Cena 10 Kč

Ročník XXV, 10/2019

2019

Noviny pro město Mšeno a okolní obce. Měsíčník vydávaný MěÚ Mšeno. Vychází od roku 1995.

Vrátenská rozhledna láká
výletníky už dvacet let
Libovice – V Den vzniku samostatného československého státu
(28. 10.) uplyne 20 let od slavnostního otevření rozhledny na Vrátenské hoře.
Z historie víme, že první vyhlídková stavba na vrcholu Vrátenské
hory byla realizována v roce 1893,
když Okrašlovacímu spolku pro
Mšeno a okolí darovalo město 12
metrů vysokou hasičskou věž. Tu
spolek s pomocí hasičů instaloval
právě na vrchol Vrátenské hory. Pro
nedostatek prostředků na údržbu
byla tato věž následně provozována Klubem českých turistů, ale za
trvalého chátrání v době 1. světové
války spadla.
Výstavba novodobé rozhledny
byla iniciována Sdružením obcí
Kokořínska s velkým přispěním
tehdejšího Okresního shromáždění
a představitelů Okresního úřadu v

Projekt počítá s vybudováním
zázemí rozhledny.

NOVÉ CENY

jehličnatého palivového
dřeva z lesů města Mšena
základní cena: 500 Kč/prm
+ DPH (nyní 10 %)
pro vlastníky nemovitostí
na území města: 400 Kč
+ DPH

ř í j e n
ČEKÁ NÁS
5. 10. Mšeno

28. Cyklotrek - oblíbená
cykloturistická akce startuje v 9.00 ze mšenského
koupaliště

19. 10. Liběchov

Správa CHKO Kokořínsko zve
na dendrologickou vycházku
za dřevinami liběchovské
zámecké zahrady a křížové
cesty u kostela sv. Ducha,
sraz v 10.00 před zámkem

26. 10. Velký Újezd
Vrátenská rozhledna se letos dočkala rekonstrukce. Foto: Archiv SOK (2x)
Mělníku. Základní kámen byl položen 6. 7. 1999 a v říjnu byla stavba
rozhledny s náklady 12 milionů
korun dokončena. Její vybudování
měla na starosti mělnická stavební
firma Rybář - Horčík, dodavatelem
konstrukce byla firma Blažek & Eckel z Jindřichohradecka.
Od počátku byly spoluvlastníky
stavby telekomunikační giganty
Eurotel (dnes Cetin) a Radiomobil (dnes T–Mobile Czech) a i přes
velké dotační zastání trvalo obcím
a Sdružení obcí Kokořínska ještě
dalších 5 let, než byl oběma spoluvlastníkům doplacen třetinový
podíl stavby.
Provoz věže pro turisty zajišťovaly
postupně obecní společnosti provozující malé autobusy - SOK o.p.s. a
Kokořínský SOK s.r.o.. Po vzniku
krajů se zhruba od roku 2004 dodnes stará o provoz Sdružení obcí
Kokořínska.
V letošním roce se rozhledna
i její okolí dočkaly rekonstrukce
za 1,2 milionu korun. Jedná se o

kompletní opravy nátěrů, nevyhovujících spojů, osazení oken do
tubusu schodiště, úpravu oplocení,
parkoviště… Práce jsou hrazeny z
takzvaného správcovského fondu,
do kterého přispívají všichni spoluvlastníci rozhledny.
Výškové a lezecky náročné práce
provádí firma Araneuss, elektroinstalaci rekonstruuje firma Andelt ze
Mšena, stavební práce firma Novák
z Radouně.
Záměrem Sdružení obcí Kokořínska je vybudování zázemí pro
obsluhu Vrátenské rozhledny podle projektové dokumentace Ing.
Jana Pustějovského, PhD. z Lobče,
které umožní rozšíření nabízených
služeb turistům a opět zvýší přitažlivost tohoto místa.
Na 28. října je připravována připomínka 20 let existence této dominanty našeho regionu i znovuotevření rozhledny po probíhajících
opravách a údržbě věže.
Bc. Martina Karbanová,
předsedkyně SOK

Peníze od zahrádkářů udělají radost vážně
nemocným dětem v motolské nemocnici
V září naše Rodinné centrum
Mšeno dostalo od Svazu mšenských zahrádkářů štědrý sponzorský dar, kterého si velmi vážíme a
touto cestou děkujeme. Rozhodli
jsme se jej využít nejen pro sebe
(na servis našich šicích strojů, k
nákupu pomůcek a látek na naše

tvoření), ale zároveň se podělíme a část tohoto daru použijeme
na nákup hraček pro onkologické
oddělení motolské nemocnice,
kterou organizuje paní Holakovská. Zároveň se připojíme k akci
Ježíškova vnoučata.
Eva Kratochvílová, RC Mšeno

Divadelní sdružení Sokol
Mšeno na sále hostince v
19.00 uvede svou detektivní
komedii Potřetí bych umřít
nechtěl

26. 10. Lobeč

Myslivecký spolek Nosálov pořádá v sokolovně v
Lobči od 20.00 Hubertskou
zábavu, k tanci a poslechu
zahraje skupina Difur Band

28. 10. Mšeno

závod v přespolním běhu
Běh Debří, předškoláci,
mladší žactvo: 9.00 - 9.45
prezence, 10.00 start, ostatní kategorie: 10.30 - 11.00
prezence, start v 11.15

2. 11. Mšeno

DS Havlíček Neratovice
od 19.00 v sokolovně uvádí
francouzskou komedii
„ODJEZD NEJISTÝ“ - trochu
romantická komedie
s obsahem milosrdných lží,
nutných k udržení vzájemných vztahů

3. 11. Mšeno

u příležitosti Dne reformace
ve mšenském evangelickém
kostele od 11.15 vystoupí
pěvecký sbor Intermezzo,
zazní skladby ze stávajícího
repertoáru i tituly, které si
členové sboru nacvičili na letošní zimní koncertní turné,
vstupné dobrovolné

mšensko
REAKCE NA ČLÁNEK
Ačkoli nemám rád rozplizlé
články o ničem a nevyhledávám
zbytečné spory, rozhodl jsem se
vrátit k tématu grantů. Musím
ovšem přiznat, že jsem dlouho váhal. Chci v tomto krátkém
sloupku reagovat na informace
pana místostarosty ze srpnového
vydání, které směřovaly k našemu
Okrašlovacímu spolku pro Mšeno a okolí (OSM). Nejdříve jsem
měl v plánu popovídat si o tom
přímo s panem místostarostou,
ale nedošlo k tomu. Navíc bych
zmíněné informace rád vyvrátil
oficiálně na těchto stránkách, kde
byly uvedeny, i když to třeba většinu čtenářů nemusí zajímat. Pan
místostarosta měl pravdu pouze v
tom, že náš spolek funguje v jiném
režimu, což je pravda. Svou činností nezhodnocujeme svůj majetek, ale ve většině případů se snažíme zvelebovat majetek města.
Další tvrzení už se mi až tak nezamlouvá. Pan místostarosta uvádí, že jako předseda spolku dobře
vím o tom, že můžeme žádat o
financování aktivit spolku mimo
granty. Bohužel se ke mně tato informace nikdy oficiálně nedostala.
A že byla příkladem takové podpory obnova Hlovecké studánky?
Nikoli. Na její obnovu jsme získali grant od Nadace Veolia a
práce na opravě klenby studánky
sponzorsky provedla firma pana
místostarosty, za což jsme velmi
vděčni. Město tuto akci nefinancovalo ani korunou. Navíc jsme
od města za 12 tisíc korun zakoupili dvě instalované lavičky. Jak
jsem už psal, nestojím o dohady,
ale některé věci je třeba uvést na
pravou míru...
Jiří Říha, předseda OSM

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

2

Na Kokořínsku se odehrála
extrémní hasičská soutěž
Kokořínsko - Silnice, lesy i louky
Kokořínska byly v pondělí 9. září
dějištěm čtvrtého ročníku celostátní soutěže profesionálních hasičů v
poskytování první pomoci, jejímž
pořadatelem byli letos středočeští
hasiči.
Na čtyřčlenná soutěžní družstva
čekalo ve čtrnáctihodinovém extrémním závodu, jehož trať měřila
zhruba osmdesát kilometrů, čtrnáct náročných úkolů. Na zdolání
každého z nich podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Fliegerové
měli závodníci přesně hodinu.
„Týmy se setkaly s realistickými
situacemi, které byly inspirovány skutečnými výjezdy. Hasiči tak
přišli do styku s událostmi, k nimž
běžně vyjíždějí,“ uvedla mluvčí.

