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Kadlín má nového starostu.
Stal se jím Ing. Jiří Hanzel
Kadlínští na nové vedení obce čekali od začátku října až do konce ledna
Kadlín - Čtyři měsíce. Přesně tak
dlouho musel chod obce Kadlín řídit správce přidělený ministerstvem
vnitra. Důvodem byl fakt, že se v
Kadlíně na začátku loňského října
nekonaly volby do zastupitelstva
obce. A to kvůli nedostatku kandidátů. Přihlásili se totiž pouze dva Ing. Jiří Hanzel a Miroslav Javorský.
Během bezvládí, které v obci nastalo po skončení mandátu bývalé
starostky Michaly Gregorové a místostarostky Miroslavy Machovcové,
se naštěstí místní obyvatelé dohodli
a složili dvě volební uskupení.
O křesla v obecním zastupitelstvu
se v sobotu 26. ledna, kdy se konaly náhradní volby, ucházelo sedm
kandidátů ze sdružení Kadlín sobě,

které vedl Ing. Jiří Hanzel, a sedm
kandidátů nabídlo SNK pro Kadlín
a Ledce v čele s Milanem Drechslerem.
Volební místnost na obecním úřadu navštívilo více příznivců prvně
jmenovaného sdružení Kadlín sobě,

které získalo celkem 314 hlasů, protistrana se pak musela spokojit se
263 hlasy. Sdružení si mezi sebou
rozdělila mandáty v poměru 4:3.
Do zastupitelstva se dostali oba
lídři - Ing. Jiří Hanzel s jednapadesáti a Milan Drechsler se sedmatřiceti hlasy. Největším skokanem
voleb se stala Michaela Šimonková
(Kadlín sobě), která se z posledního sedmého místa kandidátky díky
voličům vyhoupla na první místo,
a přeskočila tak lídra Ing. Hanzela.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Kadlín byl starostou
obce zvolen Ing. Jiří Hanzel (Kadlín
sobě) a místostarostou Pavel Houžvic (SNK pro Kadlín a Ledce).
Jiří Říha

U Pokliček vystoupili mladí herci

březen
ČEKÁ NÁS
16. 3. Lobeč

svátek sv. Patrika v Parostrojním pivovaru v Lobči,
11.00 - 24.00

16. 3. Mšeno

Borecký půlmaraton,
start před restaurací
U Zlatého lva, 11.30 ženy,
12.00 muži

30. 3. Mšeno

Dětský karneval od 16.00
v sokolovně

30. 3. Mšeno

TJ Sokol Mšeno zve na
Karneval pro dospělé, který se bude konat v sobotu
30. března od 20.00, hraje
skupina T. Kindla.

5. 4. Lobeč

Setkání s rysem v Parostrojním Pivovaru v Lobči

6. 4. Mšeno

filmový festival Expediční
kamera, od 14.00
v sokolovně

7. 4. Mšeno

Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí zve na
Vítání jara, začátek
ve 14.00 u kostela sv.
Martina

21. 4. Mšeno

Den Země od 15.00 na
hřišti v Debři, pytle na
odpad zajištěny, s sebou
pracovní rukavice

PROPAGUJTE SVÉ AKCE

Lidé, kteří si nenechali ujít únorový Večírek kumštýřů ve mšenské restauraci U Pokliček, se během večera dočkali i vystoupení mladých herců z Dětského divadelního studia Mšeno. Foto: Josef Havel
...4

Pořadatelé, máte už naplánované kulturní a sportovní akce na
rok 2019? Pokud ano, termíny
s popisem posílejte na email:
knihovna@mestomseno.cz
Vaše akce se ocitnou jak na
webu města Mšena, tak i ve
sloupku ČEKÁ NÁS na titulní
straně Mšenska.

mšensko
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Všimli jste si?
Čeho? No přeci
toho, že už nám
pozvolna odchází zima. Já
k tomu přidávám ještě slovo
„konečně“. Patřím totiž mezi
ty, kteří by to na tom světě bez
nejchladnějšího období v roce
asi přežili. I když ta letošní příliš krutá nebyla, jsem rád, že
už bude brzy pryč. Přicházející
jaro nám vedle špačků, kteří do
našich končin přiletěli o bezmála měsíc dříve, než to mají
ve zvyku, oznamují také pohledy na zapálené zahrádkáře. Ti
se už jistě nemohli dočkat, až
se chopí zahradnických nůžek
a zkrátí větévky všech stromů
na zahrádkách. Jiní sahají po
hrábích a pouští se do čištění
trávníku. A dokonce jsem na
zahradě viděl už i sekačku. To
je přeci jen krapet brzy. Na příchodu jara mám stejně nejradši ten ranní vánek, jímž se nese
veselý zpěv ptactva. To se pak
hned jinak vstává do práce...
Pěkné předjaří přeje
Jiří Říha

VZPOMÍNKA
❧ ❧ ❧ ❧ ❧
Udělejte radost svým blízkým,
popřejte jim k jubileu, vzpomeňte na své zesnulé. Text zašlete
jako SMS zprávu na 724 846 381
nebo na e-mail: msensko@email.cz.

Mšensko č. 3/2019
XXV. ročník
Noviny pro město Mšeno a okolí ▪ Vydává MěÚ Mšeno od
roku 1995 ▪ Vycházejí v nákladu
700 ks na začátku
měsíce
▪ Redakce: Jiří Říha (jř) šéfredaktor, Vladislava Kaulerová
Vaňková (vkv), Josef Havel (jh)
▪ Grafická úprava: Jiří Říha
▪ Kontakt: msensko@email.cz,
telefon: 724 846 381, pošta: Husova 149, 277 35 Mšeno ▪ Uzávěrka příspěvků je vždy 20. den
v měsíci ▪ Redakční úpravy vyhrazeny ▪ Tisk: K-Tisk ▪ Cena za
výtisk je 10 Kč včetně 10 % DPH
▪ Povoleno Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 10701

2

Efektivní dotace. Mšeno
ukazuje směr ostatním
Mšeno - Evropská unie prochází složitým obdobím. Dalo by se
označit jako krize důvěry. Vystoupení Velké Británie, nárůst skepse
vůči smyslu evropské integrace,
rozhodnutí, která na první pohled
vypadají, jako by byla odtržena od
životů běžných lidí a toho, co je
trápí.
To vše jsou problémy, kterým
Unie reálně čelí. Bylo by chybou
tvářit se, že neexistují. A je naším
úkolem v EU na tyto chyby poukazovat a napravovat je. Nikdo
jiný to za nás neudělá. Stejně tak se
pochybnosti vznášejí i nad reálnými přínosy, které pro nás členství
v Unii má. Typickým příkladem je
čerpání dotací z evropských fondů.
Upřímně, není divu. Různé kauzy, podvody a neefektivně vynaložené prostředky na pochybné projekty z minulosti překryly celkový
význam a smysl čerpání evropských peněz. Je to obrovská škoda,
jejíž náprava potrvá roky.
Situace ve skutečnosti ale není
tak černá a v posledních letech se
výrazně mění k lepšímu. Jsou to
právě obce a města jako Mšeno, jež
k tomu přispívají tím, že realizují
projekty, kterými reálně zlepšují

Investice do základní školy měly podle odborníků význam. Foto: Z. Bergl

život svých občanů.
V případě Mšena mohou jako
vzor pro ostatní sloužit například
investice do základní školy, které
mimo jiné směřují k vybudování odborných učeben, zajištění
bezbariérových úprav a celkově
rozvíjejí pozdější možnosti žáků
k uplatnění na trhu práce. Přesně
takové projekty má smysl podporovat.
Velmi nás těší, že i Mšeno jako
člen Sdružení místních samospráv

České republiky ukazuje ostatním
příklad, jak evropské dotace využít
efektivně v praxi, aby se to projevilo i ve kvalitě života občanů.
Zároveň si uvědomujeme, že
dotáhnout projekty z evropských
peněz do úspěšného konce s sebou
nese i značnou administrativní zátěž. Chceme vás proto ubezpečit,
že i do budoucna můžete počítat s
naší pomocí.
Stanislav Polčák, předseda
Sdružení místních samospráv ČR

