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Divadelníci uvádějí novinku:
Potřetí bych umřít nechtěl

duben
ČEKÁ NÁS
8. 4. Mšeno

velikonoční pořad s p.
Víznerem v domově seniorů od 10.00

12. 4. Mšeno

Vladimír Pecháček (býv.
člen skup. Šlapeto) s kapelou, od 14.00 v DSM

13. 4. Mšeno

divadelní představení
v sokolovně, více str. 1

14. 4. Mšeno

Den Země od 15.00
v Debři, více na str. 7

16. 4. Mšeno

BANG!

Stejně jako
výstřel z legendárního Coltu 1911 v době
americké prohibice letí do Mšena
nová hra mšenských divadelníků.
Analogie s dvacátými léty minulého století za velkou louží není jen
tak náhodná. Za prvé půjde o detektivku právě z doby, kdy kšefty s
alkoholem byly na denním pořádku, i když pít se nesmělo, a za druhé
- pomalu tak dlouho, jako prohibice hýbala Amerikou, jsme ve Mšeně museli čekat na novou hru. I
když to bychom divadelníkům poněkud křivdili. V únoru uplynulo
třináct let od chvíle, kdy uvedli
předchozí veleúspěšnou Postel plnou cizinců.
Po dlouhém čekání můžeme snad
očekávat o to větší „pecku“. A kdy
to bude? Ochotníci z Divadelního sdružení Sokol Mšeno na nás
svými hereckými zbraněmi zamíří
v sobotu 13. dubna od 19 hodin
v mšenské sokolovně.
V napínavé detektivce se v hlav-

Živnostníci,
podnikatelé!
Dejte o sobě vědět
potenciálním zákazníkům
na stránkách měsíčníku

mšensko.
Má to smysl!

msensko@email.cz

Lidé, kteří si premiéru nové
detektivky nenechají ujít,
mohou už z fotografií
poznat, že se mají na
co těšit. Ačkoli jde
o detektivku,
o vtipné scénky
nebude
nouze...
Foto: V.
Novák
(3x)

18. 4. Chorušice

zdobení velikonočního
stromu na Zelený čtvrtek
s SDH Chorušice

21. 4. Lobeč

velikonoční zábava
v sokolovně od 20.00,
hrají Kindlovi, tombola

22. 4. Lobeč

ní roli spisovatele představí známý
mšenský bard Jirka Fanta, jehož
manželku ztvární Jana Čambalová
a asistentku Daniela Sobotková. A
coby jeho neteř se na scéně objeví
Mirka Strunecká. Obávaného mafiána Al Capouna pak představí
Daniel Petříkov a jeho gorilu David
Bidlo. V roli barmanky diváci uvidí
Danu Svobodovou a komisaře Foxe
si střihne Petr Lněnička. A bez role
nezůstane ani režisér Václav Novák, který si kvůli roli svatého Petra
nechá narůst i křídla...
Jiří Říha

velikonoční sváteční oběd
na zámku v Lobči od
12.00, jarní menu, rezervace na tel.: 606 406 308

24. 4. Zahájí

pietní akt, více na str. 3

26. 4. Lobeč

Dalešice, Kostelec, Lobeč:
Tři pivovary / Tři příběhy,
v Pivovaru Lobeč

SVOZ BIOODPADU

Vytvářejte s námi

Vážení občané, sezonní svoz
bioodpadu (hnědých nádob)
začíná ve středu 3. dubna
a poté opět poběží se čtrnáctidenním intervalem.

mšensko

Martin Mach
starosta

dechovka v DSM od
14.00, skupina p. Dědiny

▪ Chcete se podílet
na obsahu Mšenska?
▪ Chcete dobře propagovat
svou obec?
Své příspěvky posílejte na:

msensko@email.cz

27. 4. Mšeno

Vymetání výfuků na náměstí, sraz v 9.30

1. 5. Mšeno

15. mistrovství světa mopedů Stadion na ploché
dráze ve Mšeně, prezence
8.00 - 10.00

mšensko
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Přátelé, musím se
přiznat, že se někdy mám co přemáhat, abych tyto
řádky napsal. Ale
když už jsem si
ta „slova“ zavedl,
přece je nemohu vynechat. Někdy
to ovšem podle toho vypadá. Nicméně, tentokrát jsem s pátráním
po tématu dubnového sloupku až
takový problém neměl. Přišlo tak
nějak samo. I když mě za něj zřejmě jistá skupina podnikatelů mít v
oblibě nebude... Ale co naplat. Byla
zrovna neděle, když jsem si konečně
našel čas na našeho „prcka“ a vyrazil s ním v kočárku na procházku.
Bylo krásně, svítilo sluníčko, a tak
jsme se vypravili přes Debř na Míčovku. Zatímco jsem si liboval, že
už tu máme vytoužené jaro, uslyšel
jsem motor a vzápětí i uviděl samojízdný postřikovač, jak ze širokých
ramen vypouští chemikálie na pole,
a to jen pár desítek metrů od nás.
Radost z pěkného počasí a čistého
vzduchu byla ta tam. Spíš jsem měl
vztek a obavy z toho, aby se toho
ten náš hošík nenadýchal. Je mi
sice jasné, že i zemědělci potřebují
pěkné počasí, ale v neděli, kdy je
venku největší koncentrace turistů,
by si práci na polích mohli odpustit.
Pokud budou orat nebo sekat, to se
ještě dá pochopit. Ale postřiky? Nejlepší by bylo, kdyby se aplikovaly
v nočních hodinách. Udělalo by to
jistě radost i včelařům. Přestože je
zemědělci většinou o postřicích informují, včely nejsou slepice, aby je
svolali na zrní. A na pastvu létají
kupodivu zrovna v denních hodinách...
Pěkné čtení a méně rozčilování
přeje Jiří Říha
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Mladší mšenská tatrovka
dostala novou cisternu
Mšeno - Prorezivělá nádrž u zásahového vozu přidělala vloni starosti jednotce mšenských dobrovolných hasičů, kteří se obávali, aby k
požáru nepřijeli bez vody. Nyní už
však v hasičské zbrojnici stojí vůz
s novou cisternou, kterou vyrobili
odborníci na požární techniku v
Kometu Pečky.
Na opravu si ovšem hasiči museli počkat do konce loňského
roku, kdy město uvolnilo potřebné
peníze. Nešlo totiž o nic levného.
Oprava stála více než půl milionu
korun. „Otvory v nádrži jsme provizorně opravili tekutým kovem a
gumoasfaltem, ale bylo jasné, že to
dlouho nevydrží,“ řekl velitel jednotky František Šulc.
Nakonec se ukázalo, že vedle
nové nádrže ze silného ocelového
plechu bude nutné vyměnit i brzdový válec, zátěžový regulátor a
jeden měch. A z Peček se vůz vrátil
i s účelnějším ovládáním vodního
děla, okapnicemi na dveřích nástavby a novou skříní na motorové
pily a další vybavení, která vznikla
v místě druhé nádrže. „Naše novější cisterna dříve sloužila vojsku,
proto měla dvě nádrže. Nám ov-

Pro novou cisternu si mšenská tatra zajela do Peček. Foto: Archiv SDH

šem stačí jedna, takže jsme prostor
využili účelněji,“ vysvětlil velitel
jednotky a dodal, že během následujících let by bylo dobré zrepasovat převodovku, zmodernizovat
vnitřek kabiny a nástavbu namísto
dveřmi osadit roletami. „Tady se
bavíme opět o zhruba půl milionu
korun. Pak by byl vůz v podstatě kompletně opravený,“ doplnil

František Šulc.
Velkou finanční injekci by brzy
potřebovala i starší z mšenských
osmsetpatnáctek, která už má
svá nejlepší léta za sebou. Starosta města Martin Mach proto na
výroční schůzi sboru přislíbil, že
se bude snažit sehnat prostředky
na úplně novou cisternu, která by
starší stroj nahradila.
Jiří Říha

Pod Kokořín lákaly stánky a muzika
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Tradiční řemesla, stánky s nejrůznějšími dobrotami a prohlídky
starého hradu Kokořína. To všechno nabídl tradiční Kokořínský
jarmark, který se konal poslední březnovou sobotu v Kokořínském Dolu. Nelákal tam ovšem jen jarmark, ale i oblíbený Podkováň Fest, jehož součástí byla vedle zlatavého moku několika
značek také dobrá muzika. Foto: archiv restaurace Pobuda (2x)

mšensko
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Nebe nad Zahájím rozezvučí
průzkumný letoun Storch
Zahájí - Obec Chorušice spolu
s městem Mělník, ČsOL Mělník
a Svazem bojovníků za svobodu
v Mělníku zve občany na pietní
vzpomínkový akt k uctění památky padlých partyzánů a vzpomínku událostí ze 24. dubna 1945.
Tehdy byla vesnice po krátkém
boji se třemi členy partyzánské
skupiny Národní mstitel obsazena německými vojsky a lidé
čekali před nabitými zbraněmi na
verdikt německých velitelů.
Právě na tyto události pamětníci zavzpomínají. Od 16 hodin
bude Sdružením přátel vojenské
historie sever z Jablonce nad Nisou připravena výstava dobové
vojenské techniky – německých

Součástí pietního aktu v Zahájí bude výstava vojenské techniky.

