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Plovárna se na chvíli změní
ve Stánky na levnou krásu
Mšeno - Co mají společného mšenské městské lázně, mandolíny,
bendža nebo housličky? Na první
pohled možná vůbec nic. Příznivci
westernové muziky ovšem vědí, že
už patnáctým rokem je areál mšenského koupaliště dějištěm oblíbeného festivalu folku, country a bluegrassu - PLOVÁRNA, tentokrát s
letopočtem 2019.
Na začátku byl podle jednoho
z pořadatelů festivalu Jiřího Klementa pokus uspořádat akci, která
na Mšensku scházela. „Chtěli jsme
zkusit propojit tento styl muziky s
krásným koupalištěm. A myslím si,
že se to povedlo,“ říká Jiří Klement,
který je sám muzikantem. Díky

Přívzivci country muziky se mohou těšit na šest kapel. Foto: Jiří Říha

Na letošní Plovárně letos vystoupí
František Nedvěd mladší se svou
kapelou. Foto: Archiv zpěváka

jeho dlouholetým kontaktům s kapelami věnujícími se country muzice si každý z návštěvníků Plovárny
přijde na své.
A letos tomu jistě nebude jinak.
Na programu festivalu, který se v
areálu koupaliště odehraje v sobotu
22. června od 15 hodin, jsou tradiční hosté - Trativod hrající takzvaný
oldtime a Womacklee, kteří hrají
„něco“ mezi country a punkem.
Vedle nich se u bazénu potřetí
představí folkaři ze Slaného, kteří
si říkají Potokap, a podruhé potěší
především pánskou část publika

ČEKÁ NÁS
6. 6. Mšeno

zahradní slavnost v
prostorách zahrady DS ve
Mšeně od 14.00 s operní
a muzikálovou zpěvačkou
Monikou Sommerovou.

12. 6. Mšeno

Radek Tomášek - bývalý
člen Plavců, český zpěvák,
písničkář, textař a kytarista, hala DSM od 14.00

14. 6. Mšeno

skupina Od plotny skok. Jde totiž o
čistě dámskou formaci z Litoměřic.
Novinkou letošního ročníku budou
Milkeaters - mladá bluegrassová
skupina ze středních Čech, která
hraje po celé Evropě. Vyznavačům
Stánků, Ptáčat nebo Tuláckého rána
pak udělá radost František Nedvěd
mladší s kapelou. Kromě vlastní
tvorby připomene písně svého otce
Františka a strýce Jana.
Na PLOVÁRNĚ 2019 nebudou
ani letos chybět soutěže a hry pro
děti včetně skákacího hradu.
Jiří Říha

Zámecký dvůr zaplní stará auta a motorky
Lobeč - Vážení přátelé historických vozidel a motorismu, už tradičně organizujeme veteránské
setkání automobilů a motocyklů
do roku výroby 1988 s orientační
jízdou pravidelnosti a jízdou do
vrchu. A to už poosmnácté.
Letošní setkání příznivců
motorismu se koná jako obvykle
v pěkném prostředí zámeckého areálu v Lobči, a to v sobotu
8. června od 8.30 hodin.
Aktuální ročník je s podtitulem „Z Kokořínska pod Bezděz“.
Vydáme se do známých míst, ale
možná trochu jinou cestou - více
nemůžeme prozrazovat. Opět se

červen

Dvůr zámku bude patřit především
anglickým vozům. Foto: T. Pavlík
totiž pojede podle slepého itineráře.
Co vám ale můžeme sdělit už nyní,
je to, že vás čeká velké množství
krásných a zajímavých vozů a strojů. Nebude chybět výlet autobusem
Škoda RTO, kterým se můžete svézt

do Mšena a Bělé pod Bezdězem.
Letošní novinkou bude možnost testovacích jízd s vozy Škoda Scala pod taktovkou prodejce
Laureta Auto.
Samozřejmostí je příjemná atmosféra ve dvoře zámku, letos
s dixielandem z Liberce – New
Dixie, množstvím občerstvení a
od 20 hodin koncertem skupiny
V-ROCK, který se koná ve dvoře
zámku za každého počasí. Vstup
na koncert je zdarma.
Těšíme se na vás. Více informací najdete na www.veteranskerojeni.cz.
Tomáš Pavlík

výstava „Příběhy bezvýhradné lidskosti - Přemysl
Pitter, výjimečná postava
v dějinách 20. století“ na
chodbě v přízemí mšenské radnice od 14. června
do poloviny srpna

22. 6. Mšeno

14. Jízda Kokořínskem, zájmová soutěž historických
motocyklů a automobilů,
pořádá VC Mšeno, 8.00 9.30 přejímka vozidel na
nám. Míru

22. 6. Mšeno

15. Plovárna na koupališti,
více na titulní straně

26. 6. Mšeno

operně baletní Duo
Ruggierri opět zavítá s
klasickou hudbou do DS
Mšeno, akce se koná od
10.00

28. 6. Kanina

taneční zábava v prostoru
u pohostinství v Kanině
od 18.30, zahraje skupina
Zahradníček Neratovice,
občerstvení zajištěno

6. 7. Romanov

tradiční Bohoslužby na
skalách od 15.00 na
Vyhlídkách u Romanova
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Dárci opět přispěli
na výzkum rakoviny
Mšeno - Ve středu 15. května
se uskutečnil třiadvacátý ročník
celonárodní veřejné sbírky Český den proti rakovině. Ústředním tématem letošní sbírky
byla prevence nádorových onemocnění plic. Na účet Ligy proti
rakovině bylo odesláno 8 671
Kč. Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří si žlutou kytičku zakoupili a podpořili tím
lékařský výzkum onkologických
onemocnění. Hlavní poděkování pak náleží našim dobrovolnicím ve žlutých tričkách - paním
Ivaně Říhové a Marii Štráchalové a slečnám ze Základní školy
Mšeno - Claře Najmanové a Karolině Pickové.
Martina Hanzlová

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

Ve finále soutěže zálesáků
se týmy ze Mšena neztratily
Mšeno - O víkendu 17. až 19. května se opět po roce zúčastnila dvě
družstva mládeže ze mšenského
Sokola celostátního finále Zálesáckého závodu zdatnosti ČOS. Tentokrát jsme to měli blízko, závod
se konal v Proseči pod Ještědem.
Za ideálního závodního počasí
se naše družstva, která postoupila ze župního kola, obě shodně umístila na krásném 6. místě,
což nás stále řadí mezi špičkové
jednoty v tomto odvětví. Velice
cenné je zejména umístění dívčího družstva žaček ve složení Natálie Wolfová, Lucie Růžičková a
Amálie Boháčová, které bylo na
přeboru poprvé a v této kategorii
přitom startovalo dalších 35 týmů!
Zkušené družstvo dorostu ve složení Martin Bloudek, Anna Machová a Clara Najmanová, které

Do Proseče se ze Mšena vypravily dva týmy. Foto: TJ Sokol Mšeno (3x)
v této sestavě startovalo v dorostu
poprvé, si vedlo výtečně v průběhu celého závodního dne a o
medailové umístění přišlo až v
závěrečné disciplíně, když se mu

nepovedlo rozdělat oheň. Smůla,
ale i ta ke sportu patří. Na medaile bude šance zase za rok, nejspíš
v Třebíči.
Martin Mach, TJ Sokol Mšeno

mšensko.
Má to smysl!

msensko@email.cz

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

20 Kč
40 Kč
60 Kč
80 Kč

(Ceny jsou bez DPH 21 %.)

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

Děvčata byla na přeboru poprvé.

Zkušenější tým příšel v závěru závodu o medaili.