Stránečtí mohou mít nové sousedy
Obec Stránka nabízí k prodeji tři
stavební parcely č.p. 519/6, 519/7
a 519/8 o výměře přibližně 900
m2. K těmto parcelám byla vybudována obecní komunikace, veřejné osvětlení včetně obecního
rozhlasu. Každá parcela má svou
vodovodní a elektrickou přípojku.
Obec má zájem prodat tyto parcely zájemcům, kteří zde budou
stavět rodinné domy a stanou se
občany obce Stránka. Prodej těchto parcel proběhne obálkovou

metodou a minimální cena je stanovena na 450 Kč za m2. Bližší informa-

ce získáte u starosty obce na tel.:
724 811 689.
OÚ Stránka

Zpíváte si v práci nebo doma?
Smíšený pěvecký sbor Intermezzo ze Mšena hledá do svých pěveckých řad nové kolegy a kolegyně, a to do
všech čtyř hlasových poloh – soprán, alt, tenor, bas. Zkouší každou středu od 18.30 do 21.00 v obřadní síni
mšenské radnice. Členy sboru jsou řemeslníci, úředníci, podnikatelé, ženy v domácnosti, ale i aktivní senioři a učitelé v širokém věkovém rozmezí. Někdo noty zná, jiný ne, ale všichni dohromady tvoří uskupení,
které už čtrnáctý rok zpívá v mělnickém regionu a stává se čím dál víc vyhledávaným hudebním tělesem,
zejména v období adventu. O historii sboru se dočtete na www.sbor-intermezzo.cz. Nejbližšími veřejnými
vystoupeními jsou Májový koncert ve středu 1. května od 18.00 v MKD Mělník a koncert v pátek 24. května
od 20.00 v chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku u příležitosti Noci kostelů. Bližší informace ohledně náboru
členů sboru získáte na tel. 739 741 180. Nebojte se a zkuste si, jaké je to nezpívat jen sám a pro sebe.
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Manželé Dvořákovi oslavili
60. výročí svého sňatku
Chorušice - V sobotu 26. ledna
si manželé Květoslava a Zdeněk
Dvořákovi z České Lípy připomněli krásné - šedesáté výročí od
počátku cesty společným životem.
Diamantová svatba začala, stejně
jako svatební obřad v roce 1959,
v zasedací síni Obecního úřadu
Chorušice. Po slavnostním projevu připravily děti z místní mateřské školy a mšenské základní školy pěkný program. Potom obřad
pokračoval v kostele Nanebevzetí
Panny Marie, kde manželům žehnal vikář mladoboleslavského vikariátu a administrátor Chorušické
farnosti páter Leopold Paseka.
Dvořákovi prozradili, že i když
doba na konci padesátých let
církevním obřadům nepřála, byl

Dvořákovi si řekli své ANO před 60 lety v Chorušicích. Foto: Josef Havel

tehdy velkým přáním obou rodin
a rodičů novomanželů. Mimochodem, před 60 lety byly v Cho-

Manželům Dvořákovým požehnal páter Leopold Paseka. Foto: J. Havel
Inzerce

rušicích teploty vysoko nad nulou
a bláto, letos sněhová nadílka s
mírným mrazem. Dopoledne bylo
zakončeno slavnostním obědem a
posezením v místním hostinci.
Manželé Dvořákovi jsou rodáky
obce Chorušice, život manželů i
rodin významně ovlivnily poúnorové události roku 1948. Během
života Dvořákovi vychovali syny
Zdeňka a Radka, dnes se těší z
pěti vnoučat a tří pravnoučat.
V minulých desetiletích i dnešní době se rádi do obce vracejí a
jsou její součástí. Pan Dvořák se
po roce 1989 velmi aktivně podílel na chodu 1. zemědělské a. s.
Chorušice. Pro velmi cenné vzpomínky jsme Dvořákovy v roce
2005 navštívili spolu s historikem
a autorem knihy o Chorušicích
Mgr. Foltýnem. Paní Květoslava
je rodačkou ze Zahájí a během
slavnostního oběda bylo velmi
poutavé a zajímavé vyprávění tehdejší školačky o událostech obsazení vesnice německými vojsky
24. dubna 1945, kdy na obyvatele
rozdělené na muže a ženy mířily
po celý den zbraně. Nikdo tehdy
nevěděl, co bude za pomoc partyzánské skupině Národní mstitel
následovat…
Během sobotního lednového
dne v krásné a důstojné atmosféře oplatily děti a celá rodina
manželům Dvořákovým lásku a
péči, kterou jim rodiče, prarodiče
a praprarodiče věnovali a věnují
po celý svůj aktivní život. Společně k diamantové svatbě přejeme
mnoho dalších spokojených let ve
zdraví a pohodě.
Obec Chorušice

SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY
Vážení
spoluobčané, dovolte,
abych Vás krátce informoval o
tom, co se podařilo uskutečnit
v našem městě
od podzimních voleb a co nás čeká
v čase nadcházejícím. Začnu rekonstrukcí střechy staré školy, kde
jsme bohužel museli přistoupit k
odstoupení od smlouvy s vybraným
dodavatelem z důvodu zásadního
porušení povinností vyplývajících
ze smlouvy, nicméně rychlým výběrem nových dodavatelů se podařilo
vše stihnout do zimy, což byl hlavní
úkol. Nyní vymáháme po původním dodavateli náklady spojené s
odstoupením od smlouvy v hodnotě
cca 350 tis. Kč. V lokalitě Na Čihadle budujeme postupně inženýrské
sítě pro budoucí stavební parcely. V
současné době jsou hotovy rozvody
elektro, projektuje se splašková kanalizace a vodovod, aby nejpozději
v příštím roce mohlo být těchto cca
10 parcel kompletně zasíťovaných
a připravených pro stavby RD. V
další, významně rozsáhlejší části
této oblasti, jsme zadali vypracování studie pro dopravní a technickou
infrastrukturu Na Čihadle. Ta určí
veškerou budoucí dopravní obslužnost včetně vedení inženýrských sítí,
posoudí možnosti vsakování dešťových vod jak z komunikací, tak
z pozemků jednotlivých RD. Jedná
se o lokalitu s možností vzniku dalších min. 15 parcel pro novostavby
RD. Rekonstrukce v Mělnické ulici
byla v zimním období přerušena,
naštěstí se do této přestávky zvládly
vyřešit všechny zásadní problémy
této stavby (nečekané rekonstrukce
některých vodovodních a kanalizačních přípojek, potíže s nízkou
dimenzí stávajícího podloží apod.)
a nyní se již může pokračovat s
finálními pracemi. Nový termín
dokončení je stanoven na konec
května tohoto roku a pevně věřím,
že již nenastanou žádné zásadní
potíže a stavba bude dokončena.
Tímto se omlouváme občanům
města za toto nečekané prodloužení stavby, avšak v tomto případě
nebylo možné tyto problematické
věci předem odhalit, a proto nezbývá, než zůstat trpělivými a těšit se
na jistě zdařilou rekonstrukci, která
opět přispěje k celkovému zlepšení
našeho veřejného prostoru. Další
významnou akcí, která nás čeká, je
díky příslibu Státního pozemkového
úřadu vybudování nové záchytné
a retenční nádrže na dešťovou vodu
v k.ú. Skramouš.
...pokračování na straně 7
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Jste držitelem
řidičského oprávnění
skupiny C a profesního
průkazu?