Položení kytic je naplánováno na 17. hodinu. Foto: Archiv obce (2x)
Inzerce

automobilů, motocyklů, uniforem německých i sovětských
vojáků a nad hlavami účastníků
pietního aktu přeletí německý
průzkumný letoun Storch. Od 16.
45 hodin bude následovat koncert dechové hudby Mělničanka
pod vedením Pavla Pilaře a úderem 17. hodiny bude položením
kytic oficiálně zahájen pietní akt.
Projev přednesou starosta města
Mělník MVDr. Ctirad Mikeš, senátor Jiří Vosecký a případní další účastníci.
Setkání se koná nepřetržitě od
roku 1946 a je vzpomínkou nejen na osudy partyzánské skupiny Národní mstitel, ale stejnou
měrou i na obyvatele našich obcí,
kteří při pomoci partyzánům
přišli o život nebo byli navzdory
blížícímu se konci války Němci
mučeni.
Martin Bauer

Chcete měsíčník

mšensko
nacházet každý měsíc
ve své poštovní schránce
nebo jím chcete potěšit
své milé, které by
zajímaly zprávy
z rodného kraje?
V případě zájmu
o předplatné volejte na
724 846 381
nebo pište na e-mail:
msensko@email.cz

SLOUPEK FARÁŘE
Pomalu, ale jistě
se blíží Velikonoce. Znovu si
připomeneme
Ježíšovu oběť na
kříži. V rámci
církevního roku
prožíváme postní období. Čas, který
můžeme věnovat nejenom plnění
každodenních povinností. Ale také
zamyšlení nad tím, kdo já osobně jsem. Kam směřuji, kde je můj
životní cíl a co je pro mě v životě
nejdůležitější. Postní období začíná
na Popeleční středu, letos to bylo
6. března, a končí na Velikonoční
neděli. Na Popeleční středu i letos
byli návštěvníci římskokatolických
mší znamenáni křížkem z popela
ze spálených kočiček. Prach a popel
jsou symbolem ztišení a pokání.
Mohu se sám sobě líbit, mohu si
myslet, že jsem dobrý, že nikomu
neubližuji a žiji řádným životem.
Tento symbol nám však připomíná
– a nemusí se to líbit nikomu – ani
věřícím, ani nevěřícím, že mnohdy
možná nejsme tak důležití, jak si
sami myslíme. Prach popela nám
připomíná, že jsme nic, i kdybychom dosáhli hvězdné kariéry, vydělali spoustu peněz, získali moc,
stejně jednou všichni skončíme
jako prach země, na které jsme se
narodili. Může to být pro každého
z nás tíživé, ale také osvobozující.
Možná je někdy dobré se zamyslet
nad tím, k čemu mi všechno to, co
dělám, vlastně je. Ne proto, abych
toho nechal a utekl do kláštera či
meditoval na poušti – i když pro
někoho to může být smysluplné. Ale
abych dovedl rozpoznat a vnímat,
že nemusím být do sebe zahleděn,
že nejsem na světě sám a že kolem
mě žije mnoho dobrých lidí. A přece
i ti také jednou skončí jako prach
této země, nejen já sám. Takže paradoxně kajícný pohled mě může
vést k tomu, že znovu najdu radost
ze života a z přítomnosti druhých
lidí kolem mne. Někdy je určitě
dobré se něčeho zříci – tedy postit se.
Dnes už jenom málokteří věřící lidé
dodržují půst. Ono to svůj smysl
mělo – zdravotní i duchovní. Organismus se pročistil a prohloubily se
myšlenky. Můžeme se však pokusit
omezit některé své potřeby v oblasti
jídla či pití nebo zábavy až do Velikonoční neděle. Nejít na diskotéku,
nepít alkohol, nejíst některé druhy
masa atd. Může to být prospěšné
nejen pro nás, ale i pro naše okolí.
Peníze, které ušetříme, můžeme
věnovat potřebným lidem osobně či
prostřednictvím nadací. Co říkáte?
Michal Šimek, farář
evangelického sboru ve Mšeně

mšensko
Inzerce

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)

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
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Městská památková zóna:
ani památkáři nemohou vše
Mšeno - Mnozí vlastníci domů
v našem městě se setkali s těžko
řešitelnými problémy při opravách domů umístěných v Městské
památkové zóně Mšeno (dále jen
MPZ).
Často nepřekonatelnou překážkou se stávají názory zaměstnankyně Národního památkového
ústavu, územního odborného
pracoviště středních Čech v Praze
(dále jen NPÚ) Mgr. Jany Berkové,
které jsou následně převzaty do závazných stanovisek, a rozhodnutí
oddělení památkové péče, odboru
školství a kultury Městského úřadu
Mělník.
Vyskytl se však již případ, kdy
důsledným uplatněním práva bylo
dogma paní magistry prolomeno
a bylo konstatováno, že postup
oddělení památkové péče, odboru
školství a kultury Městského úřadu
Mělník je protizákonný.
Rozhodnutím oddělení památkové péče, odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník ze dne
27. 6. 2018 byla zamítnuta žádost
majitelky domu paní V. H., o vydání závazného stanoviska k zateplení severní stěny domu v ulici
Cinibulkova ve Mšeně.
Navrhované zateplení bylo po
úpravách specifikováno aplikací
Lignoporu o tloušťce 160 mm, (na
vrstvě polystyrenu je deska heraklitu), která bude opatřena následným nahozením omítkou.
Oddělení památkové péče MěÚ
Mělník si vyžádalo vyjádření NPÚ
a aniž by dále zjistilo skutečný stav
věci, vydalo na základě vyjádření
NPÚ (které má mít pouze doporučující charakter) zamítavé rozhodnutí a zateplení domu paní V. H.
fakticky zakázalo i přes skutečnost,
že v žádosti paní V. H. poukazovala na špatnou tepelnou izolaci
stávající zdi s jejím možným promrzáním.
Své rozhodnutí oddělení památkové péče Mělník odůvodnilo tvrzením, že podle jejich názoru je zateplování fasád na území městské
památkové zóny značně problematické, jelikož jsou při něm používány novodobé materiály, dochází
k druhotnému přidávání hmoty k
objektu a v souvislosti s tím také ke
změně stávajících proporcí. Takto
ošetřené fasády se vyznačují nepřirozenou rovinností. Závěrem

