
Martin Kauler

Padesátka zlákala 156 nadšenců
Mšeno - Příznivci pěší turistiky,
kteří rádi procházejí krásnou krajinou, se v sobotu 26. srpna vydali do
areálu mšenského koupaliště. Právě tam totiž startoval už jednačtyřicátý ročník oblíbeného turistického pochodu Mšenská padesátka.
A zkrátka nepřišli ani lidé, kteří
se na krajinu dívají raději ze sedla
svého bicyklu. I na ně pořadatelé ze
mšenského Sokola mysleli a připravili pro ně tři různé trasy.
Mezi účastníky letošního pochodu byla i Eva Malá Šťastná, která
pochod absolvovala podruhé. „V
roce 1978 jsem byla na prvním
ročníku Mšenské padesátky se
spolužačkami z gymnázia. Tehdy
jsem ještě žila v Živoníně, odkud
jsem pak na pětatřicet let odešla do
Posázaví. Nedávno jsem se vrátila
do Živonína k mamince a zároveň
jsem se do rodného kraje vrátila i
prostřednictvím mšenského pochodu,“ vylíčila novopečená uči-

Eva Malá Šťastná se pochodu zúčastnila po čtyřiceti letech. Foto: Jiří Říha
telka mšenské základní školy.
Letošního ročníku se podle starostky TJ Sokol Mšeno Hany Nečasové zúčastnilo celkem 156 lidí,
133 z nich zvolilo pěší trasu a 23
lidí raději trasu pro cyklisty.
„Vloni jsme napočítali 188 účastníků, ale bylo o dost lepší počasí.
Dávali jsme i volné vstupenky na

koupaliště, aby se účastníci mohli
po návratu zchladit,“ uvedla Hana
Nečasová a připomněla, že dlouhá
léta se o organizaci Mšenské padesátky staral Karel Horňák, od
něhož sokolové pořadatelství před
třemi lety převzali. Na příští rok
sokolové slibují úpravu některých
tras pro pěší.
Jiří Říha

SLOUPEK FARÁŘE
Když mi během
bohoslužeb jedné
srpnové neděle
v našem evangelickém kostele
člen smíšeného
pěveckého sboru
Intermezzo Josef Maincl oznámil,
že v pátek zemřel Karel Horňák,
bylo to pro mě nemilé překvapení.
Uvědomil jsem si, že odešel někdo,
koho jsem si oblíbil a měl rád. Ten,
který i v našem kostele několikrát
dirigoval vystoupení Intermezza.
Navíc nám poradil, jaké elektrické
varhany si máme koupit a bezplatně zprostředkoval jejich nákup.
Ve Mšenských novinách ochotně
zveřejňoval všechny články a informace o dění v našem evangelickém
sboru. Karla jsem poznal jako kamarádského, obětavého a nezištného člověka, se kterým byla radost
spolupracovat. Obdivoval jsem
jeho nasazení při vedení Intermezza. Měl jsem možnost vidět radost,
kterou mu dělalo vystoupení a zpěv
jeho svěřenců. V našem kostele vystoupili několikrát, zpravidla při
Noci kostelů, ale i o Adventu nebo
při kulatém výročí Mistra Jana
Husa. Pozoroval jsem, jak pěvci s
chutí zpívají, byla to i jeho zásluha.
Když se na nás sbor Intermezzo v
loňském roce obrátil s prosbou o
dar na zájezd do jižních Tyrol na
přehlídku pěveckých souborů, neváhali jsme a také jsme přidali, byť
drobnou částku. Věděli jsme, že jde
o dobrou věc. Letos na jaře mi Karel
vytrhl trn z paty. Měl jsem na Noc
kostelů naplánováno divadelní vystoupení, ze kterého nakonec sešlo.
A Karel ochotně vyhověl mé prosbě,
aby Intermezzo vystoupilo. A stálo
to za to. Netušil jsem, že Karla v dirigentské roli vidím naposledy. Letos v létě jsme s manželkou vyjeli na
několik dní do jižních Tyrol. V závěru našeho pobytu jsme lanovkou
vyjeli na vrchol Kronplatz (Plan
de Corones) nad městem Bruneck
(Brunico). Otevřel se nám krásný
výhled na Dolomity. Když jsem se
ohlédl, uviděl jsem zvon, který mi
byl povědomý. A uvědomil jsem si,
že jsme vyjeli na stejný kopec, kde
Intermezzo v loňském roce zahajovalo své vystoupení na festivalu
Alta Pusteria. Vzpomněl jsem si na
záběry z filmu o festivalu z DVD,
které Karel rozdal všem, ktěří soubor finančně podpořili. Těšil jsem
se, jak to Karlovi řeknu. Nedošlo na
to. Věřím, že si to řekneme na věčnosti. Karle,budeš mi chybět.
Michal Šimek, farář
evangelického sboru ve Mšeně

mšensko
Inzerce
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Nový závod pro malé horaly
ovládla mšenská výprava

M

šeno, kde to je? Zřejmě
slušný oddíl… Tyto a další podobné hlášky a otázky jsem s chutí opět po čtvrt roce
zodpovídal zejména moravským
družstvům po dalším úspěchu juniorských závodníků TJ Sokol Mšeno
(zároveň členů Lezeckého klubu
Mšeno) v závodech typu „adventure“. Jde o druh dobrodružných závodů v přírodě, kde je třeba zvládnout
v družstvech celou řadu disciplín v
co nejlepším čase.
MLADÍ HORALOVÉ
Soutěž je určena především
dětem a mládeži tíhnoucí více
k venkovnímu lezení a pohybu v
horách, než k soutěžnímu lezení
na umělé stěně.

U KONĚ
Rodinná RESTAURACE
& CUKRÁRNA
Kokořín 21,
nahoře v obci na návsi,
rezervace: 724 318 672
www.kokorin-ukone.cz
•

OBĚDY, VEČEŘE,
RODINNÉ OSLAVY
ORIGINÁLNÍ DORTY
•
Provozní doba
čt, pá: 16.00 - 22.00
so, svátky: 11.00 - 22.00
ne: 11.00 - 20.00

Připadá vám,
že v měsíčníku

mšensko
stále něco chybí?
Možná je to tím, že jste
ještě redakci
neposlali svůj
příspěvek na:
msensko@email.cz
Zapojte se mezi nás
a rozšiřte skupinu
dopisovatelů!

Soutěžní disciplíny
V soutěžních disciplínách jsou
obsaženy veškeré situace a dovednosti, které by měli mladí
horolezci využít při provozování
horolezectví.
■ První pomoc – základní ošetření zraněného v přírodě
■ Orientace v terénu – práce
s mapou a buzolou
■ Lezení a slaňování
■ Překonávání lanových překážek
■ Prusíkování a uzlování
■ Stavění stanu na čas (tábornické dovednosti)
Po jarním úspěchu v republikovém finále sokolského Zálesáckého
závodu zdatnosti v Třeboni, kde obě
naše družstva skončila v kategoriích
na bronzové příčce, jsme tentokrát
vyjeli do Českého ráje na Malou
Skálu. Konal se tam nový závod pro
mládež pořádaný Českým horolezeckým svazem s názvem „Mladí
horalové“.
Na finálové kolo na Malé Skále
(15. 9.) přijelo 13 družstev juniorů
(včetně Mšena) a 11 družstev starších žáků z celkem 15 lezeckých
oddílů mládeže z celé republiky.
Naše družstvo startovalo ve složení
Martin Bloudek, Patrik Bloudek,
František Krupička a Anna Machová. Hned po příjezdu jsme s potěšením zjistili, že v areálu panuje skvělá
atmosféra a počasí se stále zlepšuje.
Ubytovali jsme se a do startu hlídky
v 10.30 jsme ladili taktiku, výstroj a
výzbroj a opakovali si některé znalosti.
U tohoto závodu byl povolen vstup
vedoucích hlídek na trať, vzápětí po