Nabízíme vám
zaměstnání na pozici:

ŘIDIČ - SILNIČÁŘ

▶ nástup ihned
▶ odpovídající finanční
ohodnocení
▶ přátelský kolektiv
▶ práce blízko domova
Kontakt:
ZKP Kladno, s. r. o.
středisko Mšeno
724 729 617 (J. Říha)
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Pěvecká soutěž se uskuteční
k 50. výročí umělcova úmrtí
Mšeno - V sobotu 23. března se v
koncertním sále Základní umělecké školy Mšeno koná už čtvrtý
ročník Dětské pěvecké soutěže
Josefa Křičky, letos u příležitosti
padesátého výročí Křičkova úmrtí.
Josef Křička se narodil 4. listopadu
1888 a do českých kulturních dějin
vstoupil jako spoluautor publikace
(společně s Ferdinandem Krchem)
Dítě a hudba, Praha 1917, 1920, a
jako jeden z prvních československých skladatelů, jež se zaměřovali
na komponování skladeb pro děti.
Josef Křička je současně spoluautorem prvních osnov předmětu
hudební výchova československého základního školství po roce
1918. V Československém rozhlasu vedl vysílání pořadů pro děti,
v nichž vyprávěl o hudbě, hrál na
klavír a doprovázel dětské pěvce.
Po německé okupaci v roce 1939 se
aktivně zapojil do partyzánského
odboje v okolí Mšena a Mělníka.
Za tuto činnost mu v květnu 1965
prezident republiky udělil Pamětní medaili k 20. výročí osvoboze-

V loňském ročníku zvítezila Eliška
Nováková. Foto: ZUŠ Mšeno

ní. Josef Křička zemřel 25. března
1969, pochován je ve Mšeně.
Slavnostní zahájení soutěže se
uskuteční 23. března v 10 hodin
na městském hřbitově ve Mšeně
u hrobu Josefa Křičky. Představitelé společenského a kulturního
života si za přítomnosti rodiny
a přátel připomenou Křičkův odkaz
a vzdají čest jeho památce.
Samotná dětská pěvecká soutěž
začne ve 12.30. Děti ve věku od
9 do 12 let přednesou vrcholnou

pěveckou tvorbu ze tří historických období: píseň 18. - 19. století, píseň z tvorby pro děti českých
autorů 20. století a lidovou píseň v
umělecké úpravě. V porotě zasednou uznávaní odborníci na klasický zpěv: František Zahradníček,
sólista opery Národního divadla
v Praze, Daniela Štěpánová, vedoucí pěveckého oddělení Konzervatoře Jana Deyla v Praze, Dr.
Pavel Kloub, ředitel ZUŠ Praha 2,
Mgr. Alena Tichá, učitelka sólového zpěvu v ZUŠ Praha 10, Dr.
Plk. Václav Blahunek, šéfdirigent
Hudby Hradní stráže a Policie ČR
a výtvarnice Monika Chmelařová.
V loňském třetím ročníku zvítězila
Eliška Nováková ze ZUŠ Mšeno,
na druhém místě se umístila Lucie Kudrnová ze ZUŠ Campanella
Olomouc. Všem účastníkům letošního čtvrtého ročníku přeji, aby si
odvezli jednak radost ze zpěvu, a
jednak krásné pocity z malebného
Kokořínska.
Dr. Josef Šebesta, učitel sólového
zpěvu ZUŠ Mšeno

Kumštýři vzpomínali na kamarády

Párty Servis
Mělník
svatby na klíč
•
pořádání společenských akcí
•
catering
•
výzdoba
•
půjčovna gastro vybavení
•
půjčovna párty vybavení
(nádobí, párty stany, nábytek,
svatební ubrusy...)

Ozvěte se nám na:
partyservismelnik@seznam.cz
 775 176 218

Mšenští i přespolní herci, pěvci a muzikanti se v polovině února sešli ve mšenské
restauraci U Pokliček, aby tam zavzpomínali na kamarády Hanku Hrubou, Járu Živného, Miloše Homolku a Karla Horňáka,
kteří odešli do uměleckého nebe. Vedle
místního Torza a hudební partičky Fanta
(je) Bidlo se na Večírku kumštýřů představili i herci Nového divadla Mělník. Místní
ochotníci pak nabídli ochutnávku z připravované detektivky Potřetí bych umřít
nechtěl. A nechyběli ani členové Dětského
divadelního studia Mšeno nebo básník Jan
Havran Bercha. (jř) Foto: Josef Havel (4x)
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Žáci Mšena a Vysoké bojovali
o Kokořínský putovní pohár
Mšeno - V pátek 8. února jsme
ve mšenské sokolovně uspořádali
první ročník florbalového turnaje o Kokořínský putovní pohár.
Přátelského zápolení se zúčastnilo
zhruba 25 žáků od 1. do 5. ročníku.
Dva týmy byly z domácí TJ Sokol a
další dva z Vysoké a Bosyně. Hrálo
se na dvě kola - každý s každým a
následoval boj o třetí a první místo.
Vítězné družstvo „Vysoká“ neutrpělo ani jednu porážku. „Puťák“ a
medaile za první místo jim po právu náleží. Dále byl pamětní medailí
oceněn nejproduktivnější hráč a jeden získal medaili za fair play.

Město Mšeno vyhlašuje
grantové řízení
města Mšena
pro rok 2019 podle nových
„Zásad města Mšena pro udělování podpory spolkům
a dalším organizacím,
zabývajícím se dobrovolnou
činností občanů“.
Termín doručení vyplněných
žádostí je stanoven
do 1. dubna 2019 do 14.30
do podatelny Městského úřadu Mšeno, případně poštou,
rozhodující je datum podání.
Veškere informace na

www.mestomseno.cz
v sekci „aktuality“.

Koupím kuchyňskou kredenc ze
40. až 50. let. Jde o často používaný typ, který má zaoblená boční
dvířka vykládaná z úzkých proužků skla. Tel.: 724 846 381 (J. Říha).

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
Ve mšenské sokolovně si to rozdaly čtyři týmy. Foto: Tomáš Uher
Vítězům gratulujeme a už nyní jedou zahrát příště. A třeba i někdo
se těšíme na odvetu. Řepínští borci další z obcí na Kokořínsku.
tentokrát nemohli, ale snad si přiTomáš Uher

Mladé gymnastky porovnaly síly
Mšeno - Ve středu 19. prosince loňského roku jsme pro naše děvčata
namísto tradiční vánoční besídky uspořádali závod ve sportovní
gymnastice. Závodilo se v přeskoku a prostných, kdy byla děvčata
rozdělena do čtyř kategorií a čtyřčlenná porota potom vyhodnotila
pořadí:
I. katerorie
1. Klaudie Güllová
2. Julie Veselá
3. Kristýna Škantarová
II. kategorie
1. Karolína Nouzáková
2. Eliška Nováková
3. Natálie Zabilanská
III. kategorie
1. Nikol Nováková
2. Jana Hronová
IV. kategorie

PRODÁVÁME
SHÁNÍME

1. Kristýna Hanušová
2. Klára Součková
Pro většinu děvčat to byla první
zkušenost s gymnastickými závo-

dy, ale předvedly, že mají odvahu a
umí zabojovat.
Tímto všem gratulujeme a děkujeme za účast.
P. Nováková, P. Wallnerová

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

SK Mšeno
shání

NOVÉ TRENÉRY
MLÁDEŽE

Nabízíme proškolení
a pravidelnou finanční
odměnu.
Více informací Vám podá
Jiří Guttenberg na
tel.: 602 851 240

OZNÁMENÍ

Většina děvčat závodila úplně poprvé. Foto: Archiv autorek
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

1. zemědělské a.s.
Chorušice
Vážení obchodní
partneři, oznamujeme
vám změnu e-mailové
adresy. Od 25. 1. 2019
nás kontaktujte na:
chorusice@suprachor.cz

Obec Kanina
nabízí k pronájmu

MÍSTNÍ POHOSTINSTVÍ
S VENKOVNÍ TERASOU
v budově č. p. 22 v těsné
blízkosti dětského hřiště
za velmi výhodných
podmínek.

Bližší informace na tel.:
724 178 156 (starostka obce).

mšensko
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Chorušický starosta Martin Bauer letos
v únoru oslavil padesáté narozeniny

V

šichni občané Chorušic,
ale i návštěvníci obce jistě
ocení vše, co se v Chorušicích za posledních dvacet let
změnilo k lepšímu. Od roku 1998
totiž v čele Chorušic, Choroušek,
Zahájí a Velkého Újezda stojí Martin Bauer. Čtenáři Mšenska znají
jeho pravidelné příspěvky na různé problémy dneška z pohledu
vesnického starosty, který letos 9.
února oslavil padesáté narozeniny.
Mnozí občané často nevědí, jak
obtížné a složité je získat finanční
prostředky na akce, které jsou potřebné pro rozvoj obcí. A Chorušicím se úspěšně daří získávat zdroje z dotací na rozvoj obce. Jsou to
desítky programů, které přinesly
finance do obce. Z programů obnovy venkova to bylo přes 1,6
milionu korun, z národních a
mezinárodních dotací to do roku
2017 bylo daších 49 milionů. A v
loňském roce ze třinácti dotačních
titulů dalších 6,7 milionu korun.