správní orgán prvního stupně argumentuje snahou předejít vzniku
precedentu pro ostatní vlastníky
nemovitostí v předmětné MPZ.
Proti rozhodnutí podala paní V.
H. dne 11. 7. 2018 odvolání. Věc
byla postoupena k rozhodnutí
Krajskému úřadu Středočeského
kraje.
Odbor kultury a památkové péče
Krajského úřadu Středočeského
kraje dne 18. 1. 2019 zcela zásadně
změnil výrok napadeného rozhodnutí.
V odvolacím řízení Krajský úřad
rozhodl, že zateplení severní stěny
domu v obci Mšeno materiálem
Lignopor o tlouštce 160 mm je podle § 14 odst. 2 a 3 zákona o státní
památkové péči z hlediska zájmů
státní památkové péče přípustné.
V odůvodnění rozhodnutí odvolacího orgánu je pak stěžejní právní úvaha, kdy názor MěÚ Mělník
vycházející z vyjádření Mgr. Berkové, že pakliže je zateplování
fasád dnes považováno za zcela
běžný jev, je to důvodem, proč by
tomu tak nemělo být v památkových zónách, je nepodloženým a k
předmětné věci blíže nespecifikovaným názorem.
Stejně tak nelze akceptovat odůvodnění o nepřípustnosti předmětného záměru zamezením
vzniku precedentu pro nakládání
s nemovitostmi v MPZ Mšeno.
Takovýto způsob zdůvodnění je
v rozporu s právními předpisy,
neboť správním orgánům není
umožněno posuzovat žádost a roz-

hodovat o právech účastníka řízení
na základě neexistujících případů,
v tomto případě na základě případné budoucí stavební činnosti
na dotčeném území.
Odvolací správní orgán dospěl
k závěru, že navržené zateplení
severní stěny předmětného domu
systémem Lignopor o tloušťce cca
160 mm, na kterém bude naneseno
klasické omítkové souvrství, nepoškodí zájmy státní památkové péče
uplatňované v MPZ Mšeno.
Podstatné je pak konstatování
Krajského úřadu Středočeského
kraje, že správní orgán prvního
stupně, kterým bylo oddělení památkové péče, odboru školství a
kultury Městského úřadu Mělník,
při rozhodování porušil zákon
v ustanoveních § 3 a § 68 odst. 3
správního řádu v souvislosti s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči.
Věřím, že v našem městě začne
vítězit zdravý rozum a nebude nutné se takto složitou cestou dovolávat práva na zkvalitnění bydlení ve
vlastních domech. V uvedeném
případě to trvalo dlouhých 7 měsíců.
(Uvedené citace z rozhodnutí byly
použity se souhlasem účastníka řízení paní V. H.)
Podrobnější informaci budete
moci najít na našich webových
stránkách www.promseno.cz, které budou v nejbližší době spuštěny
v aktuální podobě.
Ing. Jaromír Flígl, Pro 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
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MDŽ: jakpak to tenkrát bylo?
A co ve Velkém Újezdě zbylo?
Velký Újezd - Dnes je vzhledem
k poměrně nedávné historii naší
země Mezinárodní den žen v České republice spojován s komunistickým režimem, jelikož KSČ tento den využila ke své propagandě.
Rudé karafiáty a verše představitelek Svazu žen pamětníci jen tak nezapomenou. MDŽ je ale ve skutečnosti mezinárodní den, uznávaný
v různých částech světa, s kořeny
sahajícími hluboko do naší minulosti. S komunismem nemá pranic
společného. Na jeho počátku stála
řada rozsáhlých stávek žen v USA,
Rakousku, Dánsku, Německu, Švýcarsku i Rusku. Ženy stávkovaly
za zlepšení pracovních podmínek,
zkrácení pracovní doby, lepší platy, ukončení zaměstnávání dětí
i hlasovací práva žen. Ženy s podporou mužů na demonstracích
požadovaly konec diskriminace v
zaměstnání.
OSN oficiálně uznala 8. březen
Mezinárodním dnem žen v roce
1975, následně jej přijaly mnohé
národní vlády Evropy, USA, Austrálie i Ruska. Ve světě se v tento
den konají různé akce a přednášky
s cílem oslavit rovnoprávnost žen a
podpořit světový mír.
V obci Velký Újezd se tradice
oslav MDŽ nevytratila. Zásluhou
zakladatelů Akčního výboru (Zdeněk Kočí, Pavel Novotný, Josef Vejvoda a Rudolf Hodboď) se letos
konal jubilejní 20. ročník, v duchu
tradiční poctivé zabijačky. Nenechte se mýlit, nejedná se o pouhé
zabijačkové hody, ale o skutečnou
zabijačkovou akci s hojným pra-

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Pronajmu nebo prodám zahradu
ve Mšeně - Bílkách o rozloze cca
2 000 m2. Jde o rovinu s chatkou
a přístřeškem na nářadí. Případní
zájemci se mohou ozvat na 606
583 022 nebo elektronicky na adresu: plasilova.vera@seznam.cz.

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
Práce s pašíkem šla pánům z Újezda od ruky. Foto: Z. Novotná (3x)
covním zapojením obyvatel obce
všech věkových kategorií. Muži
přispívají na rozpočet akce, jejich
ženy jsou zvány zdarma.
Muži dorážejí do hostince jako
první, a to v časných ranních hodinách. Ve vzájemné spolupráci
štípou dřevo, zatápějí pod kotly,
porcují zabitého pašíka a připravují střívka. Ženy zatím doma pečou
moučníky, dorty a buchty, které
večer zaplní stoly místní hospůdky.
Jaroslav Tuček obstarává pašíka,
Pavel Novotný nakupuje suroviny,
Zuzana Novotná st. peče buchtu
do pašíka a připravuje flíčky, Eva
Tučková připravuje guláš, řezníci
Jaroslav Tuček, Radek Tuček, Pavel
Vtelenský, Robert Hanuš, Bohumil
Flíček nebo Jiří Vejvoda dochucují
výrobky, Václav Richter a Vlastimil Kolumpek st. hlídají kotle,
starší generace žen vypomáhá v
kuchyni, mladší generace připravuje knedlíčky... Každý pravidelný

pomocník už zná svůj úkol. A že je
společně zvládají skvěle, musí být
jasné každému, kdo do hostince
vstoupí. Vůně zabijačkových pochoutek kroutí nosíkem i starším
lidem se slabším čichem a každý
návštěvník nedočkavě pokukuje
směrem ke kuchyni, odkud se postupně vynoří talíře zdobené tatarským biftekem, bílou ovarovou polévkou s knedlíčky a flíčky, černou
polévkou s kroupami, pečenými
žebírky, jitrnicemi, jelity, ovarem,
tlačenkou, prejtem i gulášem…
Dál už radši netřeba jmenovat. Takové věci je vždy potřeba ochutnat. Místní tančí při živé hudbě,
pijí, mlaskají a veselí se – a to ještě i
druhý den. Akce stmeluje obyvatele obce a oceňuje ji i mladá generace, která letos hlavním tahounům
této tradice předala při příležitosti
20. výročí čestné uznání za spokojené strávníky.
Ing. Zuzana Novotná

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

Mateřská škola Mšeno
přijme zaměstnance na
pozici učitelka. Nástup od
15. 4. 2019, po dohodě lze
i později. Pracovní poměr
na dobu určitou, úvazek 0,5.
Žádosti o pracovní místo lze
podat osobně v kanceláři
mateřské školy, nebo
emailem na ms@mestomseno.cz nejpozději do 10.
4. 2019. Další informace na
telefonu 731 417 315.

OZNÁMENÍ

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

I střívka na jitrničky vyžadují zručnost a trpělivost. Nejdříve je ale třeba vše pořádně promíchat...

SK Mšeno oznamuje, že
RESTAURACE
NA STADIONU
zahajuje na Velikonoce
provoz.
Otevřeno bude od čtvrtka
18. 4. 2019. V květnu
o víkendech od 17.00.
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STOLNÍ TENISTÉ
INFORMUJÍ
Mšeno - Přinášíme vám další zprávy o našem snažení s pálkou v ruce.
Pokračuje jarní kolo a my za sebou
máme další čtyři zápasy, po kterých
se držíme stále na druhém místě v
žebříčku. Musím ale přiznat, že zápas v Neratovicích, kde se na nás
velice dobře připravili, nedopadl v
náš prospěch. O to větší bude naše
úsilí v posledních třech zápasech,
které nás čekají. Za zmínku ještě
stojí informace, že na domácí zápas
s Beřkovicemi přijela i hráčka paní
Eliška Krejčová, které je úctyhodných 92 let. Takže „pinčes“ se dá
hrát v každém věku. Přijďte si také
pinknout.
SK Mšeno - TJ Sokol Pšovka C
TJ Sokol Libiš - SK Mšeno
SK Mšeno - Sokol D. Beřkov. C
TJ Neratovice F - SK Mšeno

12:6
1:17
15:3
10:8

Magdalena Hájková

ZA TRHY A VÍNEM
NA MĚLNÍK
Trhy na Mělníku

Mělnické trhy se budou konat, až
na výjimky, každou sobotu od 8.00
na náměstí Míru a poprvé se na ně
můžete těšit 6. dubna. Některé z
trhů budou zaměřené tématicky,
například Velikonoční trh hned 13.
dubna, a doprovázené kulturním
programem. Návštěvníci se mohou těšit na pohádky, divadelní
nebo hudební představení. Novým organizátorem Mělnických
trhů v roce 2019 je Pavel Chorouš.
S dotazy a rezervacemi na prodejní
místa se obracejte na: pavel.chorous@seznam.cz nebo na telefon
777 628 826. Zveme všechny prodejce a výrobce s regionálními produkty. Další informace na www.
melnicketrhy.cz.