startu jsem se tedy vydal za naším
družstvem. Po několika prvních
stanovištích jsem nabyl dojmu, že
jim to jde celkem pěkně. Stanoviště
s orientací a samotné lezení zvládli
přímo bravurně. Tušil jsem, že by to
mohlo vyjít na medaili, když tu ke
své hrůze vidím, jak míjejí poslední
stanoviště a šílenou rychlostí mizí
někam do lesa… Asi po dvou minutách se sice vrátili, ale ztráta to byla
nemilá. Po přiběhnutí na stanoviště
se jali zápasit s poslední disciplínou
– stavbou stanu na čas a poté jeho
opětovnému složení, zabalení, a potom už jen sprint do cíle.
Po dobrém obědě jsme vyrazili na
výlet do blízkého skalního města,
který jsme uzavřeli sladkou tečkou
v místní restauraci a šli na vyhlášení výsledků. Bylo to napínavé, ale
se šťastným koncem. Posledním
vyhlášeným týmem, a tedy vítězným, byl ten ze Mšena! Radosti
bylo mnoho, neboť jsme po mnoha
letech druhých a třetích (i horších)
míst na různých soutěžích konečně
něco vyhráli! Navíc v konkurenci
velkých oddílů z velkých měst, malých horalů z českých i moravských
hor, a s velkým náskokem. Závodníci obdrželi hodnotné ceny a vyhráli
i tu hlavní – několikadenní zájezd
do hor. Zda to budou Alpy či Tatry,
se ještě řeší, ale všichni se už těší.
Po večeři následovala premiéra
výborného filmu o legendárním
pískovcovém prvovýstupci Petru
Slaninovi a poté oheň, kytary a volná zábava. U ohně jsem pak s radostí odpovídal na četné dotazy, odkud
jsme a co a jak s dětmi děláme.
Další dva mladí lezci ze Mšena re-

Mšenským lezcům se na závodech dařilo. Foto: Martin Mach
prezentují v závěru září české lezení
na týdenním mezinárodním horolezeckém srazu v italských Alpách
v údolí Aosta v rámci evropského
programu Erasmus. Po loňské akci
v Chorvatsku (Paklenica) v rámci
téhož projektu byli i letos pozváni
k účasti Českým horolezeckým svazem Jacob Najman a Madla Machová. Ať se jim daří!
Martin Mach,
místopředseda LK Mšeno

Inzerce

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

mšensko
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Šifrovací soutěž Kokořínský
komár vyhrál tým Zvířátka
Kokořínsko - Sobota prvního září
přinesla do České republiky tolik
očekávaný déšť. Ne všichni však
všeobecné nadšení sdíleli. Na stejný den si totiž organizátoři akce s
názvem Kokořínský komár naplánovali druhý ročník své šifrovací
hry.
O co jde? Základním principem
hry je luštění šifer. Týmy složené ze
dvou až pěti hráčů postupně pěšky
procházejí kontrolními body - stanovišti. Na každém stanovišti tým
obdrží zadání šifry, jejímž vyluštěním získá informace o poloze dalšího stanoviště. Takto postupně projde celou trasu hry. Tým s nejvíce

Soutěžící, kteří si doma nezapomněli deštník, udělali dobře.

Letošního Kokořínského komára ovládla Zvířátka. Foto: archiv soutěže
Inzerce

KO V O Š R OT K LY
■ výkup železa, barevných kovů,
papíru a kartonu
■ ekologická likvidace vozidel na počkání
■ ZDARMA nabízíme v Mělníce, Mšeně a okolí
přistavení přívěsných vozíků na váš železný
šrot, včetně odvozu a zaslání peněz na váš
účet či složenkou na adresu
■ přistavení velkoobjemových
kontejnerů na železo
■ autodoprava - odvoz sutí a odpadů

KO N TA K T:

Dolní Vinice 407, Kly - Mělník
tel.: 728 186 478, 602 328 730
otevřeno 7 dní v týdnu:
pondělí - pátek 7.30-17.00
sobota a neděle 7.30-13.00

w w w. kovo s ro t k l y. c z

vyluštěnými šiframi (eventuálně s
přihlédnutím k dalším pravidlům –
např. čas v cíli) se stává vítězem hry.
Týmů, které se nepříznivým počasím nenechaly odradit, přijelo na
Kokořínsko hned pětačtyřicet. Celkem téměř dvě stovky účastníků.
Ti nejdříve na startu vyslechli základní informace o průběhu hry a
po oficiálním zahájení mohli rozbalit své startovní obálky. V nich
na ně čekala úvodní šifra a po jejím vyluštění už mohli s deštníky
a zabaleni v pláštěnkách vyrazit
na trasu. Ta měřila přibližně 12
kilometrů a z Autokempu Kokořín vedla Podhradskou cestou, dále
přes Pokličky, Malou Jestřebici a
skalní hrad Nedamy zpět na hrad
Kokořín. Během cesty si pak musely týmy pro úspěšné dokončení hry
lámat hlavu ještě s deseti dalšími
šiframi.
Do cíle, který byl umístěn v restauraci Pobuda, dorazil jako první
tým Zvířátka. A to dokonce v tak
rychlém čase, že to překvapilo i
samotné organizátory. Na druhém
místě skončil tým Snad se někdo
přidá a na třetím místě Kokosy.
Celkem dorazilo do cíle před koncem hry 35 týmů, přičemž hned
devět týmů si se šiframi poradilo
bez použití jakékoli nápovědy.
Pokud vás hra zaujala, můžete
si na jejích webových stránkách
(www.kokorinskykomar.cz) prohlédnout zadání letošních i loňských šifer, včetně znění nápověd
a postupu řešení. Sami si tak vyzkoušíte, jak by vám jejich luštění
šlo, a třeba se i vy se svým týmem
postavíte na start některého z dalších ročníků.
Jaroslav Líbal, organizátor

KINO MÁJ DOKSY
ŘÍJEN
3. 10. 9.45 - Za kamarády z televize 8 (výběr nejkrásnějších a nejúspěšnějších českých pohádek)
5. 10. 17.30 - Mamma Mia! Here
We Go Again (muzikál, USA, 2018,
režie Ol Parker)
5. 10. 20.00 - Sestra (horor, USA,
2018, 96 minut, režie Corin Hardy)
6. 10. 15.30 - Yeti: Ledové dobrodružství (animovaná komedie
pro celou rodinu, USA, 2018, režie
Glenn Ficarra a John Requa)
6. 10. 17.30 - Po čem muži touží
(komedie, ČR, 2018, režie Rudolf
Havlík)
6. 10. 20.00 - Venom (akční thriller,
USA, 2018, režie Ruben Fleischer)
9. 10. 17.30 - Venom (akční thriller,
USA, 2018, režie Ruben Fleischer)
9. 10. 20.00 - Predátor: Evoluce
(akční thriller, USA, 2018, režie a
scénář Shane Black)
13. 10. 15.00 - Malá čarodějnice
(filmová pohádka pro celou rodinu,
Německo/Švýcarsko, 2018, režie
Mike Schaerer)
13. 10. 17.30 - Po čem muži touží
(komedie, ČR, 2018, režie Rudolf
Havlík)
13.10. 20.00 - Jack staví dům (thriller, Dánsko / Francie / Německo /
Švédsko, 2018, režie Lars von Trier)
16. 10. 17.00 - Toman (historické
drama, ČR/Slovensko, 2018, režie
Ondřej Trojan)
16. 10. 20.00 - Mládí (drama, Itálie/Francie/Švýcarsko/Velká Británie, 2015, režie Paolo Sorrentino)
20. 10. 15.00 - Vilík: Rychle a vesele (animovaný film pro celou
rodinu, Malajsie, 2018, režie Yusry
Abdul Halim)
20. 10. 17.00 - Toman (historické
drama, ČR/Slovensko, 2018)
20. 10. 20.00 - První člověk (životopisné drama, USA, 2018, režie
Damien Chazelle)
23. 10. 17.30 - Po čem muži touží
(komedie, ČR, 2018)
23. 10. 20.00 - Jack staví dům
(thriller, Dánsko/Francie/Německo/Švédsko, 2018, režie Lars von
Trier)
27. 10. 15.00 - Když draka bolí
hlava (filmová pohádka pro celou
rodinu, ČR/Slovensko, 2018, režie
Dušan Rapoš)
27. 10. 17.30 - Hovory s TGM (historický, ČR, 2018, režie Jakub Červenka)
27. 10. 20.00 - Zrodila se hvězda
(romantické hudební drama, USA,
2018, režie Bradley Cooper)
30. 10. 17.30 - Johnny English znovu zasahuje (komedie, VB/Francie/
USA, 2018, režie D. Kerr)
30. 10. 20.00 - Zlý časy v El Royale
(mysteriózní thriller, USA, 2018, režie a scénář Drew Goddard)