Inzerce

Mšensko č. 6/2019
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

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

řidiče na hlavní pracovní poměr
i na dohodu o provedení práce

Novinky ve mšenské
městské knihovně
Beletrie

H. Morštajnová: Tiché roky
N. Horáková: Tajnosti sborovny
M. Kučíková: Italské dvojhubky
R. Denemarková: Hodiny z olova
M. Escobar: Osvětimská ukolébavka
V. Vondruška: Falknovská huť
T. Keleová-Vasilková: Máma
D. Steelová: Přes nepřízeň osudu

Fantasy, sci-fi, horor

Požadujeme řidičské oprávnění skupiny D
(možnost doškolení). Tel.: 731 117 440

O. S. Card: Enderova hra
A. Sapkowski:Věž vlaštovky
T. Pratchett: Zimoděj; Šňupec
S. King: Řbitov zvířátek; Růženky
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Noc kostelů lákala rozhledem
z věže i domácími dobrotami
Mšeno - Noc kostelů ve Mšeně přilákala do areálu místního evangelického sboru na 110 lidí. Ti zcela
určitě nelitovali. Kromě možnosti
výstupu na věž a prohlídky kostela si návštěvníci mohli na farní
zahradě upéci špekáčky a zapít je
točeným pivem či rozlévanou malinovkou. O tuto část programu
včetně nočního nasvícení kostela
se postarali manželé Drahomíra a
Michal Vidnerovi.
Zájemci o cestování měli jedinečnou možnost podívat se prostřednictvím promítání obrázků na nejzajímavější místa v Itálii. Provedl
je po nich se zasvěceným komentářem mšenský cestovatel Zdeněk
Bergl.
V podvečer potom vystoupil hudební soubor Camerata Brunensis
specializující se na dobovou interpretaci barokní hudby. Byla to bezesporu hudební lahůdka. Kolem
40 posluchačů odměňovalo výkony
muzikantů potleskem. Čtveřice
mladých hudebníků z Prahy Veronika Vojířová (soprán), Marek Columby (cink), Jakub Michl (viola da
gamba) a Jan Hajič (cembalo) hráli

Role medvěda připadla na faráře Michala Šimka. Foto: Josef Havel (2x)
přirozeně a neokázale.
Noc kostelů, nad kterou převzal
záštitu mšenský starosta Martin
Mach, byla večer zakončena modlitebním ztišením. Účastníci zazpívali písně, meditovali nad biblickým
textem a pomodlili se za Mšeno
a jeho okolí.
Michal Šimek
Rodinné centrum Mšeno bylo i
letos přizváno panem Šimkem k

Návštěvníci mšenské Noci kostelů se na zahradě fary skvěle bavili.
Inzerce

účasti na programu celostátní akce
Noc kostelů. Jsme velmi rády, že
jsme opět mohly přispět, naše happeningové odpoledne se totiž pomalu stává tradicí, kterou si na farní
zahradě evangelického kostela ve
Mšeně náramně užíváme. Rok od
roku se k nám připojuje více hostů
a nejsou to jen maminky s dětmi.
Noc kostelů se letos opravdu vydařila - za slunečného počasí i díky
domácímu občerstvení zavládla
příjemná atmosféra. Děti se na
závěr odpoledne postaraly o pohádku, která byla i pro ně překvapením. Vytvořily si masky zvířatek
a publiku předvedly známý příběh
Boudo, budko. ...a to překvapení?
Do poslední chvíle netušily, že roli
medvěda skvěle zahraje sám náš
hostitel. K loučení dlouho po 17.
hodině všichni připojili: tak zase za
rok!
Tím ještě jednou děkujeme za
krásné odpoledne.
Eva Kratochvílová

Maminky nakupovaly
Mšeno - Společně se Sokolem
jsme 3. a 4. května uspořádaly
Burzu nejen oblečení. Byla opět
úspěšná! Je skvělé, že si na ni najde cestu čím dál víc lidí ze Mšena i
okolí, ze vrůstající účasti prodávajících i nakupujících máme opravdu
radost. Všichni si pokaždé něco odneseme - oblečení, boty, hračky a
hlavně skvělé chvíle strávené společně. Za třešničku na dortu považuji přes 10 pytlů oblečení a obuvi,
které opět odvezeme mělnickému
Českému červenému kříži. Díky
všem a na shledanou na podzim!
E. Kratochvílová, RC Mšeno

SLOUPEK ŘEDITELKY
Zdravím z naší
mšenské
základní školy.
Rok se s rokem
sešel a je tu
jeho konec, myslím tím konec
roku školního. Primárním úkolem základní školy je vzdělávací
a výchovná činnost. Té se společně s žáky věnujeme denně.
Vedle této činnosti se snažíme
zlepšit žákům i zaměstnancům
jak prostředí, materiální zabezpečení, tak také pomoci v oblasti sociální. Např. díky společnosti Women for women může
několik žáků zdarma celý rok
docházet na obědy. Dalším žákům platí obědy sponzoři z řad
soukromých osob. Dále jsme se
zapojili do rozvojového programu MŠMT na podporu plavání,
abychom díky získaným dotacím ušetřili penízky rodičům. V
oblasti materiální dokončujeme
inovaci vnitřního vybavení a
zařízení ve škole financovanou
z projektu IROP v hodnotě cca
sedm milionů korun. Její výsledek bychom vám mohli ukázat
již po prázdninách. Nově zrekonstruovaných a zařízených
budeme mít pět odborných
učeben. A konečně se zařadíme
mezi školy s bezbariérovým přístupem – bude vybudována plošina a WC pro handicapované.
Škole finančně, materiálně nebo
pomocí pomáhají také sponzoři
z řad rodičů. Tímto jim velmi
děkuji za jakoukoliv formu podpory. Věřte, že každé podpory si
opravdu ceníme a jsme za ni
vděčni. Vzhledem k blížícím se
prázdninám přeji našim žákům
samé sluníčkové dny (i když déšť
je jistě potřeba), našim zaměstnancům klidnou dovolenou
a vám ostatním pohodové léto.
Mgr. Jiřina Trunková,
ředitelka ZŠ Mšeno

Vytvářejte s námi

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

msensko@email.cz

mšensko
Inzerce

TEPELNÁ
ČERPADLA

vzduch - voda

PODLAHOVÉ
TOPENÍ
vytápění rodinných domů,
administrativních budov,
hal, škol, konzultace zdarma
vyřizujeme Kotlíkovou
dotaci a Novou zelenou
úsporám
info@kotlesykora.cz
www.kotlesykora.cz
tel.: 608 955 223,
601 558 784
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Tenisový kurt na stadionu
se dočkal rekonstrukce
Mšeno - Chtěl bych vás touto cestou informovat o tom, že se nám
povedlo díky dotaci ze Středočeského fondu sportu, volného času
a primární prevence - tématické
zadání „Podpora volnočasových,
sportovních a vzdělávacích aktivit“
zrekonstruovat tenisový kurt v našem sportovním areálu SK Mšeno.
Původní tenisový kurt byl vybudován v roce 1992 a už dlouhou
dobu nebyl využívaný, protože měl
nedostatečné podloží a také špatnou vrstvu antuky.
Po rekonstrukci máme nyní tenisový kurt, který splňuje vysoké
nároky na hru. Celkové finanční
náklady byly ve výši 266 980 Kč a
z toho dotace činila 195 000 Kč.
Chceme touto cestou poděkovat
realizační firmě, která odvedla vý-

Oprava kurtu stála více než čtvrt milionu korun. Foto: Jiří Guttenberg
bornou práci. Poděkování patří
také Středočeskému kraji, bez jehož
pomoci bychom kurt nemohli rekonstruovat. Tenisový kurt mohou

využívat, při dodržování návštěvního řádu, nejen členové našeho klubu, ale i veřejnost. Jiří Guttenberg,
předseda SK Mšeno

Járínek myslel na dominantu města
Mšeno - Dlouholetý divadelník
Jaroslav Živný, zvaný Járínek, jehož ve Mšeně neznal jen málokdo, své město opravdu miloval.
Ze své pozůstalosti totiž místní
farnosti odkázal 200 tisíc korun
na opravu kostela svatého Mar-

tina, která už několikátým rokem
pokračuje.
Járínek Živný město Mšeno,
z něhož každý den vycházel na procházky po okolí, opustil v polovině
září roku 2017. Vedle turistiky se
realizoval v místním divadelním

sdružení, kde ztvárnil roli Jindřicha VIII., v Čapkově hře Ze
života hmyzu si střihnul Parazita a diváci si ho pamatují i jako
nezapomenutelného hoteliéra
Heinze v situační komedii Postel
plná cizinců.
Jiří Říha

Mistrovství světa „kozích dechů“
letos poprvé startovalo v květnu
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

Mšeno - K prvnímu květnovému
dni na mšenském plochodrážním
stadionu řadu let už tradičně patřil Memoriál Emila Sovy s mistry
levých zatáček na startu. Po ukončení činnosti PDK Mšeno ovšem
plochodrážní ovál osiřel. To byl
moment, kdy se členové mšenského veteran klubu rozhodli, že
prázdné místo zaplní svým tradičním Mistrovstvým světa mopedů
Stadion na ploché dráze ve Mšeně.
A povedlo se.
Patnáctého ročníku závodů,
které se v minulých letech konaly uprostřed léta, se zúčastnilo 23
jezdců, rozdělených do dvou tříd
podle úprav závodních strojů standard a speciál.
Po dopolední technické přejímce strojů byly zahájeny tréninkové
jízdy a v pravé poledne startmaršálové Živní odmávli první jízdu.