Trať měla zhruba osmdesát kilometrů. Foto: Archiv HZS Stč. kraje (3x)
O modelové situace se postaralo
bezmála osmdesát figurantů z řad
policistů, hasičů a zdravotníků,
mezi nimiž byli i mšenští a řepínští

Na jednom stanovišti byl nešika s amputovanou končetinou.

dobrovolní hasiči.
Vítězem se stalo družstvo z jižní
Moravy, druzí skončili hasiči z Pardubicka a třetí Středočeši. Jiří Říha

Na zraněného si zahrál i velitel mšenských hasičů František Šulc.

Zavírání šoupátek pokazila vážná havárie
Mšeno - Předposlední zářijovou neděli dopoledne se na
mšenské náměstí sjelo 72 motocyklů všech kategorií, aby se
rozloučily s letošní sezonou.
A to tradičně poslední letošní
akcí mšenského veteran klubu Zavíráním šoupátek.
Za slunečného počasí účastníci rozdělení podle strojů do dvou
skupin vyrazili na vyjížďku po
okolí Mšena. Společná cesta
vedla přes Lobeč, Nosálov, Valovice, Katusice do Vince, kde se
skupiny rozdělily. Menší kubatury zamířily přes Dolní Cetno
a Podkováň na plochodrážní stadion do Mšena. Druhá skupina
na silnějších motorkách zamířila podle Jizery k Mladé Boleslavi,
přes Debř na Malou Bělou a

Ze Mšena na vyjížďku vyrazilo 72 motocyklů. Foto: Hanuš Friedl

Plužnou se společným cílem na
stadionu.
Oblíbené akci se letos bohužel
nevyhnula nepřijemná událost,
kdy před Katusicemi došlo ke srážce dvou účastníků jízdy. Nehoda si

vyžádala těžké zranění jednoho
z jezdců, který musel být do nemocnice transportován vrtulníkem. Tato událost poznamenala
jinak pěkný zážitek z akce.
(hf)

mšensko
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Mšenskou sokolovnu rozezněl
soubor pětatřiceti hudebníků
Mšeno - V sobotu 7. září se ve Mšeně při příležitosti Dnů evropského
dědictví konal koncert Velkého
dechového orchestru Masarykova
kulturního domu v Mělníku. Dříve než začalo samotné vystoupení
v sokolovně, shromáždili se muzikanti před základní školou, odkud
v 16.30 za zvuku prvních tónů
Slovenského pochodu Karola Pádivého vykročili směrem k náměstí.
Lidé, kteří se k průvodu přidali, si
cestou vyslechli ještě jeden pochod,
a to Šly panenky silnicí od Emila
Štolce. Tuto úpravu lidové písně
známe velmi dobře z české filmové
pohádky Tři veteráni, kde zní během putování dlouhého nosu princezny Bosany Prahou.
Ostatně, jak se mohli posluchači
dozvědět později z úst Dr. Josefa
Šebesty, který je uměleckým vedoucím pětatřicetičlenného souboru a následující koncert v sokolovně moderoval i dirigoval, v době
po vzniku samostatného Československa často vojenští kapelníci používali ve svých skladbách lidové
melodie.
Velký dechový orchestr Masarykova kulturního domu v Mělníku

Muzikanti cestou od školy do sokolovny vyhrávali Slovenský pochod.
vznikl zhruba před rokem a během
krátké doby se vypracoval na současnou úroveň, kdy se stal tělesem,
vyhledávaným lidmi, kteří zjistili,
že pod pojmem koncertní dechová
hudba se nalézá jiný žánr než pouťová dechovka, a rádi si poslechnou
kvalitní skladby klasických autorů,
jakými byli František Kmoch, Václav Vačkář, ale také původní instrumentace Josefa Poncara nebo Jaromíra Vejvody.
Vzhledem k tomu, že mšenské
občany koncert zajímal, můžeme
se jistě těšit na někdy příště. Velmi

Kvůli špatnému počasí se koncert konal v sokolovně. Foto: Archiv P. Š.

důležité je zmínit, že vedle dospělých lidí v orchestru účinkuje 16
žáků ze základních uměleckých
škol ve Mšeně, Mělníku, Neratovicích, Štětí a Líbeznicích, kteří pod
vedením zkušených muzikantů získávají cennou praxi. Samotné těleso je ostatně součástí nabídky ZUŠ
Mšeno a žáci si v něm plní povinně
volitelnou kolektivní výuku.
Program byl zahájen pochodovou verzí melodie Proč bychom
se netěšili z Prodané nevěsty od
Bedřicha Smetany, své místo mezi
skladbami získal i koncertní valčík
Šepot květin, neboť jej nezkomponoval nikdo jiný než již zmíněný
slavný rodák z nedalekých Chorušic Emil Štolc. Perličkou koncertu pak byl groteskní pochod Julia
Fučíka (žáka Antonína Dvořáka)
Veselí vesničtí kováři, při němž
jsme měli možnost slyšet sólo na
třicetikilovou železnou kovadlinu v
podání Jakuba Mejsnara, žáka ZUŠ
Mšeno, který loni získal první místo v klavírní soutěži Středočeské
pianoforte. Orchestr své vystoupení zakončil hitem 20. století, světoznámou polkou Škoda lásky od
Jaromíra Vejvody.
Pavel Šebesta

Nové knihy v Městské knihovně ve Mšeně
Beletrie

B. Cartland: Láska v ohrožení;
Vítězství lásky
A. Quick: Dívky, které zmizely
T. McKinley: Příslib naděje
P. Vernerová: Pravidlo průšvihu
A. Johnson: Šlechtic ze žaláře
J. Černá: Jeden život nestačí
D. Court: Služebná z hostince
N. Roberts: Tanec bohů; Údolí

ticha
A. Palmer: Kamenní strážci

T. Lebbon: Relikvie

Detektivní romány

M. Lorente: Atlas dinosaurů,
prehistorických a dalších zvířat
Kouzelná kuchařka pro děti

R. Cílek: Syndrom odumřelé duše
J. Moravcová: Vražda v lázních
Luhačovicích aneb Vrah nemá rád
Vincentku
M. Dušek: Velká vánice
J. Patterson: Smečka; Přímý zásah

Dětská literatura

Cestopisy

J. a M. Vackovi: Austrálie s dítky
v zádech; Nový Zéland sakra na
těžko

SLOUPEK ŘEDITELKY
Tak nám opět
začal
nový
školní rok. Bohužel tentokrát
nebyl začátek
moc příjemný.
A nemůžeme
za to my ani náš zřizovatel, ale
opět „úřední šiml“. Ten, který
vymyslel a nařídil nejen povinnou předškolní docházku, ale i
garantování místa všem dětem
od 3 let v mateřské škole. Nikdo
tam “nahoře“ neřeší a neporadí,
jak se starostové mají s touto situací vypořádat, prostě vymyslí
zákon a starejte se. A letos bohužel došlo k situaci, že poptávka
po umístění dětí v naší mateřské
škole vysoce převyšovala nabídku
volných míst. Přednostně jsem
na základě platných kritérií přijala děti ze školského obvodu MŠ
Mšeno, který tvoří území města
Mšena a jeho místní části. Bohužel jsem neměla kapacitu pro
přijetí dětí z okolních obcí, a tím
jsem rozzlobila nejen rodiče, ale
i starosty obcí. Sice jsem chápala jejich zlobu, ale asi logické a
pochopitelné je, že naše město
zřizuje vlastní mateřskou školu a
naplní ji tedy nejprve svými dětmi. Pokud zbydou volná místa,
nemá zřizovatel žádné výhrady
k tomu, zaplnit je dětmi z okolních obcí. Tento rok byl za 21 let
mého působení ve Mšeně zcela
výjimečný. Poprvé nastala situace, že jsme měli pouze 12 volných
míst. Standardně jich míváme
kolem dvaceti. V letošním roce
máme 33 předškoláků, kteří
se vzdělávají ve dvou třídách.
I tento stav je pro nás novinkou.
Cítila jsem jen potřebu trošku vysvětlit situaci, která letos bohužel
nastala. Doufám, že rodiče dětí z
okolních obcí na nás nezanevřou,
že naši situaci pochopí a v dalších letech budou mít o umístění
v naší školce i nadále zájem.
Přeji Vám všem klidný a slunečný podzim.
Bc. Dana Svobodová,
ředitelka MŠ Mšeno
Inzerce