mšensko

Bazar oblečení
se opět povedl

Mšeno - Rodinné centrum Mšeno v září uspořádalo letošní druhou Burzu nejen oblečení. Mohla
bych opět všem děkovat a všechny zúčastněné chválit, ale dovolím si to vzít trochu oklikou.
RC Mšeno funguje od roku
2015. Tehdy jsem si dovolila stát
se předsedou tohoto spolku, ačkoli nejsem mšenským rodákem,
a troufám si říci, že se svou činností dokážeme ve Mšeně zviditelnit.
A tak mi dovolte nejdříve poděkovat Mšenu za podporu naší
činnosti a dětem i rodičům, kteří
se našich akcí zúčastňují. Především pak Pavle, Hance, Petře,
Katce, Bohu, tetě, Zuzaně, Janě i
Lucii, protože bez nich bych do
toho nešla.
A zářijová Burza? Je skvělé, že je
každá burza lepší než ta předchozí. Bylo opravdu z čeho vybírat a
naši návštěvníci to ocenili a vydatně nakupovali, my prodávajicí
jsme měli nejen příležitost předat
oblečení i sportovní potřeby dál,
ale taky se prostě vidět a popovídat si nejen mezi sebou, ale i s
návštěvníky, protože někteří se
vracejí nakupovat už třetí rok.
Třeba jako naši VIP nakupující z
Vysoké.
A jako bonus jsme opět vybrali
deset pytlů oblečení na charitu a
odvezli je do Českého červeného
kříže v Mělníku. Takže RC moc
děkuje!
Eva Kratochvílová

Správa CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj vás zve na
komentovanou vycházku

„Okolím Vidimi“
13. 10. 2018

v 10.00 u kaple sv. Václava
Projdeme obcí Vidim s jedinečnými sakrálními památkami,
dendrologickými unikáty
a zachovalou lidovou architekturou. Nahlédneme do kostela sv.
Martina, Domu zaniklých řemesel
i zdejšího barokního zámku.
Informace na tel.: 315 728 073
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Očima „Pražandy“		
		
9.
Je pro mě odměna, po práci jet do Mšena
Z lásky ke Mšenu se vyznávám v
každém svém příspěvku. Mám ráda
město, jeho atmosféru, lidi, které poznávám na místních zajímavých akcích nebo třeba při nákupech. Uvítala jsem zveřejněné kandidátní listiny
v zářijovém Mšensku, protože tam
vidím známé tváře, ale jejich jména
si k nim můžu přiřadit až teď. Jeden
výtisk si schovám a budu mít takový
poznávací tahák! Můj manžel zase
zcela propadl chataření. Bývá na
chatě i přes týden, a co zrovna dělá,
můžu vyčíst z bankovního výpisu.
Tak například vidím – mínus 450,Barvy, laky – je mi jasné, že se u nás
natírá! Každý můj nápad okamžitě
zrealizuje a mám pocit, že kdybych
si u chaty vymyslela Eiffelovku, do
druhého dne tam stojí. Večer mi pak
volá a popisuje, co všechno za celý
den udělal a co je ve Mšeně nového.
Třeba, že mi rozkvetla první slunečnice. Já jsem totiž našla semínka
pozdě a vysela jsem je v těch vedrech
a vůbec jsem nedoufala, že vzejdou!
Měly to být okrasné slunečnice nízké,
ještě ani nekvetly a už byly vyšší než
já. Dala jsem je i kolem plotu, aby to
bylo zvenku veselejší, když už jsme
tak blízko hřbitova.
Takže zatímco si manžel užívá

že snad někdy dorazím, že pojedu
dolmušem. Řekl, že na mě počká na
náměstí. Zeptala jsem se ho, jestli s
kytkou. Zarazil se, ale pak řekl, že jo.
Autobus byl označen jako Kokořínský SOK – Sdružení obcí Kokořínska
a proplétal se vesnicemi, o kterých
jsem ještě ani neslyšela. Byl to moc
hezký výlet. Jen jsem panu řidiči říkala, že si příště radši vezmu před
cestou kinedryl. Když jsme vjeli na
náměstí ve Mšeně, stál tam manžel
s květinou v ruce! Nejdřív jsem měla
radost, už jsem ho chtěla pochválit,
ale pak mi došlo, že uříznul mou
první kvetoucí slunečnici!

První rozkvetlá slunečnice skončila ve váze. Foto: archiv E. Brožové
pobytu na chatě, já se zatím v Praze
nemůžu dočkat pátku, až po práci
vyrazím za ním. Auto má na chatě,
tak musím autobusem. Minule mi
kvůli různým omezením na silnicích
cesta trvala skoro 3 hodiny. Napadlo
mě, že bych za tu dobu doletěla do
Turecka. Proč zrovna Turecko? Čekala jsem na autobusovém nádraží v
Mělníku na autobus do Mšena a najednou přijel malý autobusík, kterému se právě v Turecku říká dolmuš.
Také jsem hned manželovi volala,

Eva
Brožová
(Najmanová)

Narodila se 1. ledna 1965 v Praze, ale rodinné kořeny ji přivedly
do Mšena. Povoláním je ekonom,
statistik. Je vdaná, má dvě dospělé děti. Říká o sobě, že je milovnicí života a vůní, věčná romantička. Ráda cestuje, poznává lidi a
gastronomii, baví ji vařit, pěstuje
květiny, má ráda hudbu, přírodu
a houbaření.