Do závodu mopedů se přihlásilo třiadvacet jezdců. Foto: H. Friedl
Závod se jel klasicky - na startu
čtyři jezdci závodící na tři okruhy
s hodnocením 3-2-1-0 bodů podle
umístění v cíli. Dramatické byly finálové jízdy, kde se utkalo prvních
pět závodníků s nejvyšším počtem
bodů z každé skupiny. Souboje na
dráze byly velmi vyrovnané, o ví-

tězi často rozhodlo posledních pár
metrů před cílovou čárou.
Velmi slušně zaplněná tribuna
potvrdila zájem o plochou dráhu
a potlesk diváků při dekorování vítězů byl poděkováním za nevšední
zážitek.
Hanuš Friedl

mšensko

5

Včelařský kroužek informuje
Zlatá včela 2019
V sobotu 27. dubna vyjelo pět členů mšenského včelařského kroužku
soutěžit do Vlašimi, kde se konalo
oblastní kolo soutěže Zlatá včela
2019 pro Prahu a Středočeský kraj.
Děti se jako každoročně utkaly v
pěti disciplínách, které zahrnovaly
znalostní test, poznávačky rostlin a
včelařských nástrojů, včelařské postupy i mikroskopování.
Vedle vlastní soutěže organizátoři připravili zajímavý doprovodný
program. Aby vedoucí kroužků nemohli svým svěřencům napovídat,
odjeli na exkurzi k nádrži Švihov na
řece Želivce, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Prahu i část
Středočeského kraje. Poblíž přehrady je i zajímavé centrum Vodní
dům, kde se návštěvníci mohou
seznámit s vodou z mnoha úhlů
pohledu. Mě jako učitele fyziky
zaujaly různé připravené pokusy,
zejména pak velký funkční model
Archimédova šroubu.
Po výborném obědě byla připravena ukázka dravých ptáků a sov
spojená s ukázkou jejich výcviku.

PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám vyloupaná jádra vlašských ořechů - 1 kg/150 Kč. Tel.:
739 251 011
Prodám dobré starší pianino
značky Rösler. Nosálov. Tel.: 605
814 755.

Inzerujte zdarma

Členové mšenského kroužku se v soutěži neztratili. Foto: J. P. (2x)
Následovalo slavnostní vyhodnocení soutěže. Každý soutěžící dostal
diplom a alespoň nějakou drobnou
cenu.
Členové našeho kroužku sice nezvítězili, přesto mohou být na své
výsledky hrdi.
Na tomto místě bych chtěl jak organizátorům, tak soutěžícím poděkovat za krásný sobotní den.
Včelařský program ve mšenské
základní škole
Květen je vyhlášen jako měsíc

Mšenským školákům přednášel včelař Jiří Cafourek.
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

včelařství a 20. května je od roku
2016 „Světovým dnem včel”. Při
této příležitosti byl pro žáky školy
připraven zajímavý program.
Do školy na pozvání vedoucího
včelařského kroužku ve Mšeně zavítal zkušený včelař, vedoucí včelařských kroužků mládeže a zanícený propagátor včel, včelaření a
přírody vůbec pan Jiří Cafourek.
Pro žáky prvního a druhého stupně uspořádal zajímavou přednášku
spojenou se závěrečnou soutěží.
Vybraní soutěžící dostali drobné
dárky a vítězové plyšové včely.
Pan Cafourek se snažil žáky přesvědčit o tom, že je potřeba chránit
nejen včely, ale také ostatní hmyz,
jehož množství v přírodě nebezpečně klesá. Venkovská krajina
bývá často pro hmyz pouze „zelenou pouští” bez jakýchkoli květů.
Zemědělci neustále stříkají svá pole
herbicidy i pesticidy. Na polích ani
vedle nich pak neroste téměř žádný krásně kvetoucí „plevel”, jako
chrpy nebo vlčí mák. Nejsou vidět
ani louky s kopretinami a dalšími
kvetoucími rostlinami. Hmyz pak
nemá nic k jídlu a hyne. Pokud toto
nezměníme, hrozí lidstvu záhuba,
protože minimálně jedna třetina jídel pochází od hmyzí činnosti, jako
je opylování.
Vedle tohoto ekologického pohledu se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí ze světa včel i včelaře. Uvedeme zde několik zajímavých faktů:
◆ Včela medonosná (dále pouze
včela) má pět očí. Dvě složená a tři
jednoduchá očka.
◆ Včela ochutnává potravu sosáčkem a nohama.
◆ Včela má dva páry křídel, které se
během letu spojí v jednu plochu.
◆ Nejdéle ve včelstvu žije včelí matka, a to až pět let.
◆ Včelstvo se přirozeně dělí rojením.
◆ Včelí matka se při snubním proletu páří až s 15 trubci.
Mgr. Jan Podpěra

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

KADEŘNICKÉ SLUŽBY
v Domově seniorů Mšeno

PO, ÚT, PÁ:
10.00 – 16.00
Můžete se objednat i mimo
pracovní dobu nebo si
domluvit návštěvu přímo
u vás doma.

lenkakadernictvi@seznam.cz

Tel.: 730 904 761

Na vaši návštěvu se těší
Lenka Divišová.

Firma Czech Tents s.r.o.

hledá švadlenu
na plný či částečný
úvazek. Nástup možný
ihned, pružná pracovní
doba, příplatek na
dojíždění, pracoviště nám. Míru 470, Mšeno.
Nevyučené zaškolíme.

Tel.: 777 769 100
Obec Chorušice
zjišťuje zájem/hledá:

Nájemce hostince

v Chorušicích.
Obec nabízí možnost
pronájmu obecního bytu,
vaření obědů pro MŠ,
peč. službu, atd.
Zájemci se mohou hlásit
a bližší informace získají
na OU Chorušice.
Tel.: 315 693 221
ou@chorusice.cz
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Deník zastupitele: Jiří Guttenberg st.
Vážení spoluobčané, 20. května se
uskutečnilo řádné zasedání zastupitelstva města (ZM), kde jedním
z bodů byla „Studie Zahradní“, ke
které se opět vedla vcelku bouřlivá
diskuze.
Na předešlém jednání zastupitelstva (18. března), které bylo svoláno
mimořádně na náš návrh právě kvůli
„Studii Zahradní“, byla projednávána
především tato studie, která řeší lokalitu v místě bývalého zdravotního
střediska. Jak už jsem psal v minulém vydání, jedná se o investici za 80
- 100 milionů korun, a přesto k tomu
proběhly zatím pouze tři veřejné
debaty. To je podle mne velmi málo
na to, o jak zásadní proměnu území
se jedná a jaké finanční prostředky
na to budou muset být v budoucnu
vynaloženy. Rozhodnutí vedení města je ale zřejmé - už v únoru chtělo
vedení města na jednání ZM odsouhlasit variantu A. Nakonec byla na
zasedání ZM 18. 3. 2019 vytvořena
tzv. pracovní skupina, složená ze zastupitelů, která měla za úkol o studii
dále diskutovat. Na jediné schůzce
pracovní skupiny, kde bohužel nebyli
přítomni autoři studie, jsme došli k
závěru, že další schůzky a diskuze nemají smysl, protože naše názory jsou
rozdílné a ke shodě asi nemůžeme
dojít. My jsme chtěli minimálně ještě
jednu další studii, která by přinesla
jiný pohled na řešení lokality. To se
ale ukázalo jako nepřijatelné pro koaliční zastupitele. No a my jsme zase
nechtěli diskutovat o jediné možné
variantě ve třech provedeních.
Myslím si, že chyba vznikla úplně
na začátku myšlenky řešení daného
území. Z veřejných debat totiž vzešly
nápady a podněty, jak území využít. Přestože nápadů a podnětů bylo
opravdu mnoho a mezi nejvíce zastoupené patřily parkoviště, knihovna a byty, v zadání ke zpracování
studie zůstaly pouze knihovna a byty
s poznámkou, že má být vyřešeno
parkování v lokalitě. Parkoviště se
sem ale prý urbanisticky nehodí, což