ANTÉNY - SATELITY
Přechod na DVB-T2
Audio - Video - Instalace
Přepisy VHS, Video 8...
Michal Šatánek
721 485 028
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Školáci si prohlédli i Nelsonovu loď

U

ž od letošního jara začala Základní škola Mšeno
organizovat pro své žáky
poznávací zájezd do Velké Británie,
konkrétně do oblasti jižní Anglie.
Přihlásilo se 26 žáků ze druhého stupně. Ti pak v pondělí 9. září
2019 vyrazili autobusem přes Německo, Belgii a Francii směrem
k Velké Británii. Doprovod zajišťovali učitelé školy - Jan Podpěra
a Zdena Vyhlasová, paní asistentka Klára Güllová a bývalá žákyně
školy Eliška Podpěrová. Vedle nich
byli na palubě autobusu i dva zkušení řidiči Pavel Osička a Milan
Pína, kterým touto cestou děkujeme za bezpečný převoz tam i zpět.
O program se nám dále starala naše
průvodkyně, slečna Petra Juráčková, která si také zaslouží náš dík za
bezproblémový pobyt. Zájezd se
uskutečnil pod hlavičkou cestovní
kanceláře PRO TRAVEL, která se
zaměřuje právě na poznávací i studijní pobyty žáků škol v zahraničí.
Po přeplutí kanálu La Manche začal náš pobyt programem v Londýně. Vystoupili jsme u parku Greenwich, kde se nachází londýnská
observatoř, která však v současné
době slouží pouze jako muzeum.
V Londýně je totiž velké znečištění vzduchu, které brání kvalitnímu
pozorování noční oblohy. Nesměli
jsme však přehlédnout slavný nultý
poledník, který právě tudy prochází. Poté jsme odjeli lodí po Temži k
Toweru, kde jsme si mimo jiné prohlédli britské korunovační klenoty.
Vedle Toweru se nachází neméně
slavný Tower Bridge - padací most.
Měli jsme štěstí, že jsme na vlastní
oči viděli padání i zvedání tohoto
mostu.
Následně jsme se opět lodí přesunuli k London Eye, ze kterého byl
nádherný výhled do okolí.
Poté jsme si udělali vycházku kolem některých londýnských pamětihodností. Viděli jsme sídlo britského parlamentu, sídlo britského
ministerského předsedy, prošli
jsme krásným anglickým parkem
k Buckinghamskému paláci, kde
sídlí anglická královna Alžběta II.
Cestou zpět jsme si prohlédli Trafalgarské náměstí se sochou admirála Nelsona, který padl právě při
vítězné bitvě Angličanů nad Francouzi u Trafalgaru. U London Eye
jsme vycházkový okruh ukončili.
Nastoupili jsme do autobusu a jeli
k městečku Hover, kde jsme byli
ubytováni v rodinách.
Ve středu jsme vyrazili do přístav-

Školáci si výlet do Anglie skvěle užili. Foto: Archiv Jana Podpěry (3x)
ního města Portsmouth. Prohlédli
jsme si místní pobřeží a navštívili námořní muzeum, kde jsme si
podrobně prohlédli dvě historické
lodě, z nichž ta slavnější nese název
HMS Victory. Na ní velel admirál
Nelson britskému lodnímu vojsku
a na ní také zahynul.
Odpoledne tentýž den jsme si
prošli bývalé hlavní město Anglie
- Winchester a navštívili krásnou
místní románsko - gotickou katedrálu.
Ve čtvrtek jsme jeli na místo, kde
se odehrála bitva u Hastingsu. Na
tomto místě je postavené opatství,
které samotnou bitvu připomíná.
Odpoledne jsme pak měli možnost procházet se po krásných křídových útesech Beachy Head. Na
chvilku jsme si pod útesy prohlédli
i pláž s mořem.
V pátek jsme jeli do muzea motorismu, které se nachází v bývalém

klášteře Beaulieu. V muzeu jsme si
prohlédli nejen zajímavá historická
vozidla, ale také vozidla z různých
filmů nebo z pořadu TopGear. Cestou do muzea i zpět jsme projížděli
místním národním parkem, kde se

nacházelo mnoho malých koníků i
krav, které mají přednost před auty
i autobusy.
Odpoledne jsme se prošli kolem
prehistorických monumentů Stonehenge. Po jejich prohlídce jsme
ještě zamířili do města Salisbury,
kde jsme viděli úžasnou gotickou
katedrálu s nejvyšší kostelní věží v
Anglii. V této katedrále jsme měli
možnost spatřit originál Velké listiny svobod z roku 1215.
Sobota byl náš poslední den ve
Velké Británii. Na celý den jsme
zamířili do přímořského letoviska
Brighton, kde pro nás byl připraven
bohatý program. Absolvovali jsme
vyhlídkový „let“ na věži i360 a kochali se pohledem na město z výšky až 138 metrů. Hráli jsme si na
pláži a sledovali měnící se hladinu
moře při přílivu i odlivu. Navštívili jsme nejstarší fungující mořské
akvárium na světě Sea Life, kde
jsme mohli vidět zajímavé krmení
žraloků a rejnoků. Nakonec jsme se
vydali prohlédnout si krásný královský palác Royal Pavilion, který
byl postaven v indickém stylu.
Žáci samozřejmě uvítali i možnost nakoupit různé suvenýry i jídlo na cestu zpět. Ve 22 hodin jsme
pak z Doveru vypluli trajektem
zpět do Francie, odkud jsme po vylodění vyrazili na cestu domů. Bezpečně jsme vystoupili z autobusu
ve Mšeně ve 14 hodin.
Ná závěr bychom rádi poděkovali obcím Lobeč a Boreč, které nám
poskytly finanční dar, za který jsme
mohli zakoupit lístky na návštěvu
krásného královského paláce v Brightonu. Tato návštěva byla mimo
původní plánovaný program.
Mimo program bylo také svezení
v London Eye, za což děkujeme finanční podpoře města Mšena.
Jan Podpěra

Inzerce
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Obyvatelé Mšena se snažili určit
problémy, které je ve městě pálí
Mšeno - Zajímavé datum 9. 9. 2019,
ale účast občanů bohužel nízká.
Na letošním veřejném fóru Desatero problémů města Mšena 2019
se v sále radnice ve Mšeně sešlo
23 lidí včetně zástupců školou povinné mládeže z místní ZŠ. Ovšem
i v takto nízkém počtu se účastníkům podařilo pojmenovat dost
společných témat k řešení nebo
alespoň podnětů k zamyšlení pro
vedení města, jak zlepšit život ve
městě a jeho částech.
Představujeme tedy letošní plejádu navrhovaných priorit. S nejvyšším počtem hlasů se na první pozici
umístilo veřejné WC, následovaly
akce na náměstí – koncerty, divadla, jarmark (květen – září), lépe
hlídaný lesopark Debř, pumptrack,
udržitelnost lékařů, rehabilitace a
lékárny, vybudování zpevněné komunikace pro pěší přes park na náměstí (radnice – restaurace U Zlatého lva), nutnost přestavby webu
města – přístupnost, bezbariérovost úřadu, maximalizovat snahu
o údržbu zeleně (např. vodní vaky,
dřevní štěpka), zvýšit povědomí
o pečovatelské službě Domova
seniorů Mšeno, zadržování vody
v krajině, vyhledávání a využití volných prostor ve městě (volnočasové
aktivity, klubovna).
Všechny tyto vybrané problémy
pak byly ověřovány mezi občany
anketou (v listinné a elektronické
podobě) do 27. 9. 2019, celkový
výsledek byl pak předán zastupitelstvu města Mšena k projednání na
nejbližším zasedání (30. 9. 2019).
Pro informaci sděluji, že v době,