Poslední letní den patřil Stránecké časovce
Stránka - V sobotu 22. září se ve
Stránce běžel 5. ročník Stránecké
časovky. Pořadatelé se tohoto běžeckého závodu opět zhostili tak,
jak nejlépe umí, a během celého
sportovního odpoledne nedošlo k
žádnému nedorozumění mezi pořadateli a běžci.
Ženy běžely dva okruhy, které
celkem měřily 720 m. Poté se na
trať vydali Cvrčkové. Jeden okruh
si vyzkoušelo 13 malých běžců.
Na muže čekaly tři okruhy měřící
celkem 1080 m. Atmosféra byla
stále vynikající a hlasitě se povzbuzovalo až do doběhu posledního
závodníka.
Po vyhlášení kategorií mužů byla
odstartována pivní časovka, při
které každý závodník musel po
uběhnutí 180 metrů vypít připravené alkoholické pivo, pak pokračoval v běhu do cíle. Tady již potřetí
za sebou vyhrál Vladimír Kosek.
Závěr patřil hlavnímu pořadateli,
který poděkoval a zároveň předal
upomínku všem zúčastněným pořadatelům tohoto běhu.
V kategorii žen A do 34 let zví-

Kolem rybníka běželi nejen dospělí, ale i děti. Foto: L. Švácha (3x)
tězila Kristýna Dvorščíková ze
Stránky v čase 2:26. O stupeň starší kategorii od 35 let ovládla Dana
Palusková ze Stránky v čase 2 minuty 47 vteřin. V kategorii žen C
od 50 let na 1. místě doběhla Anita
Veselá s časem 3:16.
V kategorii muži A do 39 let opět
obhájil svá prvenství Jiří Šmíd z
Neratovic v čase 3:16. Ve starší ka-

tegorii muži B od 40 do 49 let exceloval Michal Michálek z Mělníka
v čase 3:26. V kategorii muži C 50
- 59 let první doběhl Luboš Švácha
v čase 4:50 a kategorie muži D od
60 let patřila Pavlu Mráčkovi st.,
který se v cíli objevil za 4 minuty
a 29 vteřin.
Pavel Mráček st.,
hlavní pořadatel

mšensko
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POSLEDNÍ SLOVO PŘED VOLBAMI

pro představitele čtyř politických uskupení, která usilují ve Mšeně o hlasy voličů

PRO MŠENO
Mgr. Marcela Prieložná
Vážení,
byli jsme požádáni o poslední
slovo před volbami. Myslím si, že
o volebním programu a kandidátech bylo řečeno dost.
Ráda bych však psala o tom,
jak mě překvapilo a potěšilo, že
se našlo téměř šedesát občanů
Mšenska, kteří se rozhodli nést
svou kůži na trh a vstoupit na
kandidátky politických stran a
sdružení. Cením si jejich odvahy
a odhodlání obětovat svůj volný
čas, energii a úsilí v práci pro
ostatní obyvatele Mšena. Je jen
škoda, že z těchto „59 statečných“
nakonec zbyde pouze 15 nových
členů budoucího zastupitelstva.
Přála bych si, aby nové vedení
města bylo vstřícné, přátelské a
maximálně otevřené veřejnosti.
Jsme tým lidí, kteří mají své
město rádi a nebojí se aktivně
zapojit do jeho dění. Není nám
lhostejné, v jakém prostředí bu-

dou vyrůstat
naše
děti
nebo stárnout naši
rodiče. Do
voleb jdeme s dobrými
úmysly a čistým štítem.
Jsme připraveni v práci pro
obec využít své soukromé i pracovní zkušenosti tak, aby se
nám všem ve Mšeně lépe žilo.
Za všechny členy sdružení Vám
mohu slíbit, že s Vámi budeme
mluvit, pomáhat Vám ochotně
řešit vaše starosti a naslouchat
Vám každý den, a ne jen jednou
za čtyři roky.
Netroufám si nikomu radit, nikdy jsem to nedělala a nebudu to
dělat ani teď. Jen Vám všem popřeji šťastnou ruku, dobrou volbu a novým zastupitelům hodně
štěstí, protože k dobré práci ho
budou potřebovat.

SPOLEČNĚ PRO MŠENSKO
Ing. Martin Mach
Vážení občané,
mé rozhodování o tom, zda se
budu opět ucházet o funkci starosty, bylo letos mimořádně náročné. Počátkem léta mne zradilo
zdraví a musel jsem absolvovat
celou řadu lékařských vyšetření.
V té době se zrovna sestavovaly
kandidátky a necítil jsem se na
to, být na prvním místě.
Naštěstí všechna vyšetření
dopadla dobře, problém byl v
přepracovanosti a vyčerpání z
dlouhodobého stresu, čemuž
dále nepomohly enormní letní
teploty. V srpnu se mi konečně
podařilo dostat na dovolenou,
na níž jsem si řádně odpočinul a
nabral síly.
Oznamuji tedy tímto, že pokud
bude o mé služby pro město zájem, jsem připraven se při dobré povolební konstelaci o místo
starosty ucházet. A protože po
překonané krizi vím, že je třeba

tíhu výkonu
této funkce
lépe rozložit
mezi spolupracovníky,
přál bych si
na místě místostarosty Jiřího Guttenberga
(stavitele).
Děkujeme předem za Vaše
hlasy!

ODS
Václav Novák

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval k
blížícím se volbám do zastupitelstva našeho města a doporučil
Vám kandidáty ODS Mšeno.
Proč zrovna tyhle lidi? Vysvětlím. Nové zastupitelstvo města
určí na čtyři roky dlouhodobé
směřování Mšena a jeho místních částí. Důležité je tedy stanovit správný směr. Ve mšenské
ODSce se poslední roky scházíme takřka každý měsíc a debatujeme o potřebách města a
jeho obyvatel. Dovoluji si proto
odhadnout, že jsme ve Mšeně
jediná takováto skupina. Naše
náměty tedy určitě nejsou šité
horkou předvolební jehlou, naši
kandidáti dobře znají proveditelnost jednotlivých návrhů a mají
prodiskutovaná všechna pro a
proti.
V předvolebním programu
jsme představili šest jasných

koncepčních
bodů, jak
zlepšit život v našem
městě. Nejsou to desítky slibů, ani
nic neříkající fráze. Je třeba být
realisty. Jsou to návrhy, které se
dají v zastupitelstvu při dobré
vůli rychle uskutečnit.
Zvolme si tedy do vedení města opravdu výrazné osobnosti s
životními a profesními zkušenostmi, které jsou schopny tyto
věci v diskusi prosadit. Ty se ale
většinou nevyskytují jen v „nezávislých“ kandidátkách.

PATRIOTI MŠENSKA
Jiří Říha

Vážení přátelé,
za pár dní se nám všem naskytne příležitost podpořit v komunálních volbách kandidáty, které
bychom rádi viděli v zastupitelstvu našeho města nebo o nichž
se alespoň domníváme, že budou
mít v zastupitelstvu co říci.
Mšeno má podle mě velkou
výhodu v tom, že si můžeme vybírat ze čtyř kandidátních listin.
Samozřejmě, že by pro jednotlivé
politické strany a sdružení nezávislých kandidátů bylo mnohem
jednodušší, kdyby byl o křesla
zastupitelů menší zájem. Bylo by
to relativně bez boje. Stejně tak,
jako tomu bude v řadě českých
obcí, kde o hlasy voličů usiluje
jen takový počet kandidátů, kolik je zastupitelských mandátů.
V některých obcích se volby pro
nedostatek kandidátů nekonají
vůbec, jednou z nich je bohužel
i Kadlín.

Ačkoli bych
jako každý
správný lídr
kandidátky
měl prosazovat pouze
naše volební
sdružení, dělat to nechci. Stačí
mi vlastní přesvědčení, že jsme
pro letošní komunální volby postavili tým slušných a schopných
lidí, z nichž většina pro Mšeno
a jeho přilehlé okolí už řadu let
pracuje, a to především na poli
dobrovolnictví v mnoha zájmových sdruženích, komisích a dalších organizacích.
Pro mě osobně je nejdůležitější, aby naše město mělo na další
čtyřleté volební období schopné,
slušné a komunikativní vedení.
Vážení přátelé, na závěr bych
Vás rád požádal o Vaši aktivní
účast u voleb, ať už se rozhodnete
podpořit kohokoli. Děkuji.

mšensko
TÝDEN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V DSM
Mšenský domov seniorů se
tradičně zapojuje do celostátní
akce Týden sociálních služeb
ČR, v rámci níž je možné
v prostorách zařízení zhlédnout:
▶ výstavu prací klientů
domova pro seniory
▶ kroniku domova
▶ výstavu fotografií
z našeho života
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Mšenský evangelický kostel
patřil poezii i barokní hudbě

Dveře domova budou pro
veřejnost otevřeny 10. října
2018 od 9.00 do 15.00.