Vinná noc

Na tomto tradičním setkání budou v sobotu 27. dubna od 16 do
22 hodin představena zejména
mladá vína ročníku 2018. Nabídka
jednotlivých vinařství bude soustředěna ve dřevěných stáncích po
obvodu náměstí Míru. Zámek Mělník své návštěvníky uvítá tradičně
na nádvoří i ve sklepeních, kde
atmosféru podtrhne živá cimbálová muzika. Na Radničním dvoře se
můžete přidat k degustaci. Předprodej skleniček a žetonů bude 25.
a 26. dubna - Vinařství Kraus 7.00 17.00, Vinařství Bettina Lobkowicz
7.00 - 18.00, Zámek Mělník 9.00
- 17.00.

Novinky ze mšenské základky:
školáci tančili a hráli florbal
Valentýnská diskotéka
V polovině února žáci devátých
ročníků připravili pro své mladší
spolužáky Valentýnskou diskotéku. Sál naší školy se na dvě hodiny
proměnil v sál taneční, kde žáci
prvního i druhého stupně tančili a
zúčastnili se soutěží.
Divadélko z Hradce
V pátek 8. března k nám do školy
opět zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Herci si pro
žáky I. stupně připravili představení Poklad kapitána Baltazara,
aneb kdo se bojí, nesmí na moře!
kombinované loutkoherecké představení o námořnících a pirátech,
o kouzelné mušli, ztraceném pokladu, upovídaném papouškovi
a věčně hladovém žraloku. Žáci
druhého stupně zhlédli vystoupení s názvem Romantismus není
jen romantika, aneb Evropou od
Goetha k Vrchlickému, kde se v
několika ukázkách seznámili s díly
významných literárních autorů z
období romantismu.
Florbalový turnaj 3+1
Družstvo žáků I. stupně se ve
čtvrtek 7. března zúčastnilo florbalového turnaje 3+1 v mělnické
hale BIOS. V základní skupině
jsme nejprve prohráli s Mělnickým Vtelnem 1:2, poté remizovali
1:1 s pozdějším vítězem ZŠ Neratovice a v posledním zápase prohráli se Pšovkou 1:2. Tímto skóre
jsme skončili poslední ve skupině
a vzápětí jsme překvapivě prohráli
o 7. a 8. místo se ZŠ Nebužely. Pod
výsledky se podepsala především
velká nevyrovnanost výkonů hráčů a slabý výkon brankáře.
Mgr. Jaroslav Kůtek
Čokoládová tretra
V letošním roce jsme se přihlásili do projektu Čokoládová tretra.
Jedná se o běžecké závody pro děti
do 11 let, jehož finále proběhne na
Zlaté tretře v Ostravě pod patronací světového rekordmana Jana
Železného. Závody základního
kola proběhnou v hodinách tělesné výchovy. Běží se na dráze v distancích 100 m, 200 m, 300 m podle věku a vždy hoši a dívky zvlášť.
Zoologická zahrada
Ve čtvrtek 14. března se vypravily třídy IV.A, IV.B a V.B do praž-

Mšenští školáci v březnu navštívili zoologickou zahradu. Foto: Archiv ZŠ
ské zoologické zahrady v Troji.
Hned po příjezdu se všechny třídy
rozdělily do skupin, domluvily si
čas srazu na odjezd a vyrazily na
prohlídku. Bohužel jsme měli jen
dvě hodiny, a tak jsme pražskou
ZOO neprošli celou. Zahrada je
obrovská, mají tu krásná zvířata,
třeba dovádivé guerézky, zívající
pelikány, krásné plaměňáky, šikovné tuleně a další obdivuhodné
živočichy. I přesto, že jsme neviděli ZOO celou, počasí nám přálo
a výlet se nám všem moc líbil.
A. Kindlová, IV.A

Zoologickou zahradu navštívily
během března i další třídy mšenské základky. Šesťáci měli objednaný výukový program „Trénink
v zoo není drezura!“ a následně
měli připravené pracovní listy na
téma tropických deštných pralesů.
Žáci sedmých ročníků měli svou
exkurzi zaměřenou především na
savany a stepi a osmáci pak na
etologii živočichů. Do ZOO se
vypravili i žáci V.A, pro které paní
učitelka připravila otázky napříč
celou ZOO.
připravila Radka Nečasová

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKT R O
Václav K uneš
Prodáváme:
VODOINSTA LAČNÍ MATERIÁ L
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 ŘA D 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
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V soutěži zálesáků se mladí
mšenští sokolové neztratili
Mšeno - Druhou březnovou neděli jsme vyrazili na už tradiční
sokolskou soutěž - Zálesácký závod zdatnosti. V minulých letech
připadlo pořádání župního přeboru na naši jednotu, v letošním
roce se pořadatelství ujali členové
z TJ Sokol Šestajovice. I přes velmi
chladné a deštivé počasí se nám na
závody podařilo sestavit jedenáct
tříčlenných družstev.
Každé družstvo čekalo několik
úkolů na vyznačené trase, například poznávání živočichů, šplh
na laně, otázky z první pomoci či
historie Sokola, hod na cíl, práce s
lupou, zatloukání hřebíků, rozdělávání ohně a další. Všechna družstva si vedla skvěle i za vytrvalého
deště, který nás s přestávkami trápil
celý den.
A jaké byly výsledky? Do přeboru
ČOS postoupila dvě naše družstva,
družstvo dorostu, které obsadilo
první příčku, a starší žactvo, které
skončilo třetí. V nepostupové ka-

Župní přebor se konal v Šestajovicích u Prahy. Foto: TJ Sokol Mšeno
tegorii mladšího žactva naše družstva obsadila první a třetí místo.
Děkujeme všem závodníkům za
reprezentaci a postupujícím družstvům budeme v květnu držet palce
na přeboru ČOS.
A co nás čeká v polovině dubna?
Přece Den Země, který v neděli 14.
dubna oslavíme opět úklidem přírody. Sraz bude ve 14 hodin na kraji lesoparku Debř u dětského hřiště.