Problémy, které
občané pojmenovali
na veřejném fóru,
byly posléze ověřeny
anketou.
kdy byl tento článek tvořen, ještě
ověřovací anketa probíhala, tudíž
nebyly k dispozici výsledky, které z
výše uvedených problémů byly anketou ověřeny, či nikoli.
Malé ohlédnutí za loňským Desaterem 2018 aneb co se s vybranými
a anketou ověřenými tématy dělo
pak. Nejprve je třeba uvést, že jen
lusknout prstem s patřičným zaříkávadlem a vše je hotovo, to jde jen
v pohádkách. Ale ne vše se děje s
dlouhou čekací lhůtou a i když jsou
to jen střípky, leccos se podařilo.
Otázka likvidace odpadu po
uzavření skládky – město Mšeno
je členem dobrovolného svazku
obcí EKOD, v rámci tohoto svazku byla založena právnická osoba
EKOD Servis s.r.o., jejímž úkolem
je zabývat se řešením likvidace odpadu; odbahnění rybníka v Sedlci
– po dokončení napojování domácností v Sedlci na kanalizaci bude
možné připravit realizaci vyčištění
rybníka; vybudování kanceláře
pro sociálního pracovníka – bylo
realizováno v letošním roce s minimálním nákladem na jeden stůl
a tiskárnu, kancelář je v budově
radnice k dispozici nejen pro sociálního pracovníka, ale zároveň je
využívána Komisí k projednávání
přestupků města Mšena, při jedná-

Inzerce

středisko M šeno

Vám za příznivé ceny nabízí:
→ dopravu materiálů - sklápěč, kontejner
(Avia D90 HR, MAN, Tatra 815, MB Arocs)
→ nakládání a přesun materiálů
→ výstavbu a výspravu komunikací
→ strojní i ruční pokos, kácení stromů, čištění
komunikací zametacím vozem s kropením
→ stavební práce menšího rozsahu
Více informací na tel.: 724 729 617 (J. Říha)
nebo na emailu: cestmistr.mseno@zkp.cz

ních je tak zajištěno všem zúčastněným soukromí; byty pro mladé,
seniory atd. - byla zadána studie
týkající se využití prostoru po bývalém zdravotním středisku za kostelem v Zahradní ulici, studie byla
diskutována s veřejností u kulatého
stolu a zejména na zasedáních zastupitelstva a připomínkována,
v současné době projednává studii
úřad územního plánování, v rámci
studie je mimo jiné plánována výstavba nájemních bytů pro mladé
a seniory; udržet lékaře a lékárnu
– pro ordinaci pediatra je zavedeno
zvýhodněné nájemné a podle možností města motivační program pro
nově nahlašované pacienty (permanentka na koupaliště při zápisu
dítěte k pediatrovi), ve středisku se
řeší klimatizace čekáren a ordinací.
Jak to tak bývá, více úkolů stále
zbývá k řešení a jsou v pořadí na
„čekací listině“. Je třeba si uvědomit, že město má omezený rozpočet a ne vše jde realizovat podle
představ. Jedním takovým patrně
nereálným úkolem je zajištění bezbariérovosti úřadu – radnice je památkově chráněna a v této souvislosti se s jakoukoli stavební realizací
pojí jednání s památkáři, což značně komplikuje celou situaci; navrácení původního povrchu silnice
„Na Větráku“ - byl učiněn dotaz
na navrácení původního povrchu
(z nějakého neznámého důvodu
zmizely dlažební kostky a kus komunikace byl nahrazen „fešáckým“
asfaltem), realizace návratu dlažebních kostek sice byla přislíbena,
v současnosti však stav bez kostek
stále trvá (jedná se o krajskou komunikaci). Výčtem témat k řešení
bychom mohli pokračovat dál a dál,
ale každý, kdo ve Mšeně žije, sám
vidí, co se podařilo a na čem je třeba zapracovat.
Některá témata nejen z loňského
veřejného fóra (ale i z předešlých
let) byla zahrnuta do Strategického
plánu rozvoje města Mšena, který
byl projednán na zasedání Zastupitelstva města Mšena 29. 7. 2019 a je
k dispozici na webových stránkách
města.
Na závěr děkujeme všem účastníkům veřejného fóra, zejména školní mládeži, která se i letos aktivně
zapojila do komunitního plánování
zajímavými návrhy na zlepšení života ve Mšeně.
Helena Strnadová,
koordinátorka MA21

MĚLNICKÉ KULTURNÍ
CENTRUM
5. - 12. 10. – vyhlídka u knihovny
Výstava na stromech (5. ročník
celorepublikové akce na podporu
důstojné práce)
7. 10. 18.00 - MKD
Bosna a Hercegovina (cestopisná
přednáška Libora Drahoňovského,
vstupné 80 Kč)
8. 10. 19.00 - MKD
Robert Fulghum je Opravář osudů! (akční scénické čtení z knihy
U devíti draků a jedné ovce za přítomnosti autora, 150 Kč)
9. 10. 14.00 - knihovna Klub
Víš, jak roste kakao? (doprovodný
program k Výstavě na stromech)
Sobota 12. 10. 10.00 – MKD
Hodinka s Pegasem (slavnostní
vyhlášení výsledků celostátní literární soutěže Mělnický Pegas
2019, vstup volný)
13. 10. 15.00 – MKD
Kočičí pohádka (nedělní pohádka
plná tance a písniček, účinkuje
Hálkovo městské divadlo Nymburk, vstupné 90 Kč)
14. 10. 18.00 – MKD
LiStOVáNí: Mé dětství v socialismu (akční scénické čtení z knihy
Jána Simkaniče, vstupné 100 Kč)
15. 10. 19.30 – MKD
Dan Bárta & Illustratosphere
– Zvířený prach tour (koncert,
vstupné 390 Kč)
16. 10. 13.30 – knihovna KLUB
Ilustrátoři v Klubu (doprovodný
program k probíhající výstavě Heleny Horálkové, seznámení s knižními ilustracemi různých autorů,
vytvoření vlastní kresby k oblíbené knížce, vstup volný)
16. 10. 15.30 – MKD
Trdlovačka s Tancovačkou (hudebně zábavný pořad, 80 Kč)
17. 10. 19.00 – MKD
The Umbilical Brothers (vystoupení světoznámých bavičů z Austrálie, vstupné 390 Kč)
20. 10. 19.00 – MKD
Obsluhoval jsem anglického krále (v představení podle novely B.
Hrabala účinkuje Divadlo A. Dvořáka Příbram, vstupné 290 Kč)
21. 10. 18.00 – MKD
Můj africký příběh (přednáška
cestovatelky a spisovatelky Hany
Hindrákové, vstupné 80 Kč)
23. 10. 9.00 až 16.00 – MKD
Vzdělávání 2019 (prezentace nabídky SŠ, vstup volný)
23. 10. 19.30 – MKD
Vivat Masaryk (koncert Velkého
dechového orchestru MKD Mělník, vstupné 100 Kč)
31. 10. 13.00 – knihovna
Odpoledne s Knihomůrou (zábavné odpoledne v dětském oddělení
knihovny)
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PRODÁVÁME
SHÁNÍME
Prodám
stavební
buňku
- chatku, čistá, zastřešená, pevná konstrukce. Možno přenechat po dohodě i s nábytkem
IKEA - kuch. linka, skříň. Cena
35 000 Kč, Kanina. Tel.:777 747
954.

Turistům i běžcům dalo letos
zabrat velmi teplé počasí

Prodám senomet za 2000 Kč,
dále fukar na slámu za 2000 Kč
a zahrádku na Škodu Fabia za
300 Kč. Tel.: 724 757 391.

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.