Doprovodné programy:
8. října

9.00 - výlet na Zámek Kačina
9.00 - Římskokatolická mše

9. října

9.00 - spolupráce s MŠ Mšeno
14.00 - hudební pořad Lékořice (písně Václava Neckáře) –
Šimon Pečenka

10. října

9.00 - 15.00 - Den otevřených
dveří s programem:
▶ seznámení s činností organizace a službami
▶ prohlídka areálu
▶ aktivizační programy, kterých
se mohou návštěvníci zúčastnit – trénink paměti, zahájení
zimního semestru VU3V

V evangelickém kostele vystoupil Ensemble Forte Fortuna v čele s Gabrielou Eibenovou. Foto: Josef Havel
Mšeno – Orfeo aneb putování podsvětím. Tak bylo nazváno poetické
pásmo s barokní hudbou ze 17. a
18. století. V evangelickém kostele
s ním v sobotu 15. září vystoupili
umělci z Ensemble Forte Fortuna
v čele se sopranistkou Gabrielou
Eibenovou. Mezi jednotlivými hudebními vystoupeními četli pasáže
z bájného příběhu o Orfeovi a jeho
manželce Eurydice mšenští divadelníci Václav Novák a Jiří Fanta.
Při zahajovacím pozdravu uvedl
David Bidlo, který hrál na cemballo, posluchače do problematiky legendy o Orfeovi a jejího hudebního
ztvárnění v období baroka. V prů-

běhu koncertu přítomným vysvětlil,
že barokní hudba byla ve své době
hudbou vážnou, která však měla i
prvky a ztvárnění, které bychom
mohli přirovnat například k jazzové
hudbě.
Vedle výše zmíněných umělců
dále vystoupili Magdalena Malá a
Bohumila Bidlová (housle), Helena
Matyášová (violoncello) a Barbora
Hulcová (theorba). Posluchači měli
k dispozici tištěný program s medailonem G. Eibenové.
Všichni vystupující hráli s chutí a
s nasazením. Výkony G. Eibenové
byly strhující. Její vystoupení nebylo
stylizované, jak to bohužel někdy u

operních pěvkyň bývá, ale naprosto
přirozené. Zařadit čtení mšenských
divadelníků mezi vystoupení muzikantů se ukázalo jako nosné. Více
než tři desítky posluchačů odměňovaly výkony jednotlivých umělců
potleskem, který se v samém závěru
koncertu proměnil ve vřelé ovace.
David Bidlo, který koncert zorganizoval, vyslovil přání alespoň
jednou za rok uspořádat ve Mšeně
akci tohoto typu. Koncert se konal
v rámci Dnů evropského kulturního dědictví. Finančně ho podpořilo město Mšeno a rozvojový grant
Českobratrské církve evangelické.
Michal Šimek

U STUDÁNKY SE SMÁLI I DOSPĚLÍ

9.00 - Virtuální Univerzita třetího věku (zahájení výuky).
13.30 - schůzka vedení organizace s uživateli DS
14.30 - schůzka vedení s rodinnými příslušníky uživatelů
domova

11. října

9.00 - beseda o cestování se
Zdeňkem Berglem
14.00 - kanisterapie s asistenčním psem

12. října

9.00 - výtvarná dílna se ZUŠ
14.00 - hudební vystoupení Divadlo Slunečnice Brno

Děti, které 8. září zamířily k Hlovecké studánce, nelitovaly. Dvě hodiny po poledni tam totiž začala tradiční
akce Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí s názvem Setkání s loutkami u Hlovecké studánky. Zatímco v
předchozích ročnících si děti užily pohádky s loutkami vedenými členy spolku, letos nastala změna. Ačkoli
staré mšenské loutky u studánky nechyběly, o pohádku se postaral divadelník Aleš Bílek, který dokázal nahlas rozesmát nejen děti, ale i většinu dospělých. Součástí akce, které se zúčastnilo přes sto lidí, byla také
tvořivá dílnička, s níž ochotně pomohly Lucka Mazancová a Zdenka Vojteková. (jř) Foto: Josef Havel (3x)

mšensko
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Ohlédnutí za „desaterem“

M

ěsto Mšeno je už řadu
let členem Národní sítě
zdravých měst a realizátorem Místní agendy MA 21. Cílem
této agendy je mimo jiné zapojení
veřejnosti do plánování rozvoje
města. V této souvislosti ve Mšeně
každým rokem probíhá Veřejné fórum zdravého města pod tradičním
názvem „Desatero problémů města
Mšena“. To se letos konalo 17. září v
zasedacím sále radnice.
Po úvodním kulturním vystoupení žačky ZUŠ Mšeno Barbory Hujslové a jejího učitele Jiřího Korynty
starosta města Ing. Martin Mach
seznámil přítomné občany s tím, jak
byla, jsou, či nejsou řešena témata,
která zazněla v minulých veřejných
fórech. Následně pod taktovkou facilitátora akce Ing. Petra Švece, ředitele Národní sítě zdravých měst,
se obyvatelé Mšena zamýšleli nad
současným životem ve městě a společně hledali, co ve městě chybí, jak
zde život zlepšit či zpříjemnit, hledali tedy problémy, jimiž by se vedení města mělo či mohlo zabývat.
Následná anketa pak u občanů
ověřila, zda i oni považují vydefinované problémy za aktuální a měly
by dle jejich názoru mít v řešení
přednost před ostatními. Anketní
lístky byly k dispozici v knihovně,
v podatelně úřadu a zejména ve vybraných obchodech, kde je předpoklad, že tam zavítá mnoho obyvatel.
Na webových stránkách města byla
současně spuštěna elektronická anketa.
Nyní vám představíme letošní
hitparádu problémů, které získaly
hlas v zasedacím sále v rámci výše
jmenovaného veřejného fóra a byly
dalšími Mšeňáky podpořeny následnou anketou. Pro úplnost uvádíme, že výčet problémů je řazen
podle počtu hlasů získaných během
veřejného fóra v zasedacím sále (nikoli podle počtu hlasů v rámci následné ankety):
vyvolat jednání k navrácení původního povrchu silnice „Na Větráku“, obnova divadla v Debři, udržet
lékaře a lékárnu, krytá zastávka u
školy, obnova tratě bicross, byty pro
mladé, seniory atd., vybudování
kanceláře pro sociálního pracovníka, bezbariérovost úřadu, otázka likvidace odpadů po uzavření skládky, odbahnění rybníka v Sedlci,
letní kino (mobilní).
V rámci následné ankety hlasy
ostatních obyvatel podpořily všechna témata, která v rámci konaného
fóra dostala hlas v sále. V rámci
ankety je pro občany prioritou ze-