ovšem při debatách s občany nikdy
nezaznělo. To jsme se dozvěděli až na
jednání ZM a po zpracování stávající
studie.
Je škoda, že město nevyhlásilo veřejnou soutěž na zpracování řešení
lokality Zahradní, kde by dalo volnou ruku architektům, aby mohli
do svých návrhů zapracovat většinu
závěrů z veřejných debat, a město i
občané by tak mohli vybírat nejen z
několika rozdílných návrhů, ale určitě by vzniklo i více nápadů a variant
řešení dotčeného území. Z těchto
návrhů by pak mohla vybírat veřejnost, ZM či nějaká odborná porota
nejlepší řešení lokality Zahradní a
první tři autory odměnit předem
danou finanční částkou. Pak by se
debata nevedla o tom, zda bude v
lokalitě knihovna a byty ve variantě
A nebo knihovna a byty ve variantě
B nebo knihovna a byty ve variantě
C. Výsledkem pak je, že zde bude
knihovna varianty A a byty varianty
B. To proto, aby zde vzniklo údajně
více parkovacích míst. I když podle
mne je to umělé navýšení, a tak zde
bude pořád parkovacích míst nedostatek. Ale to ukáže až čas, zda se mýlím, nebo mám pravdu. Každopádně
pokud zde ten deficit parkovacích
míst vznikne, už to nebude mít žádné řešení.
Ptáte se, proč zde píši znovu o „Studii Zahradní“? Především z toho důvodu, že jsem opravdu přesvědčený
o tom, že se vedení města zbytečně
unáhluje s tak zásadním rozhodnutím o využití tohoto území. Na jednání ZM 20. 5. 2019 jsme se navíc
dozvěděli, že ZM studii neschvaluje,
ale bere ji pouze na vědomí, a tak je
jasné, že studie bude přijata městem
v navrženém provedení, a pak už
nebude možné využití území jakkoli měnit. Pokud bych mohl, tak
bych rozhodně hlasoval proti této
studii. Ne proto, že by se mi návrh
vyloženě nelíbil, ale protože nejsem
přesvědčený o tom, že se jedná o
nejlepší možné řešení pro Mšensko

Inzerce

J ÍD E L N A M Š E N O
(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:

604 485 151

a jeho občany. A protože jsem neviděl žádný jiný návrh než knihovna
a byty třikrát jinak. Dalším důvodem
je také závaznost studie. Územní studie je totiž důležitým dokumentem
pro budoucí využití daného území.
Není to tedy „nějaký nezávazný dokument“, protože po projednání bude
vložen do evidence územně plánovací činnosti a bude se k němu přihlížet
jako k podkladu pro rozhodování
v území. Tedy jestliže se jednou
rozhodne o místním uspořádání
objektů a jejich využití, už nebude
možné dané území řešit jinak, minimálně po dobu osmi let. Proto
si myslím, že by bylo vhodné najít
společné řešení, které bude vyhovovat požadavkům občanů a potřebám
daného území. Zkrátka by měl podle
mě vzniknout nějaký kompromis řešení území.
To, že jsou potřeba byty pro mladé a nová knihovna, svým názorem
nezpochybňuji. Dokážu si ale představit i jiné řešení, které bude obsahovat vedle knihovny s byty také buď
malé parkoviště nebo třeba jen malý
parčík s dětským hřištěm nebo něco
úplně jiného, užitečného pro všechny
občany a návštěvníky města. Co už
potřebujeme opravdu naléhavě, je
veřejné WC, protože stávající veřejné
WC v podobě TOI za kostelem není
zrovna reprezentativní.
Dalším z bodů jednání ZM bylo
rozdělení finančních prostředků
sportovním organizacím a zájmovým spolkům v rámci grantového

řízení. Jsem velmi rád, že se podařilo
navýšit objem finančních prostředků
na tyto účely a za to bych chtěl vedení
města, grantové komisi a celému zastupitelstvu poděkovat.
Blíží se také dokončení rekonstrukce Mělnické ulice. Výsledek si
každý může prohlédnout sám. Já se
přiznám, že mně se celkové řešení
moc nelíbí. Obzvláště pak dlážděné
napojení do jednotlivých ulic a celé
vydlážděné náměstíčko. Obávám
se, že opět klesne počet parkovacích
míst oproti stavu, který byl před rekonstrukcí (musím přiznat, že to
ještě spočítané nemám). Co se mi
na Mělnické líbí, je technické řešení
podél hřbitova, kde naopak potřebná parkovací místa vznikají. Musím
si ještě celou ulici projít, až bude vše
dokončené a budou hotové všechny
detaily. Uvítal bych také názory na
tuto akci od vás, občanů. Můžete
nám je napsat na naše stránky www.
promseno.cz. Uvítáme názory jak
negativní, tak pozitivní. A budu moc
rád, když pozitivní převáží nad těmi
negativními. To, aby si někdo nemyslel, že chci pouze kritizovat a pozitivní názory nechci slyšet.
Jsem moc rád, že naše iniciativa
na změnu dopravního značení na
náměstí byla vyslyšena a k úpravám
značení dojde. Neviděl jsem finální
návrh změny dopravního řešení, ale
věřím v odbornost Vaška Házeho,
který jej připravil. Za to bych chtěl
poděkovat.
Jiří Guttenberg st., Pro Mšeno

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTRO
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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Novinky ze základky: Rubikova
kostka potrápila osm školáků
Výlet do Staré Boleslavi
První květnové pondělí se třídy
V.A, IV.A a IV.B vypravily na výlet
do Staré Boleslavi. Toto město je
něco jako učebnice vlastivědy. Na
každém rohu na vás dýchne historie
České země. Náš výlet jsme začali u
kostela Nanebevzetí Panny Marie,
kde je uloženo Palladium, přívěsek
patřící sv. Václavu, v blízkosti kostela se nachází také socha sv. Václava. Kostelů jsme viděli ještě několik.
Každý byl něčím zajímavý. U kostela sv. Kosmy a Damiána byl v roce
935 Václav zavražděn, kostel sv. Klimenta je vyzdoben freskami...
Abychom si trochu odpočinuli
od historie, navštívili jsme blízký
lužní les a obdivovali zajímavé přírodniny. V lese se nacházejí také
zchátralé lázně Houštka a atletický
stadion E. Zátopka, který zde v 50. a
60. letech trénoval. Na závěr jsme si
zahráli pohybovou hru Aku Aku z
Maku Maku a odebrali se zpět k autobusu. Počasí nám přálo, výlet se
vydařil.
A. Kindlová 4.A

Kluci zvládli kostku složit do půldruhé minuty. Foto: Jaroslav Kůtek
Rubikova kostka
Stejskala, který v kvalifikaci podlehl
Pouze 8 odvážných z celé školy se trémě, aby ji pak v dalších kolech
postavilo na start soutěže ve skládá- odložil a došel si pro celkové víní Rubikovy kostky.
tězství. Na stupně vítězů doprovoV kvalifikaci se nejvíce dařilo dili Honzu Vilém Walter a Tobiáš
Pepovi Vyhlasovi, který vytvořil Vrabec. Časy všech hráčů se pohyrekord školy časem 1:07 min. Poté bovaly v rozpětí 1:10 - 1:30. Naši
byli soutěžící podle dosažených účastníci si nemohli kostku předem
časů nasazeni do pavouka. V prv- prohlédnout, a proto světový rením kole překvapivě vypadl Pepa kord nebyl ohrožen.
Vyhlas, když nestačil na Honzu
Mgr. Jaroslav Kůtek

Čarodějnice létaly nad Romanovem

Kluci a holky ze Mšena a okolí převlečení
za čarodějnice a čaroděje posledního dubna řádili v areálu Hospůdky na Romanově.
Konalo se tam totiž
pálení
čarodějnic,
které se na „kopec“
přesunulo od Blížky,
kde ohně plápolaly
v minulých letech.
Foto: Zdeněk Bergl (3x)

MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
středa 5. 6. 19.30 – MKD
Jazz Elements – Pocta Zuzaně Navarové (Swingový večer,
vstupné 130 Kč)
čtvrtek 6. 6. 16.00 – knihovna
Listář aneb Dívat se a tvořit (dílna pro děti od 6 let a dospělé.
Program s autorkou výstavy K.
Havlíkovou, vstup volný)
čtvrtek 6. 6. 18.30 – gal. Ve Věži
Komentovaná prohlídka (doprovodný program s autorkou výstavy K. Havlíkovou, vstup volný)
čtvrtek 6. 6. 16.30 – MKD
Člověk a krajina (vernisáž výstavy absolventů vzdělávacího programu aktreditovaného MŠMT
ČR pod vedením PaedDr. Ireny
Wenkeové, výstava potrvá do
28. 6. 2019, vstup volný)
pátek 7. 6. 10.00 – MKD
Mělnický Vrkoč – koncert pro
školy (vystoupení pro žáky ZŠ, v
případě volné kapacity i pro veřejnost, vstupné 40 Kč)
pátek 7. 6. 19.00 – MKD
Mělnický Vrkoč – zahajovací
koncert (slavnostní večer k zahájení 21. ročníku folklorního festivalu, vstup volný)
pondělí 10. 6. 17.00 – knihovna
Workshop s autory dětských
knížek Lukášem Urbánkem a
Miladou Rezkovou (setkání s
výtvarníkem, který pro městskou
knihovnu vytvořil maskota Čtendu, nutná registrace předem na
volkova@mekuc.cz, vstup volný)
pondělí 10. 6. 19.00 – MKD
Vzkříšení (tragikomické historky
z malého vydavatelství. Představení Dejvického divadla, vstupné
450 Kč)
úterý 11. 6. 19.00 – MKD
Letní koncert na schodech (tradiční vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chrapot pod vedením Marie Maříkové, vstupné
120 Kč, děti 50 Kč)
středa 12. 6. 15.30 – MKD
Trdlovačka s Tancovačkou (hudební pořad, vstupné 80 Kč)
středa 19. 6. 20.00 – nám. Míru
Docuku (koncert v rámci Mělnického kulturního léta, vstup
volný)
pondělí 24. 6. 16.15 – park u MKD
V. volejbalové slavnosti (odpoledne s minivolejbalovým turnajem a koncertem skupiny Baťa &
Kalábůf něžný beat, vstup volný)
Středa 26. 6. 18.00 – MKD
Koncert žesťů a elektronických
klávesových nástrojů (vystoupení žáků ZUŠ Mělník)
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							

4. díl

Nejmladší matriky přečteme s přehledem

Z

minulých dílů našeho seriálu už víte, jaké máme
archivy a jak s bádáním po
našich předcích začít. Představila
jsem vám Státní oblastní archiv v
Praze s jeho internetovou ebadatelnou (http://ebadatelna.soapraha.
cz), kde se nacházejí digitalizované
matriky Mšena a okolních obcí.
Dnes se na matriky podíváme
podrobně. První knihy, které prozkoumáme, budou matriky narozených. Postup, jak se k záznamům
dostanete, již znáte. Stačí na výše
uvedeném odkazu do vyhledávacího okénka zadat heslo Mšeno.
Inteligentní vyhledávání vám okamžitě začne našeptávat, jak postupovat dále. Rozbalí se vám nabídka
zahrnující nejen Mšeno, ale také
všechny okolní obce. Nás nyní zajímá nejvíce Mšeno, proto jej odklikneme a vyčkáme na načtení
seznamu matričních knih.
Seznam je ve formě přehledné
tabulky. Matriky narozených naleznete jistě hned, jsou v prvním
sloupci u výpisu jednotlivých lokalit. Dále si všimněte dělení seznamu na tři části podle církve. Úplně
na začátku jsou necírkevní knihy,
následuje Římskokatolická církev
a úplně nakonec matriční knihy

Mšenská matrika...

zda daná osoba žije, nebo spíše
nežije. Novorozený Josef byl tedy
synem kožešnického mistra Josefa Jelínka. Ten byl synem měšťana
Josefa Jelínka a jeho ženy Anny, rozené Límanové. Stejné číslo domu
nás upozorňuje na stejné bydliště.
Matkou malého Josefa byla Jenovéfa, dcera zemřelého řeznického mistra Jana Huliciuse ze Mšena číslo
23 a zemřelé Anny, rozené Živné.
Zápis uzavírá kolonka o svědcích.
Obsahuje jména, bydliště, zaměstnání svědků a jejich vlastnoruční
podpisy. Opět zajímavá položka,
díky které můžete narazit na podpis vašeho předka. První zapsaný
byl kmotrem.
V příštím díle se podíváme na
matriky oddaných. Zajímá vás nějaké téma nebo jméno ? Můžete mi
napsat na email eva.cernohorska@
seznam.cz.

Příklad vyhledávání v matrice. Foto: Archiv E. Černohorské (3x)
Evangelické církve. Toto je doce- a následující den bylo pokřtěno.
la podstatné rozdělení ještě více
Následuje číslo domu. To může
specifikující vyhledávání. Přestože být skvělou orientační pomůckou,
znáte přesné datum narození, vý- pokud jsou zápisy špatně čitelné a
běrem knihy jiné církve, než kam dohledáváte další sourozence nebo
patřil váš předek, k cíli nedojdete. příbuzné.
Tato informace vám samozřejmě
Hlavní položka - jméno dítěte nemusí být známá, proto je dobré nás informuje o narození Josefa.
při prvním nezdaru prozkoumat Poznámka pod jménem nese jmévšechny možnosti v daných letech, no porodní báby. Porodní bába
Terezie byla manželkou Karla
jaká se nabízejí.
Mgr. EVA ČERNOHORSKÁ
Kde začít? Nejlépe u matriční Součka, mšenského učitele z domu
knihy číslo 22. Obsahuje totiž zá- č. 236. Tajemná zkratka zk. značí
je jí 36 let, bydlí
znamy o narozených z let 1852– zkoušenou, nebo nezkoušenou pov malé dědině
1872, což je v případě Mšena a rodní bábu. Toto označení určuje,
Okarec nedaŘímskokatolické církve nejmladší zda porodní bába podstoupila poleko Brna, je
digitalizovaná matrika. Evange- vinné zkoušky. V případě Terezie
místopředsedlická církev je na tom poněkud to tak bylo, a svoji činnost tedy vykyní táborské
lépe, lze vyhledat narozené i z let konávala legálně.
pobočky České genealogic1873–1904. Výhodou nejmladších
Nechybí uvedení kněze, jenž
ké a heraldické společnosti,
matrik je dobře čitelné písmo roz- křtil, a informace o pohlaví dítěte,
organizuje genealogická seluštitelné i začátečníkem.
zda bylo manželské, či nemanželStrany v této matriční knize mají ské, a náboženství. Údaje uvedené
tkání a přednášky, snaží se
nadepsané kolonky v češtině. Pro na protější straně zápisu nám určí
o popularizaci genealogie a
začátečníky vítaná věc značně cestu našeho dalšího bádání. Obpodporu jejího mezigeneulehčující orientaci. Zápis je rozlo- sahují totiž informace o otci, matračního významu, mezi její
žen na obě strany, proto sledujeme ce a prarodičích. Všimněte si čísla
zájmy patří historie, architekcelý řádek. Podívejme se nyní na domů, zaměstnání otců a příjmení
tura, divadlo a knihy
jeden konkrétní zápis. Co vše z něj matky před svatbou. Křížky značí,
můžeme vyčíst?
Inzerce
První položkou je rok, měsíc a
den narození. Všimněte si dalšího dělení na narození a pokřtění.
Ke křtu docházelo zpravidla do 48
hodin, mnohdy však bylo dítě pokřtěné v den narození. Dělo se tak
z jednoduchého důvodu, kvůli vys t ř e d i sk o M šen o
soké novorozenecké úmrtnosti. V
rozšiřuje své služby v regionu
našem případě se novorozeně narodilo 18. října 1866 v 6 hodin ráno
Za příznivé ceny Vám nabízíme:

→ dopravu materiálů - sklápěč, kontejner
(Avia D90, MAN, Tatra 815, Mercedes Arocs)
→ výstavbu a výspravu komunikací
→ sečení příkopovou sekačkou, úklid vozovky
→ montáže svislého dopravního značení

Porodní báby měly mít náležité vzdělání - babický diplom.