Součástí Mšenské padesátky byl už třetím rokem vytrvalecký kros Kokořínské roklinky. Foto: TJ Sokol Mšeno

Mšeno - Turistická akce Mšenská
padesátka se letos konala tradičně poslední prázdninovou neděli,
a to už podvaačtyřicáté. Před třemi lety jsem pro chodce připravil
všechny nové trasy. Letos jedna
chodecká přibyla. Nazvali jsme ji
pro její snadnou průchodnost Rodinná. Vedle toho jsme v TJ Sokol
Mšeno usoudili, že je třeba obměnit i trasy cykloturistické. Nachystal jsem tedy pět zbrusu nových. Dlouhou 66 km, nazvanou
Ďábelská, další jen o trochu kratší
a o dost snažší Zámeckou, velmi
jednoduchou a středně dlouhou
přes místní Rozhledny, jednu pro
náročnější bikery a krátkou pro
rodiny s malými dětmi.
Pro příští ročník mám v plánu
přidat maratónskou 100 km trasu,
aby si na své přišli i vytrvalci mezi
cyklisty. Také změním Královskou
chodeckou, protože té se zúčastňují opravdoví dálkoví chodci,
kteří si zaslouží více než ostatní

Inzerce

Máte doma nezvané hosty? Pohostěte je našimi
nástrahami pro hlodavce a máte po starostech!
PODZIMNÍ AKCE
✴ Granule Extreme 300g - 47 Kč
✴ BAG PINK (gel v sáčku) 300g - 95 Kč
✴ BAG FISH (gel v sáčku) 300g - 105 Kč
✴ ENERGY GEL 230g - 199 Kč
✴ Pachový odpuzovač kun 200ml - 99 Kč
✴ Závěsný pachový odpuzovač kun - 29 Kč
Nabízíme nástrahy a pachové odpuzovače kun.
Navštivte naši podnikovou prodejnu, která je otevřena
od pondělí do neděle od 7.00 do 17.30

1. zemědělská a.s. Chorušice
277 37 Chorušice 11, chorusice@suprachor.cz
www.suprachor.cz, +420 602 695 391

poznat krásy naší rodné krajiny.
I nadále budeme coby pořadatelé
velmi vděčni za zázemí, které nám
město poskytuje v našich překrásných městských lázních.
Třetím rokem se k turistům
přidávají i běžci ve vytrvaleckém
krosu Kokořínské Roklinky. Za
tímto poetickým názvem se skrývá velmi těžký závod, letos umocněný opravdu vražedným teplem.
Každým rokem narůstá počet
účastníků. Letos nás bylo 49, z
toho 12 žen. I letos byl překonán
jeden z rekordů. Výtečný česko-

lipský závoďák Zdeněk Bufka profrčel trasou ve svých 62 letech za
neuvěřitelné 2 hodiny a 35 minut,
což ho katapultovalo na celkové
šesté místo. Pouhých 20 vteřin jej
dělilo od místa pátého a 2,5 minuty od příčky čtvrté. O obtížnosti
trasy svědčí další ze statistických
dat. Průměrný věk letošních závodníků byl 44 let.
Velmi rád tímto děkuji všem,
kteří obětují celou neděli, aby pro
turisty, cykloturisty a závodníky
zajistili solidní zázemí.
Martin Kauler

Inzerce

ZEDNICKÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE VOJTĚCHOVSKÝ
✴ novostavby rodinných domů
✴ opravy a rekonstrukce bytů a domů
✴ stavby, opravy a renovace zdí, sloupů,
schodů aj. z pískovcových kvádrů
✴ pokládka zámkové dlažby
✴ sádrokartonové konstrukce
✴ zateplování obvodových plášťů budov
✴ veškeré malířské práce, včetně úklidu
mobil: +420 773 082 098
e-mail: Vojtechovsky.O@seznam.cz
Drůbež Červený Hrádek

PRODÁVÁ SLEPIČKY

plemen Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a Green Shell typu Araukana.
Náš chov. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 159 - 209 Kč/ks.
Prodej se uskuteční 19. 10. a 9. 11. 2019
od 13.45 hodin u kostela ve Mšeně.
Vykoupíme i králičí kožky - cena dle poptávky.
Informace na tel.: 601 576 270, 728 605 840
(po - pá 9.00 - 16.00)
www.drubezcervenyhradek.cz
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Stránecké děti si užívaly
v chlumeckém Fajnparku
Stránka - Rok se sešel s rokem
a kulturní komise Obecního úřadu ve Stránce se rozhodla zopakovat výlet, který se vloni nevydařil.
Opět jsme si za cíl zvolili Fajnpark
v Chlumci nad Cidlinou a doufali,
že letos k nám bude počasí milosrdnější. V sobotu 31. srpna jsme
se všichni probudili do krásného
slunečného rána, a tím pádem bylo
jasné, že tentokrát se výlet podaří.
Před osmou hodinou ráno se
sešlo 27 účastníků zájezdu – děti,
tatínkové, maminky, babičky i jeden děda. Nastoupili jsme, usadili
se a vyrazili směr Chlumec. Za necelou hodinu a půl jsme si všichni
mohli zazpívat „Ten chlumecký zámek je za lesem“ a byli jsme na místě. Otevírací doba sice byla až od 10
hodin, ale už v půl desáté byla pokladna otevřena a mohli jsme vejít.
V areálu nás čekala spousta atrakcí, kde se mohly děti vyřádit. Energii mohly vybít v Hopsálkově, který nabízí několik druhů trampolín
a skákací plochy pro děti i dospělé
– skákací polštář, skákací domeček
či želva. Velkým zážitkem byla jízda vláčkem, který projížděl celým
areálem. Z vláčku byly vidět máva-

Letos se dětem ze Stránky výlet vydařil. Foto: Archiv OU Stránka
jící mravenci, pohybující se makety
dinosaurů, soška krtečka na velké
krtině nebo makety zvířat v areálu
safari.
Menší děti strávily většinu času v
miniměstečku, ve kterém rozvíjely
svou fantazii v plastových domečcích a případně se v horkém počasí mohly ochladit pod květinou,
ze které byla rozprašována vodní
mlha. Větší děti si mohly vyzkoušet jízdu na Safari cars, Ufo cars
či uspořádat bitvu vodními nebo
vzduchovými děly. Všichni jsme si
vyzkoušeli odvahu při procházce
lesem mezi obživlými dinosaury

nebo velkými maketami různého
hmyzu.
Nakonec se děti zchladily v malém brouzdálku u vstupní brány a
kolem 15. hodiny jsme nastoupili do autobusu na zpáteční cestu.
Většina výletníků byla tak unavena
atrakcemi a horkem, že je jízda autobusem ukolébala ke spánku.
Na závěr jsme všichni konstatovali, že tentokrát se výlet podařil a
budeme se těšit na příští! Uvidíme,
kam nás příště nohy (vlastně kola
autobusu) zanesou!
Jaroslava Kloudová

Mažoretky se předvedou v Kazachstánu

Chtěla bych tímto velmi poděkovat Radě města Mšena za finanční příspěvek, který jsem použila k pokrytí části nákladů na účast na Mistrovství Evropy mažoretek. Jsem členkou týmu Mělnické mažoretky DDM
Mělník a i letos se nám podařilo probojovat na ME. V červenci se konalo toto mistrovství v Záhřebu, kde
jsme se umístily na krásném 5. místě v kategorii defile baton klasik, a vybojovaly si tak účast na Mistrovství světa v Kazachstánu v roce 2020. V srpnu jsme odjely do města Agen ve Francii na Mistrovství
Evropy, tam nám štěstí moc nepřálo a skončily jsme na 9. místě. I bez medaile jsme si to moc užily a
zůstalo nám mnoho nezapomenutelných zážitků. Aneta Hlaváčková