Na Martina Bauera si vzpomněla řada jeho známých. Foto: Z. Šesták
Získat dotace znamená připravit
žádosti, neustále se k nim vracet
při kontrolách, účtovat, vykazovat, sledovat a vyhodnocovat udr-

Starosta Bauer při své řeči na pietním aktu v Zahájí. Foto: J. Havel

žitelnost projektů. Stále narůstá
administrativa a zvůle byrokracie.
Aby práce starosty byla úspěšná, je nutné, aby v jeho okolí byly
nezbytné předpoklady pro dobrou práci. Tady je velmi důležitá
konstruktivní spolupráce se zastupiteli. Starosta a zastupitelé musí
táhnout za jeden provaz a aktivně
se podílet na naplňování záměrů
obce. A Martin si práci z tohoto
hlediska velmi pochvaluje. I postoj
občanů má svoji úlohu, aby „žili“
obcí a také se aktivně podíleli na
realizaci záměrů. Když jsou v obci
prudiči a stěžovatelé, zbývá pak
málo sil na smysluplnou práci.
Starosta Martin má hlubký vztah
k historii, cílevědomně shromažduje historické materiály, konzultuje je s historiky. Dbá o obnovu
kulturně historických památek,
jako je například fara s kostelem.
I vydání knih od Mgr. Foltýna o

historii Chorušic, Choroušek a
Zahají a knihy o Velkém Újezdě
a mšenském regionu od Ing. Růžičky je významným kulturně
historickým počinem. Martin se
také zasloužil o obnovu Chorušické pouti, která se stala významnou
událostí pro široké okolí.
Do výčtu úspěšných akcí je nutno připomenout znovuotevření
mateřské školy, která přes všechny
proklamace o pomoci státu byla
pořízena pouze z vlastních zdrojů
obce.
V Chorušicích vznikl zajímavý
projekt na řešení problémů Decentrálního čištění odpadních
vod, který se stal i dotačním programem MŽP. Ten se ale pro odpor vodáren v Chorušicích nepodařilo uskutečnit.
Ve své práci starosty je vytrvalý,
nedá se odbýt a nezná pojem, že
něco nejde.
Je uznávaný a oblíbený i mezi
občany, jak o tom svědčí i dlouhodobé volební výsledky, kde má
vždy velkou důvěru občanů.
Příspěvek ukončím malým rýmováním:
Když mužský dožije se padesátky,
bývá zvykem ohlédnout se zpátky,
v čem uspěl a co pokazil
a kdo a kdy ho podrazil.
Tak své mínusy a plusy sčítá
a stále nové výzvy vítá.
Ne však nadarmo se praví,
že nejcennější ze všeho je zdraví.
Proto ať Tvé pevné je dle možností a příštího výročí dožiješ
se v plné svěžesti.

Zdeněk Šesták,
Kadlín

Inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů
✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,
schodů a j. 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

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 - 209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 24. března 2019
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)
www.drubezcervenyhradek.cz
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Sokolovna se dočkala opravy
pánských záchodků i vstupu

Podzimní rekonstrukce ve mšenské sokolovně stály přes tři sta tisíc korun. Foto: Archiv TJ Sokol Mšeno
Mšeno - Na podzim loňského roku
došlo k několika nákladným rekonstrukcím v budově sokolovny ve
Mšeně. První zrekonstruovaná část
je viditelná už při vstupu do budovy. Hlavní vchodové dveře byly
posunuty na původní místo (blíže
k chodníku do ulice) a prošly truhlářskou opravou s novým nátěrem
– fládrováním. Dále byla v této části
(vstupní chodba za dveřmi) dodělána terazzo podlaha. Celkové náklady činily 143 tisíc, z toho příspěvek
z ministerstva kultury 63 tisíc, po-

díl města12,7 tisíce a náš díl 67 tisíc.
Další nemalou změnu uvidí a ocení především návštěvníci – muži,
neboť jsme se konečně pustili do
zásadní rekonstrukce pánského
WC.
V grantovém řízení města Mšena
jsme obdrželi dotaci ve výši 50 tisíc
korun. Celková částka se nakonec
vyšplhala na 161 tisíc korun. Na
financování jsme se podíleli vlastními zdroji částkou 88 tisíc korun,
město Mšeno již zmíněnými 50 tisíci korun a sponzorský dar byl 23

tisíc korun.
Závěr roku byl pro naši jednotu
tedy finančně náročný, neboť kromě těchto nákladů na rekonstrukce
hradíme běžný provoz budovy a
rovněž platíme pravidelnou prosincovou splátku úvěru ve výši 200
tisíc korun.
Děkujeme, ať už firmám, členům
Sokola, městu Mšenu, prostě všem,
kteří se podíleli na těchto akcích.
Svým dílem pomohli, a přispěli tak
ke zlepšení prostředí v sokolovně.
Dana Dlouhá, Hana Nečasová

Kultura očima žáků základky

Petr a Lucie
Dne 12. února se žáci 8. třídy a
výběr z devátého ročníku vydali
do Masarykova kulturního domu
v Mělníku, kde ten den hostovalo Divadlo Radka Brzobohatého
s představením Petr a Lucie. Šlo
o adaptaci stejnojmenné novely
Romaina Rollanda. Tento příběh,
za nějž dostal autor Nobelovu
cenu, se odehrává za 1. světové
války a vypráví o milostném vztahu dvou mladých lidí. V hlavních
rolích se představili Alžběta Fiše-

rová jako Lucie a Štěpán Tuček jako
Petr. Představení bylo živě zahrané
a hezky zpracované.
Lukáš Kauler, 8. ročník
Za filharmonií do Prahy
V pátek 8. února 2019 byli žáci ZŠ
Mšeno na koncertu České studentské filharmonie v Praze.
Představení s názvem Kdo se bojí
filharmonie? mělo divákům přiblížit, jaká je role dirigenta a jak to v
takovém orchestru chodí. Většina z
nás si myslela, že dirigent to má při
dirigování lehké, ale zjistili jsme, že

to není tak snadné, jak jsme se
domnívali. Ve skutečnosti je jeho
práce dost složitá. Důkladná příprava, hudební znalosti, ale i empatie a vůdčí schopnosti. Někteří
z diváků, žáků ZŠ, si také mohli
roli dirigenta vyzkoušet. Pořadem vtipně provázely herečky
Anna Polívková a Martha Issová,
jako dirigent se představil Ondřej
Vrabec.
Výlet jsme si všichni užili, a to i
díky našim učitelkám.
Natálka Wolfová, 7. A

SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY
...pokračování ze strany 2
Toto vodní dílo bude vybudováno
převážně z peněz státu (evropské
zdroje) a jeho hodnota bude činit
cca 25 mil. Kč. Dílo bude sloužit k
zadržení vody v krajině a částečně
také jako ochrana proti bleskovým
povodním při rychlých a intenzivních srážkách, což už nás bohužel
v této lokalitě několikrát postihlo.
Zahájení této akce je naplánováno
zhruba ve druhé polovině tohoto
roku a doba výstavby je odhadována na 1 rok. Další významnou
zakázkou bude “Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“. V rámci rekonstrukce několika tříd vzniknou
nové učebny vybavené potřebnou
výpočetní a multimediální technikou. Náklady na tuto akci jsou
předpokládány ve výši 8 mil. Kč.
Věříme, že tato investice přispěje
k významnému zkvalitnění výuky
vybraných předmětů. Žákům a učitelům tak umožní dosud nemožné.
Koncem minulého roku nám byla
předána studie zástavby lokality za
kostelem (bývalé zdravotní středisko). Byly předloženy tři varianty.
V současné době se shromažďují
připomínky občanů města a intenzivně se začalo jednat o jednotlivých variantách i mezi zastupiteli.
V dalším kroku budou tyto připomínky zaslány zpracovatelskému
týmu, aby zvážil jejich zapracování
do studie, přičemž pevně věřím, že
se nám podaří nejdéle do poloviny
tohoto roku vybrat jednu variantu,
a tu postoupit k dalšímu kroku,
tedy zpracování podkladů pro
územní rozhodnutí. Všichni si uvědomujeme, že zástavba této lokality je významným urbanistickým
počinem, a proto jistě proběhne
ještě spousta diskuzí v rámci celého našeho města, nicméně nakonec budeme muset jednu variantu
vybrat, což bude vyžadovat jistou
dávku tolerance nás všech. O dalším vývoji vás budeme informovat
a také bych vás tímto rád vyzval
k účastem na veřejných setkáních,
která budou organizována k tomuto tématu, abyste se mohli přímo
zapojit do diskuzí. Tolik informace
o významných stavebních zakázkách našeho města, které realizujeme nebo nás v nejbližší době čekají. Věřím, že nám všem přinesou
zkvalitnění života v našem městě
a pro návštěvníky se stanou dalšími počiny, kvůli kterým se k nám
budou rádi vracet nebo zde najdou
místo pro trvalé žití.
Děkuji za pozornost
Jiří Guttenberg ml.
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