Více informací na tel.: 724 729 617 (J. Říha)
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz
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Mistr sladkého řemesla by
letos oslavil devadesátiny

Josef Měšťák se cukrařině věnoval celý život, i když byla spíš jeho zálibou než povoláním. Foto: Archiv J.Ž.
sal se rok 1929, v rodině rařina řemeslem k neuživení, a tak
Všichni místní i mnoho přespolmšenského mistra cukráře se z cukráře stal jeřábník, který se ních mají na svých fotografiích z
v Masarykově ulici čp. 263 podílel na stavbě mělnické elek- oslav jeho nezapomenutelný podse 28. května narodil druhorozený trárny, následně i svářeč a expe- pis v podobě nazdobených svátečsyn Josef „Pepíček“ Měšťák - další dient hotových výrobků - vše od ních nebo svatebních dortů.
pokračovatel sladkého řemesla.
cukrářského řemesla dost daleko...
Tak tedy vzpomeňme na jeho neDoma se vyučil, vystudoval ob- Přesto však „Pepíček“ po celý svůj dožité 90 narozeniny.
chodní akademii a odešel do hlav- život napékal pro spoluobčany a
ního města na zkušenou.
na různé společenské akce dobroty
Tati, dědo, pokračujeme!
Jana Živná, roz. Měšťáková
Padesátá a šedesátá léta byla cuk- nad dobroty.

P

Děti se těší na příměstský tábor
Vážené děti, vážení rodiče, podařilo se nám založit, realizovat a na
pár let dopředu zajistit tradici příměstského tábora ve Mšeně.
OPS ve spolupráci s evangelickou
farou (sbor Českobratrské církve
evangelické ve Mšeně u Mělníka) a
dílčí podporou města Mšena pořádají letos v termínu 12. až 16. srpna
vždy od 8 do 16 hodin další ročník
příměstského tábora. Individuálně
je možné se domluvit jen na některé dny.
Pro děti je připraveno: trochu

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

vzdělání, něco kultury a pak dost
zábavy i pohybu. Určitě nějaký výlet a třeba i koupaliště. Tématicky
program hravou formou zaměříme
na nové typy gramotnosti a upozorníme i na moderní formy šikany.
Celkově bude program inspirován
životem a dílem nedávno zesnulého
Jiřího Stránského.
Pobyt je bez noclehu, ale se dvěma
svačinami, teplým obědem, pitným
režimem a veškerou dopravou, pomůckami...
Za pobyt se bude hradit cena do

tisíce korun, a to předem na účet.
Přesná částka bude upřesněna, ale
až po uzávěrce tohoto čísla Mšenska.
Příměstký tábor je určen žákům
základních škol. Kapacita je ovšem
jen 15 dětí, tak prosím neváhejte s
přihláškami.
V případě zájmu, dotazů nebo potřeby dalších informací kontaktujte
organizátory, a to na telefonu 608
260 420 nebo na elektronické adrese o-p-s@post.cz.
Michal V. Hanzelín

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
František Čermák (* 8. 6. 1819
Živonín † ?), teolog. Studoval
gymnázium a filozofii v Praze,
teologii v Litoměřicích. Působil
jako kaplan v Březně, Mladé Boleslavi, jako farář na Řepíně a od
roku 1870 byl duchovním správcem v Nebuželích. Je pochován
v Živoníně a ve vzpomínkách je
zapsán jako „člověk ryzí poctivosti, povahy mírné a rozšafné, který
zůstával českému národu věrný i
za nepříznivých poměrů…“
Ferdinand Heller (* 21. 6. 1824
Vlašim † 9. 6. 1912 Mšeno), hudební skladatel. Získal základní
hudební vzdělání u svého otce,
který učil hře na housle a klavír.
Studoval konzervatoř ve Vídni, v
roce 1860 založil pěvecký sbor
Hlahol v Praze a spolu s ním v
roce 1863 zahájil Bedřich Smetana vyučování v Hudebním
ústavu v Lažanského paláci. Byl
Smetanovým spolupracovníkem
až do jeho smrti. Je skladatelem
a autorem populární České besedy a zejména pak Sbírky písní
k potřebám ve vyšších ústavech
školních, v domácnosti i v koncertech, kde jsou zařazeny četné
populární pěvecké sbory.
František Richtr (* 21. 8. 1889
Jihlava † 27. 6. 1944 Nebužely),
typograf. Stal se ředitelem Legiografie v Praze, sepsal Poslední
chvíle carské rodiny.
Zdeněk Šípal (* 29. 6. 1919
Živonín † 2003 Phoenix, Arizona, USA), rolník, politický
vězeň, exulant. Pocházel ze třistaletého živonínského rodu a
přestože byl vzorným hospodářem, pro komunisty však třídní nepřítel a kulak, odsouzený
v roce 1952. Pracoval v tzv. táborech nucených prací (TNP) v Ústí
nad Labem, v uranových dolech v
Jáchymově a kamenolomu v Litoměřicích. Jeho matka a manželka
s malým děckem byly z domova
vyhnány, veškerý majetek zabaven včetně hotových peněz a
vkladních knížek. Otec Jan se po
vystupňování násilí zastřelil. Celá
rodina byla i po propuštění Zdeňka nadále diskriminována a přinucena po roce 1968 k emigraci
do USA. Ve Phoenixu se živil jako
řemeslník. Po listopadu 1989 se
rozhodoval vrátit na rodný grunt,
z něhož však zbyly pouze ruiny.
Dočkal se soudní rehabilitace a
částečné restituce. Zemřel v USA.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Jak postupovat při opravě, úpravě
nebo nové stavbě v památkové zóně

M

nozí z vás jste četli v
dubnovém
Mšensku
článek Ing. Jaromíra Flígla s názvem „Městská památková
zóna: ani památkáři nemohou vše“.
V tomto článku jste se dověděli
pouze to, co je napsáno na konci
každého úředního rozhodnutí první instance, že je možno se proti
rozhodnutí odvolat a že se stalo, že
jedno odvolání bylo úspěšné. Tím
se popsala celá jedna stránka papíru, která sloužila především ke zviditelnění pisatele, jako opozičního
zastupitele s motivem „hleďte, jak
se o vás starám, to radnice neumí“.
Tímto článkem vám, kteří se chystáte nově stavět či opravovat nemovitosti v Městské památkové zóně
Mšeno (MPZ), pomoženo nebylo.
Pravdou je, že MPZ byla vyhlášena proto, aby bylo zachováno naše
kulturní dědictví, ale na druhou
stranu se musí v těchto zónách normálně bydlet na úrovni požadavků
dnešní doby. Problémem také je, že
řešení nových staveb i oprav staveb
stávajících, umístěných v MPZ, je
spojeno se zvýšenými finančními
náklady, rovněž tak i při omezování orgány památkové péče je provoz těchto staveb nákladnější. Nicméně finanční náhrada za omezení
orgány památkové péče, potažmo
státu žádná, takový je zákon. Argument pronesený pracovnicí Národního památkového ústavu (NPÚ)
„tak si ty domy nemusíte kupovat“
neobstojí už proto, že většina trvale
bydlících obyvatel v MPZ objekty
zdědila po rodičích či příbuzných
a většinou nemají jinou možnost
bydlení. Tuto skutečnost by si měli
uvědomit především pracovníci orgánů památkové péče. Jejich
úkolem by mělo být, aby majitelům
nemovitostí bylo detailně vysvětleno, z jakých důvodů jsou vysloveny
jednotlivé požadavky památkové
péče, a ti to dohodnuté řešení přijali. Na případné nevstřícné, až
arogantní jednání nebo nesmyslné
požadavky pracovníků památkové
péče si lze stěžovat, nejlépe u jejich
nadřízených. Vždyť ani pracovníci
památkové péče nejsou neomylní, jako názorný příklad lze uvést
technicky nesprávné požadavky
pracovnice NPÚ při opravě západní fasády kostela sv. Martina na
vyložení okapniček parapetu oken.
Stačilo se jen podívat na opačnou