KINO MÁJ DOKSY
ŘÍJEN
5. 10. 15.00 - Lví král (dobrodružný film pro celou rodinu, USA,
2019, režie Jon Favreau)
5. 10. 17.30 - Román pro pokročilé (komedie, ČR, 2019, režie Zita
Marinovová)
5. 10. 20.00 - To Kapitola 2 (horor,
USA, 2019, režie Andy Muschietti)
8. 10. 17.30 - Román pro pokročilé (komedie, ČR, 2019, režie Zita
Marinovová)
8. 10. 20.00 - Ad Astra (sci-fi
thriller, USA/Brazílie, 2019, režie
James Gray)
9. 10. 17.30 - Jiří Suchý - Lehce s
životem se prát (dokumentární,
ČR, 2019, režie Olga Sommerová)
9. 10. 20.00 - Metallica & San
Francisco Symphony: S&M² (hudební, USA, 2019, režie W. Isham)
12. 10. 15.00 - Psí kusy (animovaná komedie pro celou rodinu, Kanada, 2019, režie Kevin Johnson)
12. 10. 17.00 - Nabarvené ptáče
(historické drama, ČR, Slovensko/
Ukrajina, 2019, režie V. Marhoul)
12. 10. 20.30 - Deštivý den v New
Yorku (komedie, USA, 2019, režie
Woody Allen)
15. 10. 17.30 - Pražské orgie (komediální drama, ČR, 2019, režie
Irena Pavlásková)
15. 10. 20.00 - Miles Davis: Birth
of the Cool (hudební dokument,
USA, 2019, režie Stanley Nelson)
19. 10. 15.00 - Zloba: Královna
všeho zlého (dobrodružný film pro
celou rodinu, USA/Velká Británie,
2019, režie Joachim Rønning)
19. 10. 17.30 - Pražské orgie (komediální drama, ČR, 2019, režie
Irena Pavlásková)
19. 10. 20.00 - Tenkrát v Hollywoodu (komediální drama, USA,
2019, režie Q. Tarantino)
22. 10. 17.30 - Staříci (drama, ČR/
Slovensko, 2019, režie Martin Dušek a Ondřej Provazník)
22. 10. 20.00 - Slunovrat (mysteriózní horor, USA/Švédsko, 2019,
režie Ari Aster)
23. 10. 9.30 - Cesta do pravěku
(dobrodružný,
Československo,
1955, režie Karel Zeman)
26. 10. 15.00 - Ovečka Shaun ve
filmu: Farmageddon (animovaná
komedie, VB/USA/Francie, 2019,
režie Richard Starzak)
26. 10. 17.30 - Poslední aristokratka (komedie, ČR, 2019, režie
Jiří Vejdělek)
26. 10. 20.00 - Zombieland: Rána
jistoty (akční komedie, USA, 2019,
režie Ruben Fleischer)
29. 10. 17.30 - Sedmá pečeť
(přehlídka filmů režiséra Ingmara
Bergmana)

mšensko
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Zpátky ke kořenům s Evou Černohorskou							
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Stát se měšťanem nebylo jednoduché

M

inulé číslo našeho seriálu
bylo věnováno archivním
mapám. Už víte, kde se
můžete podívat na historické mapy
Mšena, jaký je rozdíl mezi indikační skicou a císařským otiskem nebo
kde hledat zaniklé obce. Tentokrát
zjistíme, co se skrývá pod pojmem
měšťan a co vše musel občan splnit,
aby se mohl stát mšenským občanem.
Mšeno bylo na město povýšeno
Karlem IV. už v polovině 14. století. Stalo se tak na po Karlově sporu
s Hynkem Berkou z Dubé, pánem
na Mšeně. Svůj vliv na tuto událost
mělo i působení Arnošta, arcibiskupa pražského a Buška z Velhartic.
Jistě se vám nyní vybavila známá
báseň od Jana Nerudy Romance
o Karlu IV., kterou znáte ze školních lavic. „Král Karel s Buškem z
Velhartic teď zasedli si k dubovému

stolu — ti dva už pili mnohou číši spolu a zapěli si z
plných plic.“ Pokud by byla
slova básně pravdivá, mohla
se tato příhoda klidně udát
na Mělnicku.
Vraťme se ale k měšťanům.
Po vzniku města se občané Mšena stali měšťany. Na
rozdíl od vesnic, které byly
podřízeny
vrchnostem,
mělo město vlastní řád a
různá privilegia. Nicméně
když v letech 1350 až 1365
Karel IV. následkem válek
pocítil finanční nedostatek, obrátil se především na
města a žádal je o dobrovolné příspěvky.
Mšeno, samozřejmě hrdé a vděčné za to, že se stalo městem, pomoc
králi neodmítlo. Slavný panovník se
mohl těšit z 50 kop grošů českých.

Co si můžeme pod touto částkou
představit? Jedna kopa odpovídala
60 grošům, jeden groš se rovnal 12
haléřům. Podíváme-li se na tržiště
ve 14. století, za 1 groš bylo možné
koupit nůž, za 29 grošů statného
vepře, nebo za 50 grošů pluh. Za celou částku bylo možné pořídit přibližně 60 krav. Chudý nádeník v té
době většinou nedosáhl na více než
6 grošů týdně. Panovník se Mšenu
odvděčil navrácením lesů a pozemků, dříve pobraných církví.
Jak se mohl stát občan měšťanem
mšenským? Žádný přivandrovalý
cizinec se měšťanem nestal automaticky. Aby se mohl ve městě usadit,
potřeboval povolení od vrchnosti. K
tomu potřeboval, aby byl majitelem
domu a pozemku ve Mšeně a také se
něčím živil. Také na obecním statku

nemohl získat žádný podíl,
dokud nevlastnil právo měšťanské.
Purkmistr Mšena nebral
udělení práva měšťanského
na lehkou váhu. Žadatel o
právo měšťanské musel za
přítomnosti konšelů, radních a starších obce složit
slib, že bude žít mravně a
bohabojně a bude si plnit
občanské povinnosti. Obecní představitelé potom určili
poplatek, který musel žadatel zaplatit. Ten se odvíjel
od toho, zda se jednalo o
cizince, nebo měšťanského
synka. V roce 1848 činil poplatek u
domácích 20 zlatých a u cizích 100
zlatých. Rozdíl byl tedy opravdu velký a ne každý na tuto částku dosáhl.
O tom, zda váš předek byl, nebo
nebyl měšťanem mšenským, se můžete opět přesvědčit v matrikách.
V matrikách narozených si slůvka
měšťan můžete všimnout u otců, v
případě oddaných u ženichů nebo
otců nevěst a jejich dědů.
Na první ukázce vidíte Marii Kabrnovou, dceru Matěje Kabrny měšťana a mistra obuvnického ve Mšeně číslo 85 a matky Kateřiny, dcery
zemřelého Josefa Čurdy, měšťana a
mistra kolářského ve Mšeně číslo
90. Na druhé ukázce, kdy byla služebná Veronika Nováková dcerou
zemřelého rolníka Františka Nováka, je již situace jiná.

Inzerce

ŽELEZÁŘSTVÍ - ELEKTR O
Václav K uneš

Příklady dobových zápisů. Foto: Archiv E.Č. (3x)
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:

604 485 151

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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Na Stránecké časovce ani letos
nechyběl závod pivních skautů
Stránka - V sobotu 14. září se ve
Stránce běžel už 6. ročník Stránecké časovky. Do hlavního závodu se
přihlásilo 19 závodníků, na pivní
časovku pak 12 pivařů, a také běželo 8 „cvrčků“. Časovku úderem
čtrnácté hodiny odstartoval starosta obec Štefan Dvorščík.
Nejdříve svůj okruh absolvovaly
děti - kategorie cvrčci. Následoval
start žen na dva okruhy, z nichž každý měřil 360 metrů. Muži přitom
museli zvládnout ještě jedno kolo
navíc. Vždy vybíhal jeden závodník, kterému hlavní rozhodčí, jíž
byla Jaruška Kloudová, hlásila mezičasy jednotlivých kol.
Po doběhu závodníků bylo na
programu vyhlášení výsledků. Po
předání diplomů a věcných cen
zazněl opět startovní výstřel a pan
starosta odstartoval Pivní časovku
na jeden okruh s vypitím jednoho
piva. Tato běžecká disciplína je sledována s velkým zájmem a nutno
podotknout, že je jen pro závodníky starší osmnácti let.
Po celou dobu se u rybníka ve
Stránce fandilo a povzbuzovalo,
někdy i řvalo. Prostě fantastická atmosféra, která každého závodníka

Na Stránecké časovce nechyběl závod pro děti. Foto: Archiv OU Stránka

povzbudila k nejlepšímu sportovnímu výkonu. Na závěr sportovní
akce hlavní pořadatel Pavel Mráček
starší poděkoval a předal upomínkovou medaili i pořadatelům Stránecké časovky.
Výsledky nejlepších:
ŽENY do 34 let: A. Pacltová
3:10
ŽENY 35+: Dana Palusková
2:43
MUŽI do 39 let: dělené 1. místo –
Pavel Mráček ml. a Jiří Šmíd
3:19
MUŽI 40 – 49: Jiří Steiner
3:39
MUŽI 50 – 59: Mir. Brzobohatý 4:05
MUŽI 60+: Pavel Mráček st.
4:23

Pavel Mráček st.