Desatero problémů města Mšena se koná každý rok. Foto: Aleš Vik
jména udržet lékaře a lékárnu, vyřešit otázku likvidace odpadů po
uzavření skládky, vybudovat krytou
zastávku u školy a byty pro mladé,
seniory atd. Výsledek celé akce byl
předán Zastupitelstvu města Mšena nejen k zamyšlení, ale hlavně k
řešení.
K samotnému veřejnému fóru
uvádíme, že i když byla účast sporá
s ohledem na počet obyvatel Mšena, zúčastnilo se celkem 21 občanů včetně žáků ZŠ jako zástupců
mšenské mládeže, je fajn vědět, že
občanům stále na zvelebení města
záleží a všem účastníkům za to velmi děkujeme. Děkujeme také těm
občanům, kteří v rámci anketního
hlasování výčet palčivých problémů
podpořili a případně ještě také seznam doplnili.
Jak všichni víme, nic nejde hned,
proto je třeba být trpěliví – něco se
již podařilo zrealizovat, něco je v
běhu. Jiné úkoly jsou v plánu - vyžadují náročnou přípravu a ještě náročnější realizaci, některé problémy
bohužel i přes veškerou snahu trvají. Věříme však, že se většinu problémů nakonec podaří vyřešit nebo
alespoň najít kompromis, a zlepšit
tak život ve Mšeně.
V krátkosti pro zajímavost a představu uvádíme namátkový výčet
některých problémů vzešlých z veřejných fór z doby minulé a jejich
řešení:
■ vybudování víceúčelového hřiště – město požádalo o dotaci, ale
s ohledem na velký počet zájemců
bylo Mšeno zařazeno mezi náhradníky, jakmile to bude možné, město o dotaci znovu požádá. Zdařila
se však rekonstrukce tělocvičny v
budově ZŠ Mšeno, také s využitím
dotace.
■ vybudování malometrážních
bytů (startovací, pro seniory, pro
samoživitele, …) - pro vybudování
bylo vytipováno místo – prostor po

bývalém zdravotním středisku v Zahradní ulici, byl na toto téma zorganizován „kulatý stůl“ za účasti Ing.
Pustějovského, zápis z této akce je
k dispozici na webových stránkách
města Mšena, v souvislosti s předmětným konaným kulatým stolem
byla zadána územní studie s požadavkem začlenění bytového domu
do příslušného prostoru Zahradní
ulice, financování takové výstavby
je možné s maximálním využitím
souvisejících dotačních titulů
■ nové prostory pro knihovnu –
začlenění prostoru nové knihovny
bylo zadáno jako požadavek pro
zpracování územní studie využití
prostoru v Zahradní ulici s důrazem na přístupnost a bezbariérovost
prostoru (veřejný prostor)
■ navýšení parkovacích míst ve
Mšeně – v rámci sezóny je možné
využít u koupaliště parkování na
louce v Debři, v rámci rekonstrukce
Mělnické ulice vznikne několik parkovacích míst
■ eliminovat zápach ze skládky – v
roce 2019 se místní skládka uzavře,
začne její rekultivace, a tím dojde i k
zamezení zápachu
■ rozšíření smluv se zdravotními
pojišťovnami u pediatra a v Domově seniorů Mšeno – podařilo se
rozšířit portfolio zdravotních pojišťoven pouze u pediatra
Vidíte sami, že na všech frontách
rozvoje města čekají zejména komplikace, ale vedení města se snaží a
leccos se již zadařilo, i když se může
zdát, že jsou úspěchy zatím skromné.
Děkujeme všem za zájem zapojit se do plánování rozvoje vašeho
Mšena. Věříme, že příští rok se přijde do plánování zapojit více obyvatel a dají tváři města Mšena svými
podněty další rozměr rozvoje.
Helena Strnadová,
MěÚ Mšeno

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Josef Houžva (* 14. 10. 1928 Dědibaby † 16. 7. 1996), vlastivědný pracovník. Dlouholetý spolupracovník
regionálního tisku, psal zejména o
sportu a historii. Byl kronikářem SK
Elektrárny Mělník a mělnické skautské organizace, jejíž historii sepsal.
Je autorem několika publikací o kopané, boxu a dalších sportech. Spolu
s Jiřím Zubíkem jsou autory celkem
šesti publikací Pověsti z Mělnicka,
Kokořínska, Kralupska, Neratovicka a
Kostelecka, které vydalo Regionální
muzeum Mělník.
Karel Sellner (* 23. 10. 1873 Daliměřice u Turnova † 25. 2. 1955
Mladá Boleslav), vlastivědný literát.
Pocházel z rodiny, kde jeho otec prošel mnoha funkcemi na tehdejší Turnovsko – Kralupsko – Pražské dráze.
Vystudoval učitelský ústav v Hradci
Králové a poté učil na několika školách, mj. v Březovicích, kde učinil významné archeologické nálezy z dob
Pšovanů, kteří zde žili. Objevil hradiště zvané po něm v literatuře Sellnerovo. V tomto podbezdězském a
kokořínském kraji (Kokořínsko často
navštěvoval a miloval, spolupracoval s Eduardem Štorchem a dalšími
archeology) sbíral pověsti a legendy,
které sepsal v knihách Tajemný rytíř,
Daliboh z Myšlína a Rychtář Ježek.
Později působil na školách v Bakově
nad Jizerou, Mnichově Hradišti a v
roce 1919 se stal okresním školním
inspektorem v Mladé Boleslavi, kde
mj. založil a redigoval regionální
sborník Boleslavan.
Marie Bartoňková, rozená Drábková (* 27. 10. 1908 Olomouc † 10.
9. 1993 Praha), sochařka a malířka.
Studovala v Praze a Paříži. Navrhovala užitou keramiku a vlastní sochařskou tvorbu začala již během studia.
Do roku 1939 žila v Praze a druhým
jejím domovem se stala chalupa v
Šemanovicích na Kokořínsku, kde se
začala věnovat malířské tvorbě. Její
inspirací byly Máchův kraj a Dobříšsko. Je autorkou mnoha soch žen
ve všech jejich proměnách, sochařských portrétů hereckých osobností,
obrazů krajin (včetně Kokořínska),
zátiší a návrhů gobelínů. Vytvořila
více než 120 sochařských děl.
Emil Štolc (* 28. 10. 1888 Chorušice † 1. 7. 1940 Nový Vestec u Staré
Boleslavi), lidový skladatel, kapelník.
Absolvent Státní konzervatoře na
křídlovku a posléze vojenský kapelník v Kutné Hoře a Brandýse nad
Labem, dále dirigent sokolské hudby
a kapelník Národní gardy v Praze. Od
roku 1912 nakladatel hudebnin v
Praze, vydával Hudební listy, sestavil
Sborovou školu pro dechové nástroje, skládal pochody, tance a směsi
lidových písní.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Soutěžní trať vylepšila průtrž mračen
Mšeno - O víkendu 8. a 9. září se ve
Mšeně jela 35. motocyklová soutěž
za mezinárodní účasti Alpe Adria
Cupu. Enduro má ve Mšeně dlouholetou tradici, kterou se snaží udržovat Enduro klub Mšeno s hrstkou
nadšenců. Letošního ročníku se zúčastnilo na 120 matadorů, a to jak
mistrovské soutěže, tak přeborové
soutěže. Na Mezinárodní mistrovství
ČR se sjelo 35 jezdců, mezi nimiž
jsme zahlédli domácí jezdce Adolfa
Živného, Jana Kašpárka, Svatoslava
Boučka i neméně známého Jakuba
Horáka, který je z blízkého okolí.
Na tyto jezdce čekal každý den
okruh asi šedesáti kilometrů, v němž
absolvovali dva měřené testy, a to
vše čtyřikrát. Jezdci Přeboru ČR absolvovali tři okruhy a hobby jezdci
dva. Mezi hobby jezdci jsme měli
též zastoupení, a to Jaromíra Flígla,
Vojtu Víta a nestárnoucího Milana
Albrechta.
Přes obavy z velkého sucha se týden před soutěží rozpršelo a díky
tomu se na trati vytvořily i zajímavé
úseky, kde nebyla nouze o bláto a str-

Adolf Živný jel s číslem 54.

Číslo 184 měl Jan Kašpárek.