1. díl

V bádání nám pomohou pohledy i fotky

V

minulém čísle Mšenska byl
uveřejněn rozhovor, který
prozrazoval, kdo jsem a čím
se zabývám ve svém volném čase.
Březnem tedy začíná onen slibovaný seriál, který si klade za cíl poodhalit tajemství genealogie – pomocné vědy historické. Jak si tento
pojem můžeme vysvětlit? Slovo
genealogie je složeno ze dvou slov
pocházejících z řečtiny. Jsou to slova genos, znamenající rod a logos,
v překladu věda. Věda o rodině,
napadne vás jistě. Odborněji můžeme genealogii představit jako vědu,
zkoumající příbuznost jedinců. Kdo
jsou mí předci? Mám v městě nějaké neznámé příbuzné? Jak vypadala
moje praprababička a kam chodil
do školy můj prapradědeček? Na to
vše nám může genealogie pomoci
odpovědět.
Ale popořadě. V literatuře se můžete setkat se třemi termíny – rodokmen, vývod a rozrod. Co tyto termíny znamenají? První jmenované
slovo je nejvíce známé a mnohdy
užívané laiky všeobecně pro jakékoli vyhledávání předků. Ve skutečnosti se ale jedná o dohledání předků výchozí osoby po otcovské linii.
Tedy otce, děda, praděda a dále, až
do hluboké minulosti. Naopak vývod zahrnuje všechny předky výchozí osoby, nejen ty mužské, ale i
ženské. Právě tento druh genealogického bádání bývá graficky znázorněn v podobě rozvětvených stromů. Základnu tvoří výchozí osoba

Při pátrání po předcích pomohou i staré fotografie. Foto: Archiv J. Říhy
a jednotlivé větve a větvičky předci.
Na závěr je zde rozrod, postupující
od nejstaršího známého předka do
současnosti. Může zahrnovat buď
potomky stejného příjmení, tedy
syny a nemanželské potomky dcer,
nebo opravdu veškeré potomky,
syny i dcery. Záleží zcela na vás,
jakou cestou se vydáte. Možná se
zpočátku vydáte pouze po otcovské
linii, ale postupně vás genealogie
zcela pohltí a budete si přát poznat
životní osudy celého rodu.
Tolik k základním pojmům. Nyní
nastal čas, vyzkoušet si bádání prakticky. Co potřebujeme do začátku?
Především nějaká data, ze kterých
budeme vycházet. Čím starší datum
narození se nám podaří získat, tím
lépe. Vytáhněte veškeré dokumenty,

Ukázka záznamu nalezených dat.

Vývod (část na snímku) zahrnuje všechny předky výchozí osoby. Zdroj: Archiv E. Černohorské (2x)

co doma máte, a pátrejte po nejstarším. Hodit se vám budou nejen rodné a úmrtní listy, ale také školní vysvědčení, diplomy a domovské listy.
V podstatě se dá říci, že každý nalezený dokument může mít dříve či
později nějakou výpovědní hodnotu, vedoucí k nalezení cesty ze slepé
uličky. Zapomenout nesmím ani na
staré fotografie. Malá kartička často
obsahuje jmenné věnování a adresu.
Pečlivý vlastník mnohdy podobenku označil datem pořízení, případně
místem, kde byla pořízena. Stejnou
službu prokážou pohlednice, obsahující podobná data, navíc obohacená o razítko s datem odeslání.
Papír ovšem není vše. Ptejte se!
Rodičů, prarodičů, tety nebo strýce. Každý v rodině v sobě může
mít uchované vzpomínky na doby
minulé. Kolik měl kdo sourozenců, kde se konala svatba, z jakých
obcí pocházejí příbuzní... Vše, co se
dozvíte, si poctivě zapisujte. Příští
měsíc tyto zapsané informace využijeme a podíváme se do nejdůležitějšího zdroje pro badatele – matrik.
Řekneme si, jak se matriky dělí a co
všechno v nich nalezneme.

Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
je jí 36 let, bydlí v malé dědině Okarec nedaleko Brna, je
místopředsedkyní táborské pobočky České
genealogické a heraldické
společnosti, organizuje genealogická setkání a přednášky, snaží se o popularizaci
genealogie a podporu jejího
mezigeneračního významu,
mezi její zájmy patří historie,
architektura, divadlo a knihy

Inzerce

JÍDELNA MŠENO
(naproti Domovu seniorů)
od úterý do pátku od 8.00 do 14.00 nabízí:
▶ teplá i studená jídla
▶ zákusky, chlebíčky
▶ nápoje
Možnost objednávek na telefonu:
Eva Černohorská má ve Mšeně silné kořeny. Foto: Archiv J. Říhy

604 485 151
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Seriál pro knihomoly

Panda se ocitla v nesnázích

Č

eská literární scéna je poměrně pestrá, vedle knih
pro náročnější čtenáře, které
jsme si zde také představili (Bolavá,
Hanišová), vznikají i díla, která si
díky své čtivosti, humoru a neotřelému zpracování získají širší čtenářský okruh. K takovým lze bezesporu
zařadit knihy Markéty Lukáškové
(1989), mladé autorky, jejíž jméno
čtenáři znají nejen z různých periodik (např. Reflex), ale i díky jejím
aktivitám na sociálních sítích. Lukáškové, která debutovala románem
o smrti Losos v kaluži, loni vydalo
nakladatelství Motto druhou knihu
s názvem Panda v nesnázích.
Panda je hlavní hrdinka, doktorandka historie na filosofické
fakultě, vlastním jménem Tereza.
Nelichotivá přezdívka ji provází
už od dětství, neboť trpí zvýšenou
pigmentací kůže v oblasti kolem
očí. Dějovou linii, odehrávající se
v současnosti, během níž se Panda
ocitá v nejrůznějších nesnázích, ne-

boť se právě rozešla s dlouholetým
přítelem, a tak se vrací do pokojíčku
k rodičům, doplňuje příběh Marie,
členky třetího odboje, o níž Panda
píše svou práci. O osudu Marie se
dozvídáme především prostřednictvím jejích deníků, z nichž Panda
čerpá. Tyto dvě linky, jejichž hrdinky spojuje nejen věk, ale také to, že
Marie v 50. letech pomohla emigrovat Terezině dědečkovi, doplňuje
linka třetí, nejdříve působící jako
okrajová, protože zachycuje osudy
Ivana a Lenky, Tereziných rodičů
potýkajících se s manželskou krizí,
v závěru však nabývající na rozsahu
a závažnosti.
Všechny tři linky vás budou bavit,
Lukášková si pohrává s češtinou,
výpovědi Terezy jsou hovorové,
místy až nespisovné, protkané slangem sociálních sítí a současných
pětadvacátníků, kdežto Marie, do
jejíhož života nahlížíme v průběhu
roku 1952, hovoří spisovně. Tyto
polohy prokládají kurzivou napsa-

né vložky o manželské krizi Tereziných rodičů, přičemž repliky do úst
protivné stárnoucí učitelky a jejího
manžela, unaveného novináře, vkládá sám život. Všechny tři linie jsou
zajímavé, i když ta Mariina působí
nejméně věrohodně. Zachytit atmosféru 50. let tak, aby text ve výsledku
nepůsobil strojeně a školometsky,
se ukázalo být pro autorku příliš
velkým soustem. Naopak v partu
Terezy dokáže spisovatelka mistrně
využít svých vlastních zkušeností,
zejména co se popisů úzkostných
stavů, nízkého sebevědomí a z toho
vyplývajících nesnází týče. Reálně
působí i figury Tereziných rodičů,
celkově je kniha – i přes slabší momenty – velmi čtivá, k čemuž napomáhá i členění na kratší pasáže a
jejich rozdílné grafické zpracování.
Co vás však dostane, to je opravdu
nečekaný závěr. Zde autorka předvedla, že výstavbu pointy má díky
své desetileté novinářské praxi v
malíčku.
(vkv)