východní fasádu v původním provedení, naši předci to uměli.
V dalším obsahu tohoto článku se
vám budu snažit popsat, jak postupovat při zamýšlené nové stavbě,
opravě nebo úpravě stávající stavby
v MPZ. Dlužno upozornit, že se
týká i oplocení i jednotlivých prvků stavby, jako jsou okna, dveře a
vrata.
Jako první je třeba si pečlivě promyslet stavební záměr. Doporučuje
se i konzultace s odborníkem stavařem či architektem. U složitějších věcí lze i požádat pracovníky
orgánů památkové péče o předběžnou konzultaci, nejlépe na oddělení památkové péče odboru kultury
Městského úřadu Mělník, do jehož
zájmu MPZ Mšeno spadá. Při této
konzultaci by vám mělo být vysvětleno, jaké požadavky lze od nich
očekávat. Promyšlený návrh, jak z
hlediska vzhledu, tak i technického řešení je předmětem žádosti o
závazné stanovisko, napsaném na
formuláři, popřípadě i s přílohami,
formulář si lze stáhnou na stránkách Městského úřadu Mělník,
odbor kultury, nebo je k dispozici
i na mšenském stavebním úřadě.
Vyplněnou žádost zaslat nebo doručit na Městský úřad, odbor kultury Mělník. Následně pracovníci
památkové péče (pracovník NPÚ,
pracovník odboru kultury, oddělení památkové péče) každou stávající stavbu, jejíž úprava je předmětem žádosti, navštíví osobně.
Žadatelům se doporučuje být přítomen této prohlídky, případně mít
sebou i odborníka k diskuzi nad
názory orgánů památkové péče.
Jejich požadavky by vám měly být
řádně zdůvodněny. Nepřistupujte
na striktní nároky bez jejich zdůvodnění. Z této prohlídky bude sepsán protokol, který obdržíte poštou. Proti tomuto protokolu se lze
odvolat, jak bývá součástí jeho znění, vyvoláním dalšího jednání. Při
tomto jednání lze navrhovat další
řešení požadavků památkové péče
(PP) s tím, že musí být technicky
správná, což pracovníci PP někdy
nedokážou posoudit. Výsledkem
tohoto jednání by měl být definitivní návrh.
Následně obdržíte závazné stanovisko. Pokud je kladné a vyjádří
přípustnost stavby či úprav, máte
vyhráno a můžete pracovat, ale

jen v tom případě, pokud stavba či
opravy a úpravy stavby nejsou natolik rozsáhlé, že podléhají stavebnímu řízení, kdy je třeba projektová dokumentace pro ohlášení nebo
povolení stavby, kterou předložíte
mšenskému stavebnímu úřadu.
Označí-li výrok závazného stanoviska váš požadavek za nepřípustný, lze zvážit možnost odvolání.
Při psaní odvolání je třeba dodržet
určité právní formulace, jako např.
„odvolávám se proti výroku závazného stanoviska“. Jednotlivé body,
které jsou uvedeny v odůvodnění závazného stanoviska, je třeba
okomentovat nesouhlasnými argumenty, případně návrhem dalšího,
pro vás přijatelného řešení. Odvolání se podává ke krajskému úřadu
prostřednictvím Městského úřadu
Mělník, odboru kultury, oddělení
památkové péče.
Při podání odvolání je třeba mít
trpělivost. Výsledkem odvolání
může být výrok o přípustnosti va-

šeho záměru, pak můžete jásat. V
případě potvrzení výroku původního stanoviska vám zbývá jen obrátit se na soud. Tuto eventualitu
bych ani nedoporučoval, vzhledem
k její časové i finanční náročnosti s
nezaručeným výsledkem.
Závěrem vám, kteří se chystáte
podstoupit výše popsané řízení,
chci doporučit následující. Pro
přípravu vámi zamýšlených prací
si vezměte ke konzultacím odborníka, případně se nechte jím zastupovat (na plnou moc je opět formulář). Při jednání omezte emoce,
klid přispívá k lepšímu výsledku.
Doufám, že tímto podrobným
popisem jsem vás navedl „jak na
to“. Už proto, že tím nesleduji žádné místně politické cíle, což se nedá
prohlásit o pisateli článku, na který
je tento text reakcí. Vždyť pisatel
článku v dubnovém Mšensku je
„vzorovým pečovatelem“ o vlastní
nemovitost.
Ing. Václav Pechouš

Inzerce
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Kontejner musí být pod zámkem
Stránka - Kontejner na bioodpad
byl umístěn u sběrného dvora tak,
aby byl stále přístupný občanům.
Odvoz tohoto odpadu pro obec
Stránka zajišťuje firma p. Gardavského za velice dobrou cenu a dokonce i o víkendech.
Poslední dobou nezodpovědní
občané odkládali do tohoto kontejneru staré zdivo, pytle ztvrdlého
cementu, ojeté pneumatiky a další
odpad, který rozhodně nepatří do
bioodpadu.
Z tohoto důvodu bude kontejner
uzavřen ve sběrném dvoře a občané budou bioodpad odkládat vždy
v sobotu od 11 do 12 hodin pod
dohledem správkyně paní Vegrichtové.
Štefan Dvorščík, starosta

Odpad bude možné odevzdávat vždy v sobotu. Foto: Štefan Dvorščík

Pieta připomněla osud partyzánů

Před pomníkem padlých partyzánů v Zahájí se 24.
dubna sešly desítky lidí, aby uctili památku tří odvážných mužů. V přestřelce s gestapem tam na sklonku
druhé světové války 24. dubna 1945 zahynuli členové partyzánského oddílu Beneš, Vybornov a Andronov. Součástí pietního aktu byly ukázky vojenské
techniky a nechyběla ani hudba. Foto: J. Havel (3x)

Myslivci se sokoly pálili čarodějnice
Sedlec - Myslivecký spolek Liška
Sedlec uspořádal se zástupci Sokola Mšeno tradiční pálení čarodějnic pro veřejnost na mysliveckém
pozemku v Sedlci. Podle počtu
zůčastněných spoluobčanů a jejich
dětí jsme přesvědčeni, že se akce
vydařila. V přestávkách mezi opékáním špekáčků a občerstvením se
děti zapojovaly do různých zábavných her a soutěží.
Pořadatelé doufají, že i další akce
a vzájemná spolupráce se vydaří ve
prospěch nás všech, a hlavně dětí.
Myslivosti, Sokolu a městu Mšenu zdar! P. Wallnerová, MS Liška

Účastníci pálení si pochutnali na špekáčcích. Foto: MS Liška (2x)