Svatoslav Bouček s 61. Foto: Z. Bergl

mé výjezdy.
Jelikož mšenská soutěž byla poslední v seriálu Mezinárodního mistrovství ČR a Přeboru ČR v enduru,
po dojetí posledního závodníka byli
známí mistři a přeborníci v enduru v
České republice. Patrik Markvart se
bez rozdílu kubatur stal Mistrem ČR,
na 4. místě dojel absolutně Adolf Živný, který se stal juniorským Mistrem
ČR. Mistrem třídy E1 se stal Robert
Friedrich, E2 Patrik Markvart, více-

mistrem třídy E2 se stal Adolf Živný
a E3 Jiří Hádek.
Ve třídě hobby, kde jsme měli naše
zastoupení, v sobotu na 2. místě
skončil Zdeněk Šimáně a na 13. Jaromír Flígl. Ten následující den obsadil
8. místo a na 9. dojel další Mšeňák
Miloslav Albrecht.
Rádi bychom poděkovali všem
majitelům pozemků - Ing. Jaromíru
Šimonkovi, zemědělské společnosti
Skalsko, MěÚ Mšeno, OÚ Nosálov,

Lobeč a Stránka. Poděkování patří
také SK Mšeno za poskytnutí prostoru na stadionu, vstřícnost a ochotu.
Dále pak všem sponzorům závodu,
mezi nimiž byly Pekárna Mšeno,
Cukrárna Jana Živná, Auto Branka,
Ave, Pivovar Svijany a Agrohobby
Mělník. A velké díky patří hlavně
pořadatelům, kteří stále chodí upravovat trať do původního stavu.
Květa Živná,
ředitelka závodu

Inzerce

ZEMNÍ PRÁCE JIŘÍ MARVÁNEK
Provádíme veškeré výkopové práce,
vrtání půdním vrtákem, opravy cest,
demolice, doprava sypkých materiálů,
kontejnery, skládání hydraulickou rukou,
jímky, nádrže, ČOV, kanalizace, přípojky...
Střednice u Vysoké
E-mail: info@zemar.cz
Mobil: 721 474 698

www.zemar.cz
Inzerce

Drůbež Červený Hrádek nabízí

PRODEJ SLEPIČEK
z vlastního chovu plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Arakauna.
Náš chov. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 7. října a 10. listopadu 2018
od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
(po - pá 9.00 - 16.00)

mšensko
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Mšenský sportovní klub hledá
nejmladší fotbalové talenty

V

ážení rodiče, chtěl bych
vás jménem našeho klubu
informovat o možnostech,
které nabízíme pro vás i vaše děti.
Hledáme nové talenty fotbalu
narozené v letech 2008 až 2012.
Musím zdůraznit, 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 nejmasovějšího kolektivního sportu u nás i ve světě.
V našem klubu se snažíme vytvářet ideální podmínky k tomu, aby
se fotbalu zúčastňovalo co nejvíce
dětí ze Mšena a okolí.
Naše nabídka je určena všem,
kteří preferují individuální přístup,
kvalitní a dobře organizovanou
výuku fotbalových dovedností doplněnou využitím kvalitního materiálního zázemí.
Náš klub vychovává děti už od
raného fotbalového věku. Ideální

čas začít s fotbalem je 5 až 10 let,
ale ani pro starší není nikdy pozdě. Všechny děti jsou rozděleny
na věkové kategorie, což každému

umožňuje
lepší zapojení
do fotbalového procesu.
Cílem je přivést do našeho oddílu co nejvíce chlapců a dívek
k pravidelné sportovní činnosti.
Důraz klademe na zdokonalování
pohybových a komunikačních dovedností, zlepšení celkové kultury

pohybu bez míče i s míčem. Sport
musí pro děti znamenat zábavu a
radost s důrazem na kolegialitu,
disciplínu a jednání v duchu fair
play.
Uvítáme mezi námi i zájemce z
řad rodičů, kteří by se chtěli zapojit a pomoci nám v této záslužné
činnosti, ať na místě trenérů, vedoucích mužstev či jakékoliv jiné
pozici.
Tréninky mládeže se konají pravidelně dvakrát v týdnu (út, čt od
16.00) na našem stadionu ve Mšeně nebo v zimních měsících ve
školní tělocvičně.
Na závěr bych vám chtěl poděkovat za čas strávený čtením těchto
řádek a věřím, že se brzy sejdeme
v co největším počtu u „kulatého
nesmyslu“ na hřišti.
V případě jakýchkoliv dotazů nás
kontaktujte na telefonu 728 432
548 (Jiří Zabilanský). Těšíme se na
vás.
Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno

Děti ze Stránky si první zářijový
den užily v zábavním parku
Stránka - Dva měsíce prázdnin
utekly jako voda. Abychom dětem
ten konec dvouměsíčního lenošení
trochu zpříjemnili, rozhodli jsme
se uspořádat zájezd „Na rozloučení s prázdninami“. Termín jsme
stanovili na 1. září a za cíl své cesty
jsme si vybrali Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou. Chtěli jsme, aby
se děti vyřádily na originálních
atrakcích, zažily něco zajímavého
v zážitkové části parku a případně
se i něco nového naučily na naučných stezkách.
Na výlet se těšilo přibližně 20
účastníků, především dětí, ale i
jejich doprovod. Radost z výletu
nám bohužel trochu zkazilo počasí.
I přes to, že jsme se celé léto pekli při teplotách, které málokdy
ze svých výšin sestoupily pod 30
stupňů, v sobotu 1. září se na nás
obloha od rána mračila. Z mračení
bychom si nic nedělali, to bychom
zahnali natěšenými úsměvy dětí,
ale z nebe se snášel do té doby všemi tolik očekávaný déšť. Nebyl sice
intenzivní, zato vytrvalý.
Ještě před nástupem do autobusu

jsme se demokraticky rozhodovali,
zda opravdu odjedeme. Nakonec
jsme nastoupili a živili se nadějí, že
cestou déšť ustane. Nestalo se tak.

„V hale jsme našli
spoustu atrakcí,
které dětem nabídly
nezapomenutelné
zážitky.“
Čím více jsme se blížili k cíli naší
cesty, tím byl možná ještě intenzivnější. Museli jsme tedy začít hledat náhradní „mokrou“ variantu.
S panem řidičem jsme se domluvili
a namířili jsme si to směr Hradec
Králové. Tam jsme objevili zábavní park Tongo. Rozlohou se sice
tomu v Chlumci nad Cidlinou nemohl rovnat, ale co bylo pro nás v
tu chvíli mnohem důležitější – byl
pod střechou.
V hale jsme našli spoustu atrakcí,
které dětem nabídly nezapomenutelné zážitky. Mohly si vyzkoušet

jízdu na elektrických čtyřkolkách,
zdolat vysokou horu uprostřed
parku, zaskákat si na trampolínách
nebo uspořádat turnaj v minifotbálku. Nafukovací hrady, prolézačky a skluzavky zase oslovily menší
účastníky zájezdu. Na své si přišli i
dospělí. V koutku s občerstvením
si mohli v klidu vypít kávu a pozorovat své ratolesti při řádění.
Přibližně po třech hodinách
jsme park opustili a vydali se na
zpáteční cestu. Většinu účastníků
výlet unavil, a tak jsme mohli v
autobusu sem tam slyšet spokojené oddechování. Kolem 4. hodiny
odpolední jsme se šťastně vrátili
domů. „Sláva nazdar výletu, sice
jsme zmokli, ale už jsme tu!“
I přes to, že nám počasí nepřálo, konstatovali jsme, že se výlet
vydařil a budeme přemýšlet nad
příštím.
Děkujeme panu řidiči, že měl s
námi trpělivost, a především za to,
že jsme operativně mohli zareagovat na nepřízeň počasí a užít si poslední prázdninový víkend.
Jaroslava Kloudová

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Daruji 15 kusů použitého vlnitého
eternitu (velká vlna), tel. 602 168
850.
Sháním pozemek ke stavbě rodinného domu ve Mšeně nebo
blízkém okolí. Za nabídky děkuji.
Telefon: 606 486 772.
Prodám dvě starší péřové deky,
300 Kč za kus. Telefon: 739 929
654.
Prodám novou skříňku na lůžkoviny (peřiňák), cena 400 Kč. Tel.:
602 168 850

Inzerujte zdarma

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

Ceník plošné inzerce
1 cm jednosloupce
1 cm dvojsloupce
1 cm trojsloupce
1 cm čtyřsloupce

20 Kč
40 Kč
60 Kč
80 Kč

(Ceny jsou bez DPH 21 %.)