Vyběhl i pořadatel Pavel Mráček.

Druhá listopadová sobota patří objemnému odpadu
Mšeno - Mšenská radnice na sobotu 9. listopadu chystá podzimní
svoz velkoobjemového odpadu.
Kontejnery budou v době od 8 do
14 hodin přistaveny v Jatecké ulici
proti domu čp. 436 a na Podolci
u Černíku.

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

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. Ten, kdo nemá
zaplacený poplatek za svoz TKO,
musí odpad 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
Jan Křtitel Píšek (* 4. 10. 1814
Mšeno † 16. 2. 1873 Sigmaringen),
operní pěvec. Absolvent gymnázia
v České Lípě, kde byl vokalistou v
tamním chrámu. Zpěvem a hudbou se intenzivně zabýval v Praze
při studiu filozofie a práva, které
nedokončil. V roce 1835 působil
v opeře Stavovského divadla, po
Praze a Brně nastoupil v roce 1848
vítěznou uměleckou cestu evropského barytonisty přes Vídeň do
Frankfurtu nad Mohanem, kde
nastudoval 40 úloh tehdy oblíbených oper, hostoval na různých
místech v Německu, Švýcarsku,
Holandsku, Belgii, Rakousku a Anglii, kde zpíval před královnou. Byl
nadšeným propagátorem českých
písní, zejména písně Kde domov
můj - naší dnešní národní hymny.
Pochvalně se o něm vyjadřovali
skladatelé Hector Berlioz a Bedřich
Smetana. Byl přítelem K. H. Máchy
a jeho úspěchům věnoval pozornost i spisovatel K. V. Rais ve svém
románu Zapadlí vlastenci. Na své
rodné město nezapomínal a často
je navštěvoval.
Václav Zimerman, Ing. (* 9. 10.
1954 Mělník † 1. 2. 2006 Řepín),
vlastivědný pracovník. Absolvent
střední průmyslové školy elektrotechnické v Kutné Hoře a Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
Působil jako technik ve Štětí, poté
programátor a projektant firmy
v Kosmonosích. Od roku 1976 se
věnoval amatérské speleologii a
ochraně přírody Kokořínska i jako
strážce Chráněné oblasti a také
regionální historii. Vydal několik
publikací, mj. Jeskyně Kokořínska,
Národní mstitel (o historii partyzánského hnutí na Mělnicku),
Kokořínsko – krásy a zajímavosti
(spolu s Jiřím Pillerem). Žil na Řepíně a měl rozpracovány další studie,
ale rozhodl se odejít dobrovolně z
tohoto světa.
Karel Jan Sigmund (* 7. 2. 1897
Mělník † 23. 10. 1959 Heřmanův
Městec), malíř – krajinář. V rodném městě chodil do obecné a
měšťanské školy, studoval u Otakara Nejedlého. Podnikl studijní
cesty po Itálii, Jugoslávii, Francii,
Německu a Rakousku. Maloval
lesní tůně, vrby, lomy, opukové
stavby, účastnil se mnoha výstav.
Na Kokoříně namaloval cyklus deseti obrazů Předjaří. V mělnické
tiskárně Josefa Černického vydal v
letech 1921 – 22 cyklus dřevorytů.
(M. Sígl: Kdo byl a kdo je)
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Pět učeben se dočkalo modernizace

V

ážení spoluobčané, jsem
moc rád, že vás mohu na
začátku školního roku informovat o projektu, který se podařilo dokončit v naší základní škole.
Jedná se o projekt s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Mšeno“,
který se začal připravovat už před
dvěma lety.
V rámci tohoto projektu bylo
zrekonstruováno pět odborných
učeben, a to výpočetní technika,
jazyková učebna, učebny fyziky,
chemie a cvičná kuchyňka. Dále
bylo vybudováno WC pro invalidy
a schodišťová plošina, díky které je
naše škola bezbariérová. a můžeme
tak plně vyhovět i žákům s určitým
postižením. Nově mají žáci k dispozici 48 tabletů a 32 žákovských
počítačů, několik robotických stavebnic Lego, mechanické a elektronické stavebnice Merkur.
Celková investice projektu činila 6,9 milionu korun. Převážnou

část prostředků se podařilo získat
formou dotací z programu IROP.
Město Mšeno přispělo částkou 700
tisíc korun. V souvislosti s tímto
projektem bych chtěl vyjádřit velký
dík panu učiteli Ing. Štefanu Dvorščíkovi, který se na této akci podílel
největší měrou a zasloužil se o to, že
žáci mohou naplno využít nových
věcí v nových učebnách, a nepochybně tak zvýšit úroveň a kvalitu
svého vzdělání.
Sluší se samozřejmě poděkovat
i všem ostatním, kteří se na projektu také podíleli - v čele s paní ředitelkou Mgr. Jiřinou Trunkovou.
Město Mšeno si je vědomo dalších
investičních potřeb, jako například
vybudování vzduchotechnického
zařízení v kuchyni ZŠ nebo další
postupné obnovy ostatních učeben.
Díky výborné spolupráci s vedením
školy nepochybuji o tom, že i tyto
úkoly společně brzy naplníme.
Závěrem bych chtěl popřát všem
pedagogům, žákům i nepedago-

Třídy byly nově vybaveny moderní technikou. Foto: Archiv autora článku
gickým pracovníkům úspěšný
školní rok s využitím všech těchto novinek. Žákům devátých tříd

pak úspěšný vstup na střední školy
a učiliště.
Jiří Guttenberg, místostarosta

Inzerce

Škola je po instalaci schodišťové plošiny bezbariérová.
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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Uzavření deponií má na svědomí
neukázněnost některých občanů
Mšeno - Vážení občané, vzhledem
k negativním zkušenostem s provozem městských deponií z tohoto roku jsme nuceni přistoupit ke
změně jejich fungování.
Deponie větví
Město v tuto chvíli nemá potřebu sběru větví na energetické využití, neboť máme dostatek štěpky
ve skladech i dostatek kůrovcové
dřevní hmoty na štěpkování. Bohužel na tuto deponii byl některými jedinci navážen zcela nevhodný materiál typu šípky, túje, křoví
apod., který se štěpkovat nedá a
nemá také žádnou energetickou
hodnotu. Vrcholem nekázně je
odkládání okovaných trámů a dílů
nábytku s kováním, které štěpko-

vači zničilo nože, což je velká ekonomická škoda. Tyto nevhodné
příměsi musí zaměstnanci města z
hromad vytahovat a následně město platí skládkovné.
Abychom předešli tomuto nežádoucímu jevu, bude deponie uzavřena závorou a vstup na ní bude
povolován zaměstnanci města,
a to zcela výjimečně a po kontrole
nákladu. Pokud budete mít větší
množství větví, lze si objednat kontejner a naši zaměstnanci jej potom
na deponii vysypou.
Deponie trávy a jiné biomasy
Tato deponie v areálu bývalé cihelny slouží jako mezisklad pro
naše technické služby. Mnoho lidí
si zvyklo tam navážet vozíky trávu,

což bylo tolerováno, dokud tam
opět nepořádní jedinci nezačali
vozit nekompostovatelné odpady.
To samé platí pro nedaleké velkoobjemové kontejnery na plast a
papír, které nyní bývají často plné
nábytku a jiných odpadů. To nemůžeme dále připustit, neboť složky tříděného odpadu nemohou být
ničím kontaminovány, jinak je od
nás koncovky nepřevezmou a vše
bude muset jít na skládku. Areál bude tudíž opětovně uzavřen a
bude přístupný jen našim zaměstnancům. Likvidaci trávy apod. lze
řešit objednáním hnědé popelnice
na úřadě.
Děkuji za pochopení.
Martin Mach, starosta