Budeme uklízet odpadky v okolní
přírodě, pytle na odpad budou zajištěny. Doporučujeme pracovní
rukavice, případně „napichovač“
odpadků, světlé nebo přímo reflexní oblečení (práce i kolem silnice).
Zapojte se s námi do celosvětové akce a pomozte přírodě kolem
nás, a tím i sobě! Pořádá TJ Sokol
Mšeno ve spolupráci s městem
Mšenem.
Radka Nečasová

Děti přijel pobavit kouzelník

Děti ze mšenské školky měly
v březnu o zábavu postaráno.
Navštívil je totiž kouzelník se
zvířátky, který jim předvedl spoustu pěkných kouzel.
A aby toho nebylo málo, vyčaroval dokonce i opravdového
hada, kterého si děti mohly
pohladit. Kluci a holky kouzelnické vystoupení sledovali
s vykulenými očky a často
i s otevřenými pusami.
Foto: Lucie Mazancová (2x)

MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
7. 4. 14.30 – MKD
Kouzelná školka – Michalovi
mazlíčci (představení oblíbeného dětského baviče Michala Nesvadby, vstupné 195 Kč)
8. 4. 18.00 – MKD
Labyrinty umění – Formy a uniformy společnosti (cyklus přednášek z dějin výtvarného umění,
přednáší Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno, vstupné 80 Kč)
9. 4. 19.00 – MKD
Proč nemohu spát aneb Příběh
Osvobozeného divadla (hudební
revue z cyklu pořadů Nalaďte se
na jazz, účinkuje Orchestr Ježkovy stopy, vstupné 290 Kč)
10. 4. 14.00 – knihovna KLUB
Co se děje v lese (doprovodný
program k výstavě Lenky Falušiové Podoby lesa, povídání a čtení
o lese, jeho obyvatelích a tajemstvích, vstup volný)
15. 4. 18.00 – MKD
Koloběžkou po Asii aneb Kam až
dojedeme? (cestopisná přednáška Marka Jelínka, vstupné 80 Kč)
16. 4. 19.00 – MKD
Get On Up – Příběh Jamese
Browna (dramatický portrét zpěváka a hudebního skladatele,
film Mekuc, vstupné 60 Kč)
17. 4. 15.30 – MKD
Trdlovačka s Tancovačkou (hudebně zábavný pořad, vstupné
80 Kč)
17. 4. 20.00 – MKD
LiStOVáNí: Hry bez hranic (akční
scénické čtení z knihy Michala
Kašpárka, vstupné 100 Kč)
18. 4. 19.00 – MKD
Třetí prst na levé ruce (hořkosladké drama o bezpodmínečné
lásce, tanci a odpuštění, účinkuje Divadlo Na Fidlovačce, vstupné 290 Kč)
24. 4. od 10.00 do 16.00 – MKD
Burza práce (nabídka zaměstnání pořádaná Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy s
ÚP Mělník a Středočeským krajem, vstup volný)
24. 4. 19.30 – MKD
Prague Rhythm Kings (koncert v
rámci cyklu pořadů Nalaďte se
na jazz, vstupné 150 Kč)
25. 4. 19.00 – MKD
Jméno (komedie o sebejistých
zastáncích svobodného myšlení,
účinkuje Divadlo Verze, vstupné
390 Kč)
28. 4. 15.00 – MKD
Tři kmotřinky (nedělení pohádka, účinkuje 1. neratovická divadelní společnost, vstupné 80 Kč)
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

2. díl

Nevíte data prarodičů? Ještě nezoufejte

P

o měsíci jsem tu s dalším dílem seriálu. Minule jsem vás
vyzvala, ať schraňujete dokumenty, ze kterých budete moci
vyčíst data k rodopisnému bádání.
Podařilo se vám získat data narození prarodičů? Pokud je vaše odpověď záporná, nezoufejte. Možnost
dopídit se k vašim kořenům tady
stále je. Pravda, trochu obtížnější,
protože bude nutné navštívit matriční úřad, který vám příslušná
data poskytne.
Matriční knihy můžeme dělit
podle doby, pro kterou byly vedeny. Tzv. živé matriky se nacházejí
na matričních úřadech a jejich seznam naleznete například na stránkách https://www.statnisprava.cz/.
Na úřadě jsou umístěny matriční
knihy, které dle zákona nesplňují
pravidla volného zveřejnění. Jsou
to knihy, u nichž jsou zápisy mladší
100 let od posledního zápisu narození a 75 let od posledního zápisu
v knize oddaných a zemřelých. Ve
Mšeně matriku naleznete na městském úřadě, který sídlí na adrese

Záznam Nosálova z Územně identifikačního registru ČR.

V příštím dílu se zaměříme na tzv.
mrtvé matriky. Foto: ebadatelna

náměstí Míru 1.
Pokud potřebujete záznamy,
které jsou zapsány v těchto neveřejných knihách, můžete navštívit
příslušný úřad, kde za splnění dalších podmínek budete moci žádaná data získat. Touto problematikou se zabývá zákon č. 301/2000
Sb. Zákon o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, který říká,
že nahlédnout do matriční knihy
a činit z ní zápisy (samozřejmě za
dohledu matrikáře), může/mohou:
Fyzická osoba, které se zápis týká.
Členové její rodiny (rodiče, manžel, děti, prarodiče, vnoučata, pravnoučata), její sourozenci a dále
zmocněnci těchto osob.

Pokud tedy tuto podmínku splňujete a na úřadě se prokážete
příslušným dokladem, nejčastěji
rodným listem, měl by vám úřad
umožnit do matriky nahlédnout.
Předtím ovšem ještě vyplníte žádost o povolení k nahlédnutí do
matriční knihy.
Jak jednat v případě, kdy vaši
předci pocházejí ze vzdáleného
města? Vyplníte žádost o výpis z
matriky, přiložíte úředně ověřenou
kopii a odešlete na daný úřad. Odpověď můžete očekávat do 30 dnů,
případně 60, pokud se jedná o složitější případ. Tyto služby nejsou
bezplatné, ale správní poplatek
za nahlédnutí do matriční knihy
nebo pořízení fotokopie nepřevy-

šuje částku 20 Kč za jednu matriční
událost.
Jak ale zjistit, pod jakou matriku
spadá obec, ve které se náš předek
narodil? Do internetového prohlížeče zadejte webovou adresu
http://uir.cz/obce. Pod touto zkratkou se skrývá Územně identifikační registr ČR, jež na stránce nabízí
jednoduchý vyhledávací formulář.
Po zadání názvu obce, v našem
případě například Nosálov, získáte
veškeré informace o obci, kde nechybí odkaz na spádový matriční
úřad.
Nyní už mají opravdu všichni
šanci začít s bádáním. Malá rada
na závěr. Pokud vám zákon nedovoluje nahlédnout do matriční knihy, protože nesplňujete zákonem
danou podmínku, například jste
již prapravnoučetem hledané osoby, může o daný záznam požádat
například váš rodič nebo prarodič.
Příště se podíváme na tzv. mrtvé
matriky. Ty jsou uloženy v archivech, z nichž nás nejvíce bude zajímat Státní oblastní archiv v Praze.
Právě tam bude pokračovat naše
rodopisné bádání.

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:
Bez žádosti o povolení se do „živé“ matriky nepodíváme. Foto: E.Č. (2x)

604 485 151

mšensko
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Seriál pro knihomoly

Život Věry nebyl vůbec snadný

L

oni zesnulou spisovatelku
Martu Davouze (1945 –
2018) jsme si zde už představili jako autorku námětově
čerpající především ze svého přestěhování z Čech do Francie, kam
odešla za svým druhým manželem.
Před tímto krokem však dlouhá
léta pracovala jako ředitelka pražského Centra Franze Kafky, kde
mimo jiné iniciovala vydání souborného díla tohoto slavného spisovatele.
Když v roce 2017 vydala knihu s
názvem Celej Franz!, nabízelo se,
že v ní musela zúročit své znalosti o tomto pražském židovském
spisovateli. Ale výše zmíněné dílo
nepojednává o osudech Franze
Kafky, nýbrž zachycuje nesmírně
bohatý a zajímavý život Věry Saudkové, Kafkovy neteře a manželky
překladatele E. A. Saudka. Bylo by
však hloupé redukovat osobu Věry
Saudkové na tyto dvě role. Proto se
ji Davouze pokusila představit jako
osobnost v plném slova smyslu.