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
Beletrie
A. Jacobson: Panský dvůr
J. Fielding: Špatná dcera
J. Rudiš: Český ráj
T. Keleová-Vasilková: Střípky;
Jsi jako slunce; Touhy
I. McEwan: Na Chesilské pláži
L. Moriarty: Na co Alice zapo-

Stolní tenis

Mšeno - Druhý lednový pátek nám
začalo jarní kolo regionálního přeboru ve stolním tenisu, do něhož
jsme po podzimní části vstoupili
ze druhého místa v žebříčku. Naší
snahou je udržení se na stávajícím
místě, rádi bychom ovšem vybojovali ještě lepší výsledek. Jak se nám
to daří, posuďte z výsledků.
TJ Sokol Dřínov—SK Mšeno
SK Liběchov—SK Mšeno
SK Mšeno—TJ Start Mlékojedy C
TJ D. Nelahozeves C—SK Mšeno
SK Mšeno—TJ Start Mlékojedy A
TJ Sokol Byšice B —SK Mšeno

0:18
1:17
16:2
4:14
9:9
0:18

Držte nám palce, my se budeme
snažit. Další info najdete ve Mšensku nebo na stránkách RSST Mělník.
Magdalena Hájková

mněla
N. Robertsová: Rudý šál
S.J. Gilmanová: Zmrzlinová
královna
R. Bureš: Legionář
Detektivní romány
R. Brynza: Dívka v ledu; Noční lov
A. Marsons: Pohřbená pravda
J. Patterson: Soukromá pravidla; Osudná třináctka; Čtrnáctý
hřích
Dětská literatura

J. Verne: Cesta kolem světa za
80 dní - edice Světová četba
pro školáky
M. Shellyová: Frankenstein
- edice Světová četba pro
školáky
R. Gellersenová: Piráti útočí Příběhy ze sedla
Z. Pospíšilová: Velký případ
školního detektiva
Netiketa - dobré mravy na
internetu

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

KALENDÁRIUM
MŠENSKA
Blažej Ignác Václav Holický (†
1679 Nebužely), evangelický farář. Vystudoval filozofii a působil
v Nebuželích v letech 1674 – 79.
Olga Duchoslavová, MUDr. (*
1919 Rusko † 1995 Mělník), dětská lékařka. Vystudovala reálné
gymnázium na Mělníku, kde také
prožila jako dětská lékařka většinu života ve zdejší nemocnici.
Byla svým způsobem průkopnicí
dětského lékařství u nás, jejíma
rukama prošly doslova celé generace dětských pacientů. Jejími hlavními působišti byly ještě
Mšensko a Byšicko.
Karel Pecha (* 1899 † 1974 Mšeno), houslista, pedagog. Absolvoval učitelský ústav. Výrazně
se podílel na hudebním životě v
meziválečném období. Jako vynikající houslista pořádal četné
koncerty po celém Mělnicku. Ve
Mšeně byl ředitelem školy a vedl
pěvecký kroužek.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

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!
Okrašlovací spolek pro
Mšeno a okolí
uvítá jakékoli staré
knihy, písemnosti,
poznámky a fotografie,
které se vztahují
ke mšenskému regionu.

„Zachraňme minulost
pro budoucnost.“
Stačí zavolat na:
724 846 381

mšensko
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Deník zastupitele: Marcela Prieložná

J

e 20. února a já odevzdávám
článek do novin. Od minule se
událo jistě víc věcí, než napíšu,
ale v kostce to nejdůležitější.
Předložili jsme návrh na změnu
rozdělování peněz z grantového fondu spolkům. Děkuji všem
zastupitelům, že ho schválili bez
připomínek. Na peníze teď dosáhne jednodušeji víc sdružení,
spolků i soukromých osob. Odsouhlasili jsme žádost o dotaci na
opravu vrat v hasičárně a příspěvek panu faráři na opravu průčelí
kostela, tedy pohledové části této
dominanty města. Patrioti přišli s
vlastním návrhem řešení dopravní situace u pošty, a jestli jsem
dobře pochopila vysvětlení Vaška
Házeho, dojde ke zjednodušení
dopravního značení, a tím zlepšení průjezdnosti křižovatky. Teď
se čeká na schválení příslušným
odborem. Dopraváci ale zamítli
umístění zrcadla na výjezdu ze
Stránecké do Jatecké ulice s tím,
že je úsek dostatečně přehledný.
Minule jsem také psala o emailu od Mgr. Berkové o charakteru
povrchu dlažeb v ulicích Tyršova, Žižkova, Husova a Palackého.
Nedalo mi to a požádala jsem
paní magistru o vysvětlení. Odpověď přišla obratem a dost mě
naštvala. Paní vedoucí oddělení
specialistů mě upozornila, že obsah emailu byl důvěrný a určený
pouze uvedeným adresátům a ne
mně. Komu tedy informace patřila? Nám evidentně ne. Jsem
zastupitelkou a k zodpovědnému
rozhodování potřebuji komplexní
informace o dění v obci. Trochu

jsem se urazila, že paní magistra
dělí lidi na ty, co mohou informaci
dostat, a na ty, co ne. Ani druhá
část odpovědi mě nijak nenadchla. Paní magistra píše o tom, že
žádná konkrétní jednání dosud
neprobíhají, ale že je zjevné, že
pod poškozeným povrchem ulic
vykukuje historická dlažba, která
by měla být do budoucna zachována (co třeba pod novým asfaltem). Není tajemstvím, že starosta
preferuje dlažbu a místostarosta
konstatoval, že po dlažbě se chodí
stejně dobře jako po asfaltu, takže
v budoucnu se určitě povedou diskuze i tady.
Dlažba se objevila také mezi
připomínkami občanů k zamýšlenému projektu úpravy prostoru
po bývalém zdravotním středisku.
Děkujeme všem, kteří strávili svůj
čas studováním materiálů k územní studii a vyjádřili svoje nápady
a připomínky. V návrhu usnesení
k jednání zastupitelstva bylo, že
rada města doporučuje schválit
variantu A. Starosta hned v úvodu
upřesnil, že usnesení bylo rozesláno omylem a hlasovat se ještě
nebude. To byla výborná zpráva,
protože otevřela zastupitelům
možnost k diskuzi nad touto studií. Protože se na studii a její zadání díváme spíš jako „uživatelé“
a ne jako „zadavatelé“, připravili
jsme se na diskuzi a řádně jsme ji
také vedli. Vznesli jsme řadu připomínek (např. dlážděné povrchy
komunikací, umístění odpadových kontejnerů, velký počet bytů,
deficit parkovacích míst a další…) Hned jsme byli „nepřátelé“

a diskuzi označil místostarosta za
„világoš“. Starosta konstatoval, že
tato územní studie je až moc detailně zpracovaná, její podrobnosti nejsou prý důležité a zavazující.
Ptám se, jak to měli občané vědět, že co je v ní nakreslené a v legendě zapsané, vlastně není důležité a neplatí? Jak je vůbec možné,
že jsme ji takhle předložili lidem
k připomínkování? Na co se tedy
vlastně měli v té studii dívat?
Jenom děláme z lidí, kteří zodpovědně zareagovali na výzvu
města, pitomce. Většina našich
příspěvků do diskuze tak byla odmítnuta.
Někteří zastupitelé jsou prý urbanisticky školení, sdělil starosta.
Já ne, ale to neznamená, že nemůžu mít svůj pohled na věc a vyjadřovat se.
Jedná se o budoucí stavbu za
desítky milionů, která ovlivní život nejen v přilehlých ulicích, ale
všech občanů Mšenska. Navrhli
jsme tedy, aby se veřejná diskuze
prodloužila, aby byly zapracovány
připomínky lidí a aby byla vypracována ještě další, zcela odlišná
studie, která bude jiná a ne jenom
variantou téhož. Stavbu takové
důležitosti je potřeba svědomitě
připravit, protože jenom pečlivou
přípravou na začátku se dá ušetřit
co nejvíce peněz.
Za správné považujeme sejít se v
širší pracovní skupině a domluvit
rozumný kompromis, který bude
dohodou všech a pak podkladem
pro zpracování architektonického
návrhu. Líbilo by se nám zachovat
alespoň malé parkoviště pro za-