KINO MÁJ DOKSY
ČERVEN
8. 6. 15.00 - Psí poslání 2 (rodinný,
USA, 2019, režie G. Mancuso)
8. 6. 17.30 - X-Men: Dark Phoenix
(akční, USA, 2019, režie S. Kinberg)
8. 6. 20.00 - Rocketman (životopisné drama, VB/USA, 2019, režie D.
Fletcher)
11. 6. 17.00 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, režie Martin Horský)
11. 6. 20.00 - High Life (sci-fi drama, Německo/FR/USA/Polsko/VB,
2018, režie Claire Denis)
12. 6. 9.30 - Jak vycvičit draka 3
(animovaná komedie, USA, 2019,
režie Dean DeBlois)
12. 6. 13.30 - Já, Simon (komedie,
USA, 2018, režie Greg Berlanti)
13. 6. 9.00 - Jak vycvičit draka 3
(animovaná komedie, USA, 2019)
14. 6. 16.30 - FILMOVÁ NOC část I.
– Krtek fotografem a další pohádky (výběr nejkrásnějších českých
pohádek)
14. 6. 18.00 - FILMOVÁ NOC část
II. – Mia a bílý lev (dobrodružný
film, Francie/Německo/Jihoafrická republika, 2018, režie Gilles de
Maistre, scénář William Davies)
14. 6. 20.30 - FILMOVÁ NOC část
III. – Mirai, dívka z budoucnosti
(animovaný film pro celou rodinu,
Japonsko, 2018, režie M. Hosoda)
15. 6. 15.00 - Pokémon: Detektiv
Pikachu (animovaný film, USA/Japonsko, 2019, režie R. Letterman)
15. 6. 17.30 - X-Men: Dark Phoenix (akční, USA, 2019)
15. 6. 20.00 - Klimt & Schiele Erós a Psyché (dokumentární, Itálie, 2018, režie Michele Mally)
18. 6. 17.30 - Moje století (dokumentární, ČR, 2019, režie Theodora Remundová)
18. 6. 20.00 - Žena na válečné
stezce (komedie, Island/Francie/
Ukrajina, 2018, režie B. Erlingsson)
21. 6. 19.00 - Mia a bílý lev (dobrodružný film, Francie/Německo/
Jihoafrická republika, 2018)
22. 6. 15.00 - Tajný život mazlíčků 2 (animovaná komedie, USA,
2019, režie Ch. Renaud)
22. 6. 17.30 - Ženy v běhu (komedie, ČR, 2019, režie Martin Horský)
22. 6. 20.00 - Muži v černém: Globální hrozba (akční sci-fi komedie,
USA, 2019, režie F. Gary Gray)
25. 6. 17.30 - Manželské etudy:
Nová generace (dokumentární,
ČR, 2019, režie Hana Třeštíková)
25. 6. 20.00 - Free Solo (dokumentární, USA, 2018, režie Jimmy Chin,
Elizabeth Chai Vasarhelyi)
29. 6. 15.00 - Tajný život mazlíčků
2 (anim. komedie, USA, 2019)
29. 6. 17.30 - Teroristka (komedie
ČR, 2019, režie Radek Bajgar)
29. 6. 20.00 - Yesterday (hudební
komedie, VB, 2019, režie D. Boyle)
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

21.

Zdolat pevnost sv. Jana je pěkná rasovina

J

e rok 2012, podívám se na jihovýchodní oblast Evropy, láká
mě Černá Hora. Začátkem září
vyrážíme z Prahy, projíždíme
přes Rakousko, Slovinsko, v noci
Chorvatskem a ráno zastavujeme
v Dubrovníku. Tomuto krásnému
městu věnujeme celý den a k večeru jedeme do Budvy v Černé Hoře.
Rychle se ubytujeme v pěkném hotelu kousek od centra a pádíme na
večeři, cestou zmožená těla si ji už
plně zaslouží. Máme na výběr vždy z
pěti chodů, všechno vypadá lákavě.
Během pobytu jsem si skoro každý
den dával různě upravené telecí.
Musím si ho užít, doma jsem ho jedl
naposledy jako malý kluk.
Druhý den věnujeme odpočinku
u moře. Přepluli jsme lodí na blízký ostrov Sveti Nikola, místní mu
říkají Havaj. A Havaj to opravdu je,
nádhera po všech stránkách, co víc
si ještě přát. Ani se nám nechce zpátky, ale nedá se nic dělat, tělo už se
ozývá.
Další dny věnujeme návštěvě nejvýznamějších míst země, bude toho
dost. Začínáme výstupem na Jezerský vrch v pohoří Lovčen. Je to
místo pro Černohorce posvátné, na
vrcholu postavili památník s mauzoleem. V něm odpočívá jejich národní hrdina Petar II. Petrovič Njegoš.
Vladyka, který se stal hlavou státu a
v krátké době se mu podařilo zlomit
moc stařešinů a vytvořit stát moderního typu. Po dost drsném výstupu
jsme odměněni nádherným pohledem na panorama pohoří Lovčen,
dohlédnout lze až k moři. V dalších
dnech jsme navštívili ještě města
Cetinje, Bečiči, Stari Bar a krásné
prostředí Skadarského jezera i s
dvouhodinovou plavbou a obědem
v rybářské restauraci. Jeden den

jsme věnovali prohlídce Shkoderu,
města na opačné straně Skadarského
jezera. To leží už na území Albánie.
Jsme zvědaví, jak se místní obyvatelé
vypořádali s překonáním pozůstatků bývalého socialistického ráje.
A dlužno podotknout, že se jim to
docela daří, ovšem asi to bude ještě
chvíli trvat. To by ale bylo na samostatné vyprávění.
Asi největší dojem na nás udělalo
město Kotor, ležící v malebné poloze na konci mořského zálivu Boka
Kotorská. Jedná se o jedno z nejlépe
zachovaných míst v této části Evropy se spoustou památek od doby
románské až po barokní. Od roku
1979 je zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Staré město obklopují na vysokém
kopci vybudované 4,5 km dlouhé
hradby, původně postavené na obranu města proti Turkům. Prošli jsme,
co se dalo, včetně centrálního kostela sv. Tripuna. S jeho stavbou začali
už ve dvanáctém století. Při prohlídce starého centra jsme na vysoké budově našli pamětní desku, z ní se dozvídáme, že právě zde byli vězněni
organizátoři protirakouské vzpoury
námořníků v únoru 1918. Všechno
začala 5. divize c. k. námořnictva a
postupně se k ní přidávali další, především Slované. Jelikož organizace
vzpoury měla vážné trhliny, byla
rychle oslabena a po třech dnech
potlačena. Vše skončilo krvavými
represáliemi, na sedm set námořníků bylo uvězněno a čtyři vůdcové
popraveni. Mezi nimi i devatenáctiletý Čech František Raš. Na jednom
náměstí nás upoutal malý, spíše miniaturní pravoslavný kostel. Naše šéfová se dobře zná s místním páterem
Milonkem, hned nás vítá, všechno
ukazuje. Můžeme i fotit a filmovat,

Konec mořského zálivu Boka Kotorská. Foto: Z. Bergl (2x)
to v jiných pravoslavných kostelích
nelze. Za svou snahu dostal od šéfové balíček s několika plechovkami
Plzně. Oči mu jenom svítí a my moc
děkujeme. Když se dozvěděl, že někteří z nás se chystají zdolat příšerné stoupání po hradbách až nahoru
do pevnosti sv. Jana, tak obrátil oči
vzhůru a pro úspěšné zdolání trasy
nám dal požehnání. Stojíme na počátku stoupání a některým, a těch je
většina, stačí pohled vzhůru a hned
obracejí směr. Nás asi patnáct se
rychle dává do šplhání a už tady dole
je to pěkná rasovina. Ale proto tu
jsme a požehnání od otce Milonka
nás žene nahoru. Cesta vede střídavě po hradbách nebo po kamenitých
cestách. Na nich to klouže a chodník
na hradbách má zase vysoké stupy,
navíc daleko od sebe, tak si vyber.
Za chvíli stojíme na větší plošině a
na město a Boku se díváme z výšky, vše máme hluboko pod sebou.
Jsme asi v polovině cesty a pohled
nahoru nám říká, že nás čeká ještě
horší terén, snad to nějak udýcháme.
Procházíme kolem poutního kostela
Panny Marie a už máme před sebou
závěrečný strmý úsek. Máme i trochu štěstí, Slunce se často schovává

za mraky a tolik na nás nepraží. Konečně! Jsme na malé vrcholové pološině, asi tři sta metrů nad městem.
Hurá! Dosáhli jsme vítězství nad
přírodou a vlastním tělem. Zůstali
jsme jenom čtyři, ostatní to během
trasy raději otočili, tak ještě vyfotit
u černohorské vlajky a jinou cestou
sestoupit zpět do města. Těla zrasovaná, hladová, žíznivá, musíme je
dát dohromady. A kde jinde než na
zahrádce první restaurace, kterou
vidíme. Velká pizza a zlatavé místní
výborné Nikšičko v nás rychle mizí,
tak si raději dáme ještě jedno. Byla
to rasovina, ale máme z toho krásný
pocit, kdo nebyl, prohloupil. Honem
domů a pořádně zregenerovat těla
ještě v moři. K tomu jsme si cestou
vybrali nádhernou pláž v Bečiči.
Na poslední dva dny opouštíme
pobřeží a míříme směrem do vnitrozemí navštívit Národní parky
Durmitor a Biogradská Gora. Cestou projíždíme kaňony řeky Morača a Tara, ten je v Evropě nejhlubší, někde až 1300 metrů. Poslední
zastávka na náhorní plošině v horském středisku Žabljak a návrat přes
Bosnu domů. Tak příště zase někam
jinam...
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
Pohled z vrcholu pevnosti sv. Jana na strmou cestu.

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