Věra Saudková, sama překladatelka, zažila kvůli svému židovskému
původu perzekuci nejen za druhé
světové války, ale i později, kdy se
stala vyhledávanou především díky
svému příbuzenskému vztahu s
Franzem Kafkou. Její osobní život
je paralelou k dějinám naší země
ve 20. století. Střídaly se v něm vzestupy a pády, vítězství a prohry, neminuly jej ani velké životní ztráty.
Davouze nestaví Věru Saudkovou
na piedestal, ale vykresluje ji jako
živého člověka potýkajícího se statečně s nepřízní osudu.
Na bezmála 200 stranách se před
námi odvíjí životní příběh nejen
jedné zajímavé ženy, ale také pohnutá historie naší země ve 20.
století. Kniha začíná v současnosti
(Saudková zemřela v roce 2015)
a v řadě retrospektiv se vrací do
období dětství a dospívání, později
dospělosti a zakládání vlastní rodiny. Hlavní hrdinku traumatizuje
odjezd milované matky do koncentračního tábora, stejně jako to,

že už se z něj nevrátila, avšak tím
bolestné ztráty nekončí. Jak v doslovu podotýká sama autorka, život
Věry Saudkové jako by předznamenaly osudy postav z románů jejího
strýce Franze Kafky. Stejně jako
ony se i Věra ocitá v situacích, které
nemají východisko. Nezbývá jí, než
je přijmout a nehledat jejich smysl.
Avšak život se neskládá jen z temných okamžiků, a tak i čtenář této
knihy může hlavní hrdinku, matku
pěti dětí, zastihnout v situacích,
kdy je šťastná. Jsou to však jen ony
letmé momenty, jejichž sílu a kouzlo si uvědomíme až zpětně, kdy
víme, že tehdy jsme byli šťastní.
K silným stránkám knihy patří vystižení dobové atmosféry, politické
situace, stejně jako psychologické
vykreslení hlavní hrdinky. Ke čtivosti přispívá vytříbená čeština, s níž
Davouze realizuje dialogy i popisnější pasáže. Obraz Věry Saudkové
nám vyvstává před očima, a přestože
kniha nebude patřit k bestsellerům,
stojí za přečtení.
(vkv)

Ze stodol a půd v květnu zmizí objemný odpad
Mšeno - Obyvatelé Mšena a pod
něj spadajících vesnic, kteří by se
rádi zbavili objemného odpadu,
se už brzy dočkají. Město chystá
tradiční svoz velkoobjemového
odpadu na první květnovou sobotu, a to v době od 8 do 15 hodin.
Kontejnery budou přistaveny v Jatecké ulici proti domu čp. 436 a na
Podolci u Černíku.
Sedlečtí si budou muset počkat

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

o týden déle. Kontejner bude na
prostranství u lip (za domem Balounových) stát 11. května od 8 do
12 hodin. Město žádá občany, aby
odpad neodkládali na stanoviště,
dokud tam nebudou kontejnery.
Objemný odpad do kontejneru může odložit zdarma občan,
který předloží doklad o zaplacení
poplatku za svoz TKO. Do objemného odpadu patří např. nábytek,

matrace, apod., nepatří tam pneumatiky, elektrospotřebiče, bioodpad, komunální odpad. Službu u
kontejneru budou mít pracovníci
města, kteří budou kontrolovat doklady a přijímat odkládaný odpad.
Ten, kdo nemá zaplacený poplatek
za svoz TKO a chtěl by svůj objemný odpad zlikvidovat, musí jej odvézt na skládku a za jeho odložení
zaplatit.
(jř)

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
Vladimír Pecháček (* 3. 4. 1909
Přeštice † 24. 8. 1969 Praha), malíř,
grafik a pedagog. Absolvent AVU,
zpočátku se věnoval sakrální malbě
„křížových cest“. Působil v Přerově
nad Labem a na Mělnicku. Zamiloval si i Kralupsko. Ateliér měl v
Kokořínském údolí, vedle hostince
U Grobiána. Tragicky zahynul, jeho
pozůstalost je v Městském muzeu v
Kralupech nad Vltavou.
František Bíza (* 22. 11. 1849 Mšeno u Mělníka † 18. 4. 1904 Praha),
malíř, ilustrátor a kreslíř. Absolvoval
gymnázium v Praze, potom začal se
studiem medicíny, ale přestoupil
na Akademii výtvarných umění v
Praze, spolupracoval mj. s časopisy
Světozor, Zlatá Praha a Květy, ilustroval knihy pohádek a byl autorem mnoha plakátů.
Josef Bedřich Cinibulk (* 18. 4.
1876 Býkev † 14. 7. 1944 Mšeno
u Mělníka), učitel, vlastivědný pracovník. Působil na několika školách
na Mělnicku (Chlumín, Obříství,
Nebužely), posléze ředitel měšťanské školy ve Mšeně, o jehož rozvoj
a zvelebování se zasloužil jako regionální a vlastivědný pracovník i
publicista. Sepsal dílo 50 let spolku
Romanova, rodáků a přátel Mšena
a okolí (1894 – 1944). Shromáždil
bohatou dokumentaci o pobělohorském a prvním českém exulantovi v USA Augustinu Heřmanovi
ze Mšena. Sepsal dále turistické
průvodce po Mšensku a Kokořínsku, stýkal se s mnoha významnými
lidmi z oboru herectví, literatury a
vědy (mj. s profesorem botaniky
Karlem Dominem, který zde bádal,
a dokonce jednu z variant mochen
nazval Cinibulkovým jménem). Básník a spisovatel M. B. Stýblo věnoval J. B. Cinibulkovi knihu veršů Radostná cesta, která opěvuje krásy
Mšenska a Kokořínska.
Josef Šimonek (* 26. 3. 1862 Stránka † 18. 4. 1934 Lobeč), podnikatel.
Vystudoval OA v Praze, od roku
1883 pracovník Škodových závodů
v Plzni a jejich zástupce v Kyjevě,
posléze prokurista a závodní ředitel, obchodní ředitel a od roku
1914 zástupce generálního ředitele
ve Vídni. Po první světové válce měl
velký podíl na vytvoření akciové
společnosti ze Škodova podniku, ve
kterém byl až do smrti předsedou
správní rady. V roce 1919 byl zvolen předsedou Hospodářské úvěrní banky pro Čechy, kterou spojil
s Českou průmyslovou bankou.
Šimonkovo jméno nesly Podpůrný
fond pro dělníky a Podpůrný fond
pro úředníky. Předsedal rovněž Svazu čs. průmyslníků, byl senátorem
za agrární stranu a předsedou průmyslové sekce Čs. akademie zemědělské. Byl majitelem velkostatku a
zámku Lobeč a také hradu Houska,
které nyní spravují jeho potomci.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)

mšensko
DŮLEŽITÉ
KONTAKTY
Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Kateřina Hartlová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 109
PO
8.00 - 14.00
ÚT
8.00 - 13.00
ST
8.00 - 13.00
ČT
13.30 - 18.00
PÁ
8.00 - 12.30

MUDr. Tomáš Krejčí
Domov seniorů Mšeno
telefon: 315 694 721 - 722
PO, ČT 14.30 - 15.30
ST
10.00 - 11.30

Ordinace pro děti a dorost

Sestra: Bc. Eliška Pospíšilová
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 323 604 456
mobilní tel.: 607 016 801
PO, PÁ 9.00 - 12.00
12.30 - 14.30
ST
9.00 - 12.00
Ordinace Mělnické Vtelno:
ÚT
9.00 - 12.00
ČT
13.00 - 15.30
Ordinace Liběchov:
ÚT
13.00 - 15.30
ČT
9.00 - 12.00

Zubní ordinace

MŠENO - DENT, s.r.o.
Zdravotní středisko Mšeno
telefon: 315 693 108
PO - ČT 8.00 - 12.00
13.00 - 15.00
PÁ
8.00 - 12.00

Zubní pohotovost

Mělník, Pražská 343/36
telefon: 607 071 230
SO, NE, svátky 8.00 - 12.00
12.30 - 16.30
Mladá Boleslav, V. Klementa 147
telefon: 326 743 721
Otevřeno nepravidelně, více na:
www.klaudianovanemocnice.cz

Lékárna Mšeno

telefon: 315 693 107
PO - PÁ
8.00 - 12.30		
13.00 - 16.00

Policie

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

Tísňové linky

150 - hasiči
155 - záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - jednotná linka tísňového
volání, všechny složky IZS
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Deník zastupitele: J. Guttenberg