městnance, rezidenty i návštěvníky města. Při revitalizaci náměstí
ubylo mnoho parkovacích míst a
dva roky starosta sliboval a mluvil
o tom, že nové parkování bude řešeno při úpravě prostoru bývalého
ZS. Ve volebním programu Společně Pro Mšensko jsme se před
volbami mohli dočíst, že zvýšení
počtu parkovacích míst v centru
za kostelem je pro ně klíčovým
úkolem. Jenže to bylo před volbami. Dnes jsme naopak slyšeli, že
starosta nepociťuje parkování ve
městě jako palčivý problém.
Za to my každou sobotu, od jara
do podzimu, ano.
Pěkný březen přeje
Marcela Prieložná, Pro Mšeno

Hašlerka hledá pána
V kralupském
útulku na páníčka čeká asi
osmiletá fenka středního
křížence, která
se potulovala po Mšeně.
Nikdo se k ní bohužel nehlásil.
Hašlerka, jak ji v útulku pojmenovali, je milá, kontaktní k lidem
a s jinými psy také nemá problém. V kotci se jí ale příliš nelíbí. Je vhodná ke starším lidem,
kteří s ní budou doma. Má čip
č. 953000010193266, který ale
není nikde registrovaný. Nepoznáváte ji někdo? V útulku je nešťastná a moc se jí stýská. Další
informace získáte v útulku Lesan
na telefonu 775 105 275.
(jř)

Inzerce

Kokořínský SOK s.r.o., autobusová doprava
přijme

řidiče na hlavní pracovní poměr
i na dohodu o provedení práce

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny D
(možnost doškolení). Tel.: 731 117 440
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Kadlínská devadesátnice žije
aktivně - čte a jezdí na výlety
Kadlín - Paní Magdalena Vondráčková se 16. února dožila
požehnaných 90 let. Narodila se
na Slovensku v obci Hriňová,
poblíž Zvolenu. Pochází ze šesti
sourozenců, kteří dnes již nežijí.
Po ukončení druhé světové války
odešla za prací do Čech. Pracovala v zemědělství, podle příležitostí
v rostlinné nebo živočišné výrobě. I ostatní sourozenci, mimo
nejstarší sestry, zůstávali trvale v
Čechách.
V roce 1952 pracovala ve Státním statku v Kadlíně, kde poznala
Václava Vondráčka, s nímž 16. 2.
1952 uzavřela manželství. Spolu
vychovali čtyři děti, dva chlapce a
dvě dcery. Měla náročný a tvrdý
život, těžkou práci v zemědělství,
k tomu musela zvládat péči o početnou rodinu. Ve věku 54 let získala starobní důchod. Příležitostně ještě vypomáhala ve státním
statku.
Paní Magda nežije jen pro rodinu, ač malá postavou, vždy jí byla
plná vesnice. Nejen, že se účastní společenského života, ale také
ho organizuje. Byla dlouholetou
předsedkyní Dohlížecího výboru
Jednoty. Díky její starostlivosti
jsme měli v Kadlíně vždy funkční obchod i hospodu. Pracovala

SLUŽBA OBČANŮM

Úředníci pomohou
lidem s daněmi
Mšeno - V pondělí 18. března v
době od 12.00 do 17.00 budou v
přízemí mšenské radnice pracovníci Finančního úřadu pro Středočeský kraj, územního pracoviště
v Mělníku poskytovat informace
k vyplnění daňových přiznání k
dani z příjmu fyzických osob za
období roku 2018. Potřebné tiskopisy jsou k dispozici na městském úřadě.
MěÚ Mšeno

Kde je Mšensko k dostání
Trafika, Mšeno. Obchod A. Oupické, Mšeno. Baťovna, Mšeno.
Cukrárna u Živných a Měšťáků,
Mšeno. Městská knihovna, Mšeno. Čerpací stanice, Mšeno. OÚ
Chorušice. Hospoda U Grobiána, Kokořínský Důl. Mrak Food,
Nosálov. Potraviny, Velký Újezd.

Magda Vondráčková (druhá zprava) při oslavě. Foto: Zdeněk Šesták

v lidosprávě ve Stránce, kam Kadlín přináležel. Tam hájila zájmy
kadlínských občanů. Byla aktivní
při akcích pořádaných Svazem
žen a Občanským výborem. Práce pro jiné jí pomáhá překonávat
těžké životní zkoušky, jakými byly
smrt manžela, tragické úmrtí syna
Milana a vnuka Karla. Má početnou rodinu, která ji má skutečně
velmi ráda. Často svoji babičku a
prababičku navštěvují. A občas u
svých potomků i nějaký ten den
pobývá. Má devět vnoučat a sedm
pravnoučat. Dnes žije společně se
svou dcerou Vendulkou v nájemním bytě obce.
Dostihly ji pochopitelně nedu-

hy stáří, na jejím zdraví se negativně projevuje také těžká práce
v zemědělství.
Přesto se aktivně zapojuje do
činnosti Sdružení seniorů Kadlín.
Stále si v knihovně obce půjčuje
časopisy. Vyrábí s námi keramiku,
vánoční a velikonoční výzdobu,
jezdí s námi na výlety - například
do muzea v Benátkách a muzea
cukru a cukrovarnictví v Dobrovici. Jsme rádi, že ji mezi sebou
máme a společně s námi se raduje
ze života.
Přejeme jí hodně zdraví a ať je
nejméně do stovky stále s námi.
Za Sdružení seniorů Kadlín
Zdeněk Šesták

Inzerce

Ž E LEZ ÁŘ STVÍ - ELEK TRO
Václav K uneš
Prodáváme:
VO D O INSTA LAČNÍ MATERIÁ L
KOVÁNÍ – ZÁ MKY – V LOŽKY
E L EKTRO MATERIÁ L
L E PID L A – TMELY – MA ZA DLA
SPOJ OVACÍ MATERIÁ L
Zajišťujeme:
V ÝROBU KLÍČŮ
O PR AVY ELEKTRICKÉHO NÁ ŘA DÍ
B RO UŠE NÍ NOŽŮ, KOTOUČŮ A ŘETĚZŮ
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 . cz

KINO MÁJ DOKSY
BŘEZEN
5. 3. 17.30 - Úhoři mají nabito
(komedie, ČR, 2019, 101 minut,
režie Vladimír Michálek)
5. 3. 20.00 - Složka 64 (krimi, Dánsko/Německo, 2018, 119 minut,
režie Christoffer Boe)
9. 3. 15.00 - Jak vycvičit draka 3
(animovaná rodinná komedie,
USA, 2019, 104 minut, režie Dean
DeBlois)
9. 3. 17.30 - Captain Marvel (akční, USA, 2019, 128 minut, režie
Anna Boden, Ryan Fleck)
9. 3. 20.00 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, 93 minut, režie
Martin Horský)
12. 3. 15.00 - Čertí brko (pohádka, ČR/Slovensko, 2018, 99 minut,
režie Marek Najbrt)
12. 3. 17.30 - Captain Marvel
(akční, USA, 2019, 128 minut, režie Anna Boden, Ryan Fleck)
12. 3. 20.00 - Roma (drama, Mexiko/USA, 2018, 135 minut, režie
Alfonso Cuarón)
13. 3. 9.30 - Coco (animovaný film
pro celou rodinu, USA, 2017, 105
minut, režie Lee Unkrich a Adrian
Molina)
16. 3. 15.00 - EXPEDIČNÍ KAMERA (filmový festival sestavený z
nejlepších cestovatelských a outdoorových filmů)
19. 3. 17.30 - Léto s gentlemanem (romantická komedie, ČR,
2019, 98 minut, režie Jiří Adamec,
scénář Jaromír Hanzlík)
19. 3. 20.00 - Bohemian Rhapsody (hudební drama, Velká Británie/USA, 2018, 134 minut, režie
Bryan Singer)
23. 3. 15.00 - Kouzelný park
(animovaná komedie pro celou
rodinu, USA/Španělsko, 2019, 85
minut, scénář Josh Appelbaum,
André Nemec)
23. 3. 17.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019)
23. 3. 20.00 - Skleněný pokoj
(drama, ČR/Slovensko, 2019, 104
minut, režie Julius Ševčík)
26. 3.17.30 - Co jsme komu
zase udělali? (komedie, Francie,
2019, 98 minut, režie Philippe de
Chauveron)
26. 3. 20.00 - Žena na válečné
stezce (komedie, Island/Francie/
Ukrajina, 2018, 101 minut, režie
Benedikt Erlingsson)
30. 3. 15.00 - Dumbo (rodinný
film pro celou rodinu, USA, 2019,
114 minut, režie Tim Burton)
30. 3. 17.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019)
30. 3. 20.00 - Zelená kniha (komedie, USA, 2018, 130 minut, režie Peter Farrelly)
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18.