Inzerci v novinách Mšensko lze sjednat na emailu: msensko@email.cz
nebo na telefonu 724 846 381.
Inzerce

VÝUKA ANGLIČTINY
ve Mšeně a okolí
■ s rodilým mluvčím
■ soukromé i skupinové
hodiny pro začátečníky
i pokročilé
■ u vás doma i v kanceláři
Bližší informace:
777 599 814
gavinhuban@seznam.cz

Sběratel shání

STARÉ PIVNÍ LAHVE,
SKLENICE
s nápisy již zrušených
pivovarů v našem
regionu. Například
Pivovar Lobeč, Pšovka
a další. Rád je od vás
odkoupím.
Telefon: 732 170 454

mšensko

TJ Sokol Mšeno
cvičení žactva
pondělí: 17.00 – 18.00
Cvičení rodičů s dětmi
(P. Wallnerová)
18.00 – 19.00
Gymnastika – všestrannost,
mladší a starší žactvo od 2.třídy (R. Nečasová)
úterý: 16.00 - 18.00
Lezení na umělé stěně
(A. Oupická, V. Flodrman)
16.00 – 17.30
Atletika – hřiště za ZŠ
(oddíl s náborem, H. Nečasová)
17.00 – 18.00
Florbal – od 8let (T. Uher)
středa: 16.00 – 17.00
Gymnastika (P. Nováková)
čtvrtek: 16.00 - 18.00
Lezení na umělé stěně
(A. Oupická, V. Flodrman)
17.00 – 18.00
Všestrannost – předškoláci,
mladší žactvo
(K. Živná, M. Hájková)
Pátek: 16.00 – 18.00
Lezení na umělé stěně
(M. Mach)

ZAČÍNÁME
24. 9. 2018
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Příznivci dokumentárních filmů
se dva roky scházejí v Baťovně
Mšeno - Už druhým rokem se jedenkrát v měsíci scházíme ve velmi
příjemném prostředí Baťovny. Roztáhneme plátno, zapneme dataprojektor, zhasneme. Do ruky sklenku
vínka, půllitr Lobečského, colu, čaj,
každý podle své chuti. Na talířek
obložený chlebíček či výborný domácí zákusek od paní Jany, prostě
pohodička... A může se promítat!
Promítáme většinou filmy z filmového festivalu Jeden svět, což je
bohulibý projekt nevládní neziskové organizace Člověk v tísni. Festival každý rok uvádí přes stovku
kvalitních dokumentárních filmů
z celého světa. Má široké tematické zaměření od politických kauz
a nedemokratických režimů přes
rozvojová témata až po sociální
otázky, životní prostředí a životní
styl, opravdu je z čeho vybírat.
Proč a o čem píše 106letá Švédka
blog? Co mají společného nejsevernější obývané místo na Zemi Thule
a polynéský ostrov Tuvalu? Dokáže
teheránská dívka Sonita uprchnout
před Talibánem a splnit si svůj sen,
stát se slavnou raperkou? Jaké je
skutečné pozadí olympiády v Soči?
Má šanci přežít a uchránit svou
rodinu Chaj–Jen neboli Hooligan
Sparrow – lidskoprávní aktivistka
v Číně? Afghánistán… Tam, kde
cena patnáctiletého děvčete je 50
ovcí. Afghánistán, kde Člověk v tís-

Slavn ostní v ýsadba stromů
a vz p om ín ka v ý ročí 100 l et Č e skosl ove n ska
v Ch o ru š ic í ch a ve Ve l ké m Újezdě

28. října 2018
C h oruš i c e:
12.30 - p o ložen í k y t i c u p o m n í ku p a d l ýc h , v ýs a d ba l í py
Henriov y p řed b u d ovo u d ě ka n ství , o b č erst ven í
v hostin ci, p ro h líd ka k ro n i k o b c e
Velký Ú jezd :
14.00 - p o ložen í k y t i c u p o m n í ku p a d l ýc h , o d jezd v ýsadb a 3 lip ve lko list ýc h a s l avn o stn í o d h a l e n í kří žku
v místě „U t ří lip“ (sil n i c e I I / 2 7 3 k Ne b u že l ů m )
15.30 - slav n o st n í o d h a l e n í n ově p řem í stě n éh o
pomní ku J aro slava Havl í č ka u c esty „ Na Š i b e n ec “
v katast ru M šen a , v ýs a d b a l í py m a l o l i sté ve s p o l u prá ci
s Klube m če skéh o p oh ra n i č í , z . s .
p o uko n č e n í – o b čerstven í v h o sti n c i Vel k ý Ú jezd,
prohlíd ka k ro n ik o b c e
D do p rav u ú čast n íků za ji stí a u to b u s , o d jezd 1 2 . 1 5
z Ve lkéh o Új ezd a d o C h o r u š i c , 1 3 . 4 5 z p ět
d o Új ezd a a na jed n o t l i vá m í sta ko n á n í .

Říjnové promítání přiblíží sport v Rusku. Foto: promitejity.cz
ni pomáhá rodinám zajistit stabilní
zdroje příjmů, postavit se zase na
vlastní nohy.
Lze mezi osmdesátkou a stovkou
dělat atletiku na vrcholové úrovni?
Jak se žije homosexuálům v Rusku?
A jak zvládají výchovu dětí homosexuální páry jinde ve světě? Znáte
finskou punkovou skupinu Perrti
Kurrikka´s Name Day? Jaké je žít
v léčebně pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny? Může se
soubor seniorů a seniorek z Nového Zélandu, jehož věkový průměr
se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní
náhradu, úspěšně zúčastnit světové
hiphopové taneční soutěže v Las
Vegas? …prostě není dokument
jako dokument! Z těchto by každý
vydal na pořádný film, žánr různo-

rodý - drama, detektivka, komedie,
akčňák - račte si vybrat!
Nejbližší projekce bude ve
čtvrtek 25. října od 19 hodin v
Baťovně. Promítat budeme film
Za Hranicemi možností, který je
intimním portrétem odvrácených
stránek sportu. Film odhaluje
ruský tréninkový systém, který v
honbě za dokonalostí překračuje
všechny meze.
A další projekce může být zcela
podle vašeho gusta, stačí si vybrat
na www.promitejity.cz a nahlásit to
v Baťovně.
Vstupné se vybírá dobrovolné a
vybrané peníze posíláme na konto
Člověka v tísni. Takže máme pěkný
filmový večer a ještě pomáháme.
Přijďte pomáhat také!
Petra Machová

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTR O
Václav K uneš
Prodáváme:
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁL
KOVÁ NÍ – ZÁ MKY – V LOŽKY
ELEKTRO MATERIÁ L
LEPIDLA – TMELY – MA ZA DLA
S POJ OVACÍ MATERIÁ L
Zajišťujeme:
V ÝROBU KLÍČŮ
OPRAV Y ELEKTRICKÉHO NÁ ŘAD Í
BROUŠ ENÍ NOŽŮ, KOTOUČŮ A ŘE TĚZ Ů
Kontakt: Nemocniční 483, Mělník
(mezi autobusovým nádražím a nemocnicí)
Tel.: 315 626 051, mobil: 604 136 125
vendelinkunes@seznam.cz

w w w. ze l ezarstv i - ku n e s . c z