V

ážení spoluobčané, chtěl
bych vás opět informovat o
naší snaze pracovat ve prospěch Mšenska a jeho obyvatel. Na
posledních dvou zastupitelstvech
jsme řešili projekt „rekonstrukce
ulice Mělnická“, kde je na vjezdech
do ulic Žižkova, Tyršova a Husova
pokládána nepravidelná kamenná
dlažba (kočičí hlavy), a zcela jasným záměrem je pokračovat touto
dlažbou v celé délce všech ulic a
přidat k tomu dokonce i ulici Palackého.
Vycházím z vyjádření představitelů vedení města a především z
názoru památkářů. Mně osobně
se dlažba jako povrch komunikace nelíbí, to přiznám otevřeně.
Z hlediska komfortu bydlení občanů našeho města je podle mne
mnohem lepším povrchem asfalt.
Dlažba, navíc nepravidelná, způsobuje hlučnost, otřesy a vyšší prašnost. Do ulic, kde je hustý provoz,
podle mne zkrátka dlažba nepatří.
Veřejně deklaruji, že budu proti
tomu, aby se v budoucnu v našem
městě používala dlažba jako povrch komunikací i chodníků. Názor
změním jedině tehdy, když si to vy,
občané, budete sami většinově přát.
Potom dlažbu kdekoliv ve Mšeně,
ač nerad, podpořím. Na zastupitelstvu slyším názory, že o podstatných věcech, které se týkají našeho
města, musíme rozhodovat my,
zastupitelé. Souhlasím, ale s tím
rozdílem, že zastávám názor, aby se
na důležitých rozhodnutí podíleli
i občané, kterým se my zastupitelé
musíme zodpovídat.
Diskuzi nyní vedeme také u projektu „Studie lokalita Zahradní“.
Na základě požadavků vzniklých
ze setkání s občany byla zadána
studie, jež měla mimo jiné v zadání
vyřešit parkování vozidel v místě.
V textové části předložené studie
jsme se dočetli, cituji: „Oproti doporučeným počtům parkovacích
stání dle ČSN 6110, tabulka 34.,
vzniká v lokalitě různě velký deficit. S ohledem na charakter navrhovaného sociálního bydlení,
určeného částečně pro seniory, lze
však předpokládat, že skutečná potřeba parkování nebude tak dramatická“. Dnes má však téměř každá
rodina (i sociálně slabá) minimálně jedno auto a je stále více aktivních seniorů, kteří také mají auta.
Situace nakonec v místě může být
tedy více než dramatická, a pokud
se projekt bude realizovat podle
vedení města, už nebude způsob,
jak to v budoucnu vyřešit. K této

studii jsme sepsali mnoho připomínek a připomínky napsali i další
občané našeho města. Považuji za
důležité vám sdělit, že rada města
po jediném jednání vyhodnotila
všechny pro a proti, a doporučila
zastupitelstvu ke schválení variantu
A. Na jednání zastupitelstva dne
18. 2. 2019 se vedla k tomuto projektu diskuse (zápis je na stránkách města Mšena), kde jsme byli
poučeni o tom, že vlastně nerozumíme urbanismu a vedení města s
našimi připomínkami nesouhlasí.
Na dalším jednání dne 18. 3. 2019,
které jsme svolali především kvůli
projektu „Studie lokalita Zahradní“, se vedla opět obsáhlá diskuse.
Naším záměrem bylo, aby vznikl
ještě další návrh řešení uvedeného prostoru, protože nyní se vede
debata pouze o jedné možnosti ve
třech variantách, a to se nám nelíbí. Přečtěte si opět zápis, kde je celá
debata popsána. Jen zdůrazním, že
se jedná o projekt, který bude město stát cca 80 – 90 milionů korun.
Podle nás vedení města zbytečně
spěchá na závažné rozhodnutí,
které celou tuto lokalitu ovlivní na
dalších nejméně 150 let.
My navrhujeme, aby v prostoru
vzniklo malé parkoviště s parčíkem, které by mohli využívat turisté a občané Mšena dojíždějící sem

na nákupy, za službami či prací.
Mně osobně by takové parkoviště nevadilo. O přestávce jednání
zastupitelstva jsem vedl zajímavý
rozhovor s občankou města, které
se naopak parkoviště v tomto místě
příčí a je zásadně proti. Já ten názor respektuji, a když těch názorů
uslyším víc, než těch, aby zde bylo
parkoviště, tak to opět, ač nerad,
podpořím. V souvislosti s tím bych
chtěl na vás všechny apelovat, abyste se zúčastňovali jednání zastupitelstva, protože jedině tak dokážete
ovlivnit dění v našem městě. My,
zastupitelé sdružení Pro Mšeno,
jsme opravdu nepřišli nic bořit a
nechceme dělat ve Mšeně zle, jak
je nám podsouváno. My chceme
Mšensko, kde se bude především
lidem dobře a spokojeně žít. Víme,
že architektura a urbanismus jsou
důležitou součástí rozvoje města.
Ale na rozdíl od vedení města jsme
přesvědčeni, že neméně důležitou
součástí rozvoje města jsou také
jeho občané a jejich názory. Pokud
nám budete chtít jakýkoli váš názor, podnět či problém sdělit nebo
nás budete chtít požádat o pomoc,
navštivte naše stránky www.prosmseno.cz, kde nám můžete nechat
vzkaz a kde vás budeme podrobně
informovat o všech našich krocích.
Jiří Guttenberg st., Pro Mšeno

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

mšensko
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Mladí včelaři navštívili seniory
Mšeno - Včelařský kroužek mládeže ve Mšeně v pátek 22. března
uspořádal zajímavý program pro
obyvatele mšenského domova seniorů.
Členové kroužku přítomné na
úvod seznámili se včelími produkty. Povídali o jejich „výrobě“, přínosu pro včely, ale hlavně o jejich
využití člověkem.
Pro připomenutí si zde uvedeme
včelí produkty, které můžeme využít: med, vosk, pyl, propolis, mateří
kašičku, ale i včelí jed.
Druhou částí programu byla
ochutnávka medu a výroba svíček
z voskových mezistěn.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat přítomným členům včelařského kroužku za krásný přístup k
akci – připravenost byla na vysoké
úrovni a skvělý byl též jejich pří-

Senioři mají o včelách mnoho znalostí. Foto: Jan Podpěra
stup k našim seniorům.
Seniorům, kteří program absolvovali, bych chtěl poděkovat také.
Především nás těšil jejich zájem
o téma i jejich široké znalosti v

oboru.
Vzájemně jsme se dohodli, že určitě přijdeme s dalším programem
o včelách.
Jan Podpěra, vedoucí krožku

Kaninou prošel průvod masek

Kaninští se v sobotu 23. 2. dočkali už třináctého masopustu. Průvod prošel obcí se zastavením u domů
a chalup, kde bylo připraveno pohoštění. Masopust a několik posledních dní tohoto období byl v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se do syta najíst. Pevně věřím, že nám
všem se to podařilo, protože na nás čekalo mnoho dobrot i panáčků, připravených spoluobčany. V kulturní místnosti obce byly připraveny zabijačkové dobroty. Nechyběly ani koláčky a dobrá káva. Všem, kteří
se podíleli na příjemné tradiční veselici, děkuji a přeji úspěšný čtyřicetidenní půst. Jaroslava Vraná, starostka

Okénko PP: Zdravá snídaně je základ

N

ěkteří lidé jsou zvyklí ráno
snídat, ostatním stačí hrnek kávy a šup do práce. U
dětí je to však trochu jinak. Své děti
máme jako rodiče vést ke zdravým
návykům.
Hodně výzkumů dokázalo, že je
velký výkonnostní rozdíl mezi dětmi, které ráno snídají, a dětmi, které
svačí až později. Výkonnostní rozdíl
není však jen po fyzické stránce, ale
i té mentální. Lidský mozek potřebuje energii (sacharidy), aby správně fungoval. Děti také potřebují dostatečný příjem bílkovin, aby se jim
správně vyvíjelo kosterní svalstvo,
které je důležité pro správné drže-

Petr Prieložný působí jako trenér
i výživový poradce. Foto: P.P.
ní těla a aktivní životní styl. A pak
tu máme tuky. Důležitá část stravy, která je zodpovědná například
za vstřebávaní určitých vitamínů a
hormonální produkci.