Lofoty patří mezi nejkrásnější místa na zemi

P

řed necelými dvěma roky
jsem se ve Mšensku zmiňoval o cestě na nejsevernější
evropský bod Nordkapp v Norsku,
dnes budu pokračovat vyprávěním o
zpáteční cestě.
Vracíme se podél rozeklaného
pobřeží a naším cílem budou dvě
norská souostroví Vesterály a Lofoty, která jsou považována za nejkrásnější místa evropského severu. Na
jejich prozkoumání máme celé čtyři
dny. Vesterály projedeme za jeden
den a těm krásnějším, Lofotům, věnujeme zbylé tři.
Celé Lofoty tvoří čtyři větší ostrovy a řada malých, většinou neobydlených. Spojení mezi nimi obstarávají lodní trajekty a v nedávné
době mezi několika z nich vystavěli
mosty. Všechny ostrovy jsou hornaté, vysoké kopce převážně alpského
reliéfu se zvedají strmě už od hladiny moře. Pokud někde zbyl malý
prostor mezi pobřežím a kopcem,
využili ho místní obyvatelé pro postavení malých městeček. Ta tvoří
menší dřevěné domky, někdy i vícepatrové, postavené původně pro
rybáře. Doba se ale mění a dnes je

řada z nich přeměněna na hotely a
turistické ubytovny. Pro místní je
výhodnější je pronajímat, než se za
podstatně menší peníz pachtit po
moři a shánět obživu lovem ryb.
Ono jich dnes už také tolik není a
rybolov je zde přísně regulován.
První naší zastávkou je největší zdejší město Henningsvaer na ostrově
Austvagoy. Vypadá, jako by vyrůstalo přímo z mořské hladiny. Domy
mají většinou postavené na silných
dubových kůlech a podlaha domů
je od hladiny vzdálená asi čtyři metry. To proto, aby se při přilivu, který
zvedne hladinu o tři metry, nedostala voda do domů. Města na dalších
ostrovech jsou podobná.Na ostrově
Vestvagoy se u pobřeží občas objeví
i menší kamenitá pláž. To nám nedá,
jdeme zkusit vodu, koupání nás láká.
Ale nezláká, stačí do vody namočit
ruku a je jasné, že z koupání nic nebude. Nejsme přece lední medvědi.
Poslední ostrov, na který musíme
přejet po mostě, je nejjižnější, z těch
čtyř nejmenší a také nejkrásnější.
Strávíme na něm dva dny. Jmenuje
se Flakstadoy. Prošli jsme dvě nádherná městečka Reine a přístav Mos-

Původně rybářské domky stojí většinou na dubových kůlech.

Nasolené sušené ryby patří mezi místní specialitu.

Městečko Reine leží na úpatí obrovské skály. Foto: Z. Bergl (3x)
kenes. Reine jsme si prohlédli už při
zacházejím slunci, ráno si ho projdeme při cestě do přístavního města
Moskenes pořádně.
Nejjižnějším sídlem celých Lofot
je městečko s nejkratším jménem Å.
Norové to čtou jako Ó. Hned se jdeme ubytovat na jižním konci města,
zase do těch bývalých rybářských
domků. Stojí také na dřevěných kůlech a spojují je dřevěné lávky. Chvíli ten náš hledáme, domky nemají
čísla, ale lidská jména. Ten náš se
jmenuje Hansen. Jejich vybavení je
dokonalé. Rychle si uděláme večeři
a jdeme na průzkum. Před dvanáctou hodinou se jdeme podívat na
nejjižnější cíp ostrova. Obloha kolem září rudou barvou, Slunce se ale
schovává za blízký kopec. Přesto je
dokonalá viditelnost, bez problému
se dá fotografovat a natáčet. Úplná
nádhera. Tady končí svět lidí, dál
už začíná svět vikinských bohů, pro
nás tajemný a nedostupný. Vůbec se
nám odtud nechce, teprve po dvou
hodinách se vracíme na pokoje.
Moc toho nenaspíme, už ve čtyři
hodiny nás budí křik nebo spíše nesnesitelný řev mořských racků. Těch
je tu obrovské množství, hnízdí na
každém okenním parapetu a mláďata řvou taky statečně. Jdeme se
raději podívat na místní trh, rybáři
už vykládají plastové bedny s rybami
a ostatními mořskými potvorami.
Hoteliéři a domorodci si je hned rozebírají. Rackové se snaží také něco
ukořistit, tak nějak vypadá drzost
v ptačím provedení. Občas z nich z
výšky něco vypadne a nejsou to jen
zbytky ukořistěných ryb... Domky a
cesty jsou dost bílé, někteří lidé také.
Já měl štěstí, nemusel jsem pracně
utírat oblečení jako můj kolega. Ale
to je tady asi běžná věc. Sbohem Å.
Nasedáme a odjíždíme do blízkého
městečka Reine, podle turistických

průvodců nejkrásnějšího místa Norska. A je to pravda, to se ani nebudu
snažit popsat, neuměl bych to. Tady
se rybolov zachoval v největším rozsahu. V březnu táhnou obrovská
hejna tresek do míst tření, a to je
signál, aby všichni rybáři nastoupili
do člunů a vyrazili na lov. Vracejí se
s plnými loděmi a hned ryby třídí.
Nejen na u nás známé filety, uzené ryby a na smažení do místních
restaurací. Většina skončí na nekonečně dlouhých dřevěných sušácích,
kde vykuchané, nasolené a zbavené
hlav visí až do konce června. Zde
stálý déšť jim nevadí, vítr je osušuje
a taky odvádí pryč rybí zápach, který cítíme i teď u prázdných sušáků.
Většina sušených tresek skončí v jižní Evropě, především v Itáli, jako nesmírně drahá pochoutka. Před kuchyňskou úpravou je dva dny máčí
ve vodě s olivovým olejem a pak dále
zpracují. Viděli jsme je prodávat i
na tržišti. Jedna asi 30 centimetrů
dlouhá ryba stojí přes 200 norských
korun. Pro nás krát 4 Kč. No nekup
to, když je to tak laciné! Raději jdeme na prohlídku městečka. Čemu
jsme ale neodolali, byly různé saláty
z mořských potvor, jeden lepší než
druhý a za rozumnou cenu. Koupil
jsem pět druhů v zataveném kelímku, snad mi vydrží až domů. Jak se
znám, asi nevydrží.
Do posledního městečka Moskenes jdu s několika kolegy asi hodinu
pěšky, z pobřežní cesty máme nádherné výhledy. Jsme na místě, autobus také, naloďujeme se a po dvou
hodinách na pořádně rozbouřeném
moři přistáváme na norském pobřeží. Shodujeme se, že Lofoty jsou asi
to nejhezčí, co jsme kdy navštívili.
Kdo nevěří, ať se tam vypraví. A ještě poslední věta. Podle místních zde
jenom tři dny v roce neprší, nám to
vydrželo čtyři dny.
Zdeněk Bergl