Děti přijel rozveselit Aleš Bílek

První sobota v září ke Hlovecké studánce přilákala
děti, jejich rodiče, babičky a dědečky. Okrašlovací
spolek pro Mšeno a okolí tam za podpory Komise pro
školství a kulturu města Mšena pořádal tradiční Setkání s loutkami - tvořivou dílničku a divadýlko v podání Aleše Bílka a jeho divadla Vysmáto. Ačkoli tomu
zpočátku počasí příliš nenasvědčovalo, odpoledne
u studánky udělalo radost skoro šedesátce malých i
velkých návštěvníků. (jř) Foto: Josef Havel (3x)

Kino Máj zahájí přehlídku Bergmanových snímků
Doksy - V úterý 29. října bude
v kině Máj Doksy zahájena unikátní přehlídka filmů jednoho z
nejvýznamnějších světových režisérů Ingmara Bergmana. Diváci tak budou moci po dlouhých
letech vidět znovu řadu snímků,
které byly nedávno převedeny
do digitální podoby. Z těch nejznámějších jmenujme:
Léto s Monikou (1953), Úsměvy
letní noci (1955), Sedmá pečeť
(1957), Lesní jahody (1957), Persona (1966), Scény z manželské-

ho života (1973), Podzimní sonáta
(1978), Fanny a Alexander (1982)
Od října tak budou každý měsíc
promítány filmy, které byly natočeny od padesátých do osmdesátých
let. Bergman získal za svá díla řadu
prestižních filmových ocenění a
nominací. Minimálně za tři z filmů,
které budou uvedeny, byl Bergman nominován na Oscara (Lesní
jahody, Podzimní sonáta a Fanny a
Alexander; za svůj život byl na toto
ocenění nominován ještě šestkrát).
V Berlíně získal za Lesní jahody Zla-

tého medvěda, za Sedmou pečeť
byl v Cannes nominován na Zlatou palmu, kterou si v následujících letech odnesl domů celkem
sedmkrát (jednou i za Úsměvy
letní noci).
Přehlídku zahájí v úterý 29. října v 17.30 hodin Bergmanův nízkorozpočtový, ale velmi zásadní
snímek Sedmá pečeť. Film uvede
a besedu po projekci bude moderovat významný český filmový publicista a historik Vladimír
Hendrich.
Miloslav Lomič

VČELY A ŠKOLA

Včely
patří
mezi
hmyz,
který je důležitý pro opylování rostlin.
Bez opylování bychom neměli
mnoho ovoce i zeleniny. Rádi
bychom vám představili vybrané pojmy z oblasti včelaření a
nalákali vás k luštění soutěžních
doplňovaček, u kterých si můžete zopakovat své znalosti ze školních lavic, případně je doplnit
studováním různých informačních zdrojů. Každý měsíc se ze
správných odpovědí vylosuje výherce, který dostane od Základní školy Mšeno drobnou cenu.
Odpovědi můžete zadávat do
online formulářů, které najdete na stránkách autora: https://
sites.google.com/zsmseno.cz/
stranka-ucitele-podpery

Říjnová doplňovačka

V tajence se dozvíte dva názvy
jednoho dalšího poměrně důležitého nástroje včelaře.

1. Polní poměrně vysoká plodina.
Zemědělci ji používají například
na siláž. Lidé si z jejích zrn vyrábějí
mouku. Včely létají na její pyl.
2. Nejbližší hvězda od planety Jupiter.
3. Město, ve kterém se nachází
slavná Eiffelova věž.
4. Sušená stébla obilí. Používají se
například jako podestýlka pro hospodářská zvířata.
5. Velký dravý vodní plaz. Obývá
většinu světadílů. Největší druh
žije v moři.
6. Bezpilotní letoun.
7. Přeložte do češtiny následující
slovíčka, která jsou psána v různých jazycích, ale mají stejný český
význam: der Ausflug (německy),
trip (anglicky), excursion (francouzky), gita (italsky).
8. Značka pro tisícinu gramu.
9. Francký kupec, který v 7. století
vládl slovanským kmenům. Vytvořil tak první historicky
doložený státní útvar Slovanů.
Sloužil zejména jako obrana před
Avary a Franky.
(J. Podpěra)

mšensko
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Putování po nejkrásnějších místech Evropy se Zdeňkem Berglem

25.

Palacio de Pena je splácanina řady stylů

P

řed deseti lety jsem projel
Portugalsko křížem krážem.
Během dvou týdnů jsme
navštívili množství významných
historických míst. Zmíním se o jednom, které mě obzvlášť zaujalo.
Kousek od Lisabonu na svazích
zalesněného masivu Serra de Sintra si ve 14. století tehdejší král
Jan I. postavil své letní sídlo, jeho
následovníci ho v dalších dobách
rozšiřovali. Pro Portugalce je toto
místo posvátné, návštěvy se sem
jen hrnou. Náš zrak padl hned na
architektonickou chloubu města královský hrad Palacio de Nacional Sintra. Tuto stavbu by si nikdo
nespletl s žádnou jinou, jsou pro ni
typické dva vysoké, kuželovité, bíle
natřené komíny. Vyčnívají vysoko
nad palácové budovy a odvádějí
spaliny z velké zámecké kuchyně. Pořádně jsme všechno prošli,
bohaté vnitřní zařízení odpovídá
slohově tomu, jak byl palác v delším časovém období přistavován.
Za ním mají ještě krásně upravený
park s honosnými vilami pro členy
královského dvora.
Vysoko nad městem navštívíme
další historicky cenný objekt, Cas-

telo dos Mouros. Jak název napovídá, jednalo se skutečně o starou
maurskou pevnost z osmého století.
Portugalský král Alfons I. hrad roku
1147 dobyl, Maury vyhnal a vnitřní budovy nechal zbořit. O další
chátrání neobývaného hradu se
postaral zub času. Nevyužívanou
památku se naštěstí rozhodl opravit
na počátku 18. století Ferdinand II.
Celý objekt se rozkládá na několika
pahorcích, kolem dokola ho obepínají hradby, z budov se moc nezachovalo. Procházíme po hradbách
nahoru a dolů a končíme na vysoké
věži. Odtud vůbec nebudeme pospíchat, pohled na město a kopcovité okolí je nádherný. V dálce se v
mlžném oparu rýsuje pobřeží Atlantiku, tam také zajedeme.
Koukáme na třetí hradní objekt
Palacio da Pena, ten postavili na
blízkém, o něco vyšším kopci v 19.
století. Je to taková docela nevkusná
splácanina všemožných stavebních
slohů z různých koutů světa, ani
tam nepůjdu. Několik našinců se
nechalo zlákat a můj názor později potvrdili. Raději se vrátím dolů,
projdu pořádně město, posedím a
poobědvám na vyhlídkové terase u

Procházka po hradbách Castelo dos Mauros láká turisty.

Královský Palacio de Nacional Sintra.

Pohled z věže na město Sintra. Foto: Zdeněk Bergl (3x)
dolního královského paláce. Přímo
naproti vidím velký litinový pranýř
se čtyřmi háky, zrovna teď na něm
ale žádný nepoctivec neúpí. Asi už
se polepšili. Zajdu se ještě podívat
do vinotéky s archivním vínem.
Nabízejí nekonečné množství starých lahví s omšelými etiketami,
stáří se pohybuje od třicetiletých
až po vína lahvovaná pomalu před
sto lety. Tomu odpovídá i cena, pod

sto euro nic nekoupíte, u mnohých
cena šplhá k tisícovce. Kdo to asi
koupí? Stačím ještě v rychlosti projít zámecký park, pokochat se výhledy na Maurský hrad a Palacio da
Pena z jiného úhlu a pomalu se blíží
čas odjezdu. Pojedeme se podívat k
Atlantiku na nejzápadnější bod Evropy, Cabo da Roca. O něm už jsem
se zmiňoval v listopadovém vydání
loňského roku...

Inzerce