Jíst tuky automaticky neznamená,
že se budou ukládat do tukových
zásob. Jsou různé druhy tuků, ty
živočišné (sádlo, slanina) nejsou
tak zdravé, rostlinné tuky (avokádo,
ořechy) jsou naopak vhodné.
Pokusme se tedy své děti naučit,
jak správně snídat, pomůže jim to
být ve škole chytřejší, při sportu aktivnější a pozitivně to ovlivní jejich
zdravotní stav.
Jak by tedy měla vypadat vyvážená snídaně pro děti? Například celozrnný chléb s kvalitním sýrem a
šunkou, k tomu jeden kus ovoce a
sklenice vody nebo čaje.
Petr Prieložný

KINO MÁJ DOKSY
DUBEN
6. 4. 16.00 - Velké dobrodružství
Čtyřlístku (animovaný film pro celou rodinu, ČR, 2019, režie Michal
Žabka)
6. 4. 20.00 - Teroristka (komedie
ČR, 2019, režie Radek Bajgar)
9. 4. 15.00 - Velké dobrodružství
Čtyřlístku (animovaný film pro celou rodinu, ČR, 2019, režie Michal
Žabka)
9. 4. 17.00 - Shazam! (akční, USA,
2019, režie David F. Sandberg)
9. 4. 20.00 - Skleněný pokoj (drama, ČR/Slovensko, 2019, režie Julius Ševčík)
10. 4. 9.45 - Krtek a zelená hvězda (výběr nejkrásnějších a nejúspěšnějších českých pohádek)
13. 4. 15.30 - Velké dobrodružství
Čtyřlístku (animovaný film pro celou rodinu, ČR, 2019, režie Michal
Žabka)
13. 4. 17.30 - Teroristka (komedie
ČR, 2019, režie Radek Bajgar)
13. 4. 20.00 - Trabantem tam a
zase zpátky (dokumentární road
movie, ČR, 2019, režie Dan Přibáň)
16. 4. 17.30 - Hellboy (akční, USA,
2019, režie Neil Marshall)
16. 4. 20.00 - Šťastný Lazzaro
(drama, Itálie/Švýcarsko/Francie/
Německo, 2018, režie Alice Rohrwacher)
17. 4. 9.00 - Jak vycvičit draka
3 (animovaná rodinná komedie,
USA, 2019, režie Dean DeBlois)
20. 4. 15.00 - Jak vycvičit draka
3 (animovaná rodinná komedie,
USA, 2019, režie Dean DeBlois)
20. 4. 17.30 - Teroristka (komedie
ČR, 2019, režie Radek Bajgar)
20. 4. 20.00 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, režie Martin
Horský)
23. 4. 17.30 - Všechno bude (komediální road movie, ČR/Slovinsko/Polsko/Slovensko, 2018, režie
Olmo Omerzu)
23. 4. 20.00 - Pašerák (krimi, USA,
2018, režie Clint Eastwood)
27. 4. 15.00 - Hledá se Yetti (animovaná komedie pro celou rodinu, USA, 2019, režie Chris Butler)
27. 4. 17.00 - Avengers: Endgame
(akční, USA, 2019, režie Anthony
Russo, Joe Russo)
27. 4. 20.30 - Zelená kniha (komedie, USA, 2018, režie Peter
Farrelly)
30. 4. 17.00 - Avengers: Endgame
(akční, USA, 2019, 195 minut, režie Anthony Russo, Joe Russo)
30. 4. 20.30 - Trabantem tam a
zase zpátky (dokumentární road
movie, ČR, 2019, 120 minut, režie
Dan Přibáň)

mšensko
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

19.

Putování za památkami zpříjemní víno

N

ad výběrem této části Francie jsem dlouho
neváhal, obě destinace
- Burgundsko i Champagne se
pyšní bohatou historií se spoustou nádherných měst s cennými
památkami. Nelze opomenout ani
věhlasnou francouzskou kuchyni a
korunu tomu nasazuje to, co je pro
oblast v celém světě nejslavnější.
Největší chloubu bezesporu představuje mezi znalci tolik opěvované víno, už se na něj těšíme.
Během týdne jsme projeli řadu
krásných měst - Auxon, Dijon,
Beaune, Cluny a Beauvray s posvátným keltským hradištěm. Všude se to jen hemží nádhernými
historickými pamětihodnostmi.
Mezi městy projíždíme zvlněnou
pahorkatinou, osázenou výhradně vinicemi, jejich plochy se zdají
být nekonečné. Zastavit a ochutnat
se dá všude, byl by hřích toho nevyužít. Pokračujeme na sever do
Champagne, oblast má podobný
ráz krajiny, jen není tak zvlněná.
K večeru přijíždíme do historicky

významného města Troyes, podle
cestovních průvodců má být v kraji nejhezčí. A je to určitě pravda,
úzké uličky s hrázděnými domky
mají v každém přízemí hospůdku
nebo větší restauraci, nestačíme tu
nádheru vstřebávat, každý to hned
podrobně dokumentuje. Někteří
se nechali naším náčelníkem zlákat na večeři s ochutnávkou hlemýžďů a skokanů, zde prý mají ty
nejlepší. Tak to nemusím, nejsem
žabožrout. Sedli jsme si s kolegou
do jedné hospůdky ve dvoře mezi
domky, pochutnali si na talíři s
místními sýry a sušenými salámy,
samozřejmě to řádně spláchli vynikajícím místním červeným, a ani
jsme moc neutratili.
Druhý den věnujeme pořádné
prohlídce centra. Město má bohatou historii. Původní keltské oppidum zvelebili Římané a nazvali ho
Augustobone. Z jejich staveb se ale
už nic nedochovalo. Až sem se v
roce 451 dostal se svými hordami
Attila. Dlouho tu nepobyl, v bitvě
na Katalaunských polích byl po-

Uličky francouzského města Troyes ze 16. století.

Pozornost turistů poutá gotická katedrála St. Urbain. Foto: Z. Bergl (3x)

ražen a musel z celé oblasti odtáhnout. Nedaleko se narodil Hugues
de Pays, zakladatel templářského
řádu a právě on z města učinil významné středověké centrum. V
Troyes se soustřeďoval obchod s
ostatními zeměmi a až do roku
1773 zde razili mince. Tehdejší
zdejší hmotnostní jednotka byla
nazvána Troyská unce a ve zlatnictví je používána dodnes. Středem
města protéká jedno rameno Seiny
a právě zde se to památkami jen
hemží.
Naši pozornost upoutala gotická
katedrála St. Urbain, ta se od tehdy stavěných kostelů dost liší. Má
široký půdorys ve tvaru kříže a
složitý opěrný systém klenby, dvě
hlavní věže v průčelí nepostavili.
I interiér má nádhernou výzdobu.
Pořádně jsme prošli celé okolí, jedna část je hezčí než druhá. Už se
tu procházíme čtyři hodiny, chtělo
by to trochu potěšit těla nějakou
dobrotou. Hned se nám nabízí obrovská kamenná tržnice, tam snad
nebude draho. Pulty se pod dobrotami prohýbají, nabízejí vše možné
v nekonečném sortimentu. Jdeme

se podívat do části s rybami a jinými potvorami z moře vytaženými.
Nakonec jsme si nic nedali, stačí
vidět ceny ve všech částech tržnice
a chuť se ztrácí, to by nám vyluxovalo peněženku. Místo toho jsme si
ve vedlejší uličce v malé mlékárně
koupili několik sýrů a bagetu, vše
za rozumný peníz. Čas se naplnil,
všechno krásné jednou končí, pokračujeme do posledních dvou
měst kraje.
Co by to bylo za návštěvu oblasti
bez prohlídky výrobny nejznámějšího zdejšího vína, které je po
kraji pojmenováno. Zastavujeme
ve městě Chalons a jdeme na šampáňo. Zdejší výrobna firmy Castellana je ve Francii největší a asi
také nejslavnější. Prošli jsme část
nekonečných sklepů, něco málo
ochutnali a hurá do poslední naší
zastávky, tou je historické město
Reims, česky Remeš. A tady naše
putování po oblastech Burgundska a Champagne končí, bude na
co vzpomínat. Ani nebudu uvádět,
proč je můj kufr a batoh tak těžký,
to si jistě každý domyslí.
Zdeněk Bergl

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
Plody moře stály na tržnici pěkných pár euro...

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

