
Tento běh je v České republice po-
řádán již od r. 1992. V meziná-
rodním srovnání Česká republika 
zaujímá dlouhodobě první místo 

na světě počtem míst, v nichž se v rámci ka-
lendářního roku běh uskuteční, i počtem zare-
gistrovaných účastníků těchto běhů. Výtěžek 
sbírky je každoročně na základě rozhodnutí 
odborné grantové komise České onkologické 
společnosti při České lékařské společnosti JEP 
přidělen vybraným českým a moravským vý-
zkumným pracovištím.

Máme tu čest v roce 2013 vás všechny po-
zvat pojedenácté na tento běh i ve Mšeně. Po 

úspěchu v minulých letech věříme ve vaši 
podporu této ušlechtilé akce i v tomto roce. 
Celá akce je pojata jako sportovní odpoledne, 
které se bude konat na koupališti a v přileh-
lých lesích. V krásné přírodě Kokořínska jsme 
připravili čtyři trasy:

 – dětská trasa (od koupaliště k Muchomůr-
ce v Debři a zpět, 1 km)

 – rekreační trasa (koupaliště – hájovna Ro-
manov – Míčovka – koupaliště, 2,7 km)
 – sportovní trasa (koupaliště – Boudecká rok-
le – Močidla – Míčovka – koupaliště, 10 km)
 – cyklotrasa (koupaliště – Františkova alej – 
koupaliště, 5 km)

Program akce 
Registrace účastníků od 13:00 
h, start běhu – 14:00 h.
Ti z vás, kteří se zúčastní běhu 

aktivně, dostanou v cíli diplom a malé občer-
stvení, podle výše příspěvku i upomínkový 
předmět. Avšak uvítáme mezi námi i pasívní 
podporovatele této ušlechtilé myšlenky, kteří 
mohou vložit svůj příspěvek do zvláštní kasič-
ky a podpořit tak dobrou věc.

Trasy jsou voleny tak, aby si každý mohl 
vybrat přiměřenou, zveme proto občany všech 
generací i rodiny s dětmi. Zvolenou trasu není 
nutno celou uběhnout, je povolen jakýkoli 
druh pohybové aktivity – chůze, jízda na vo-
zíku, s kočárkem apod. Lze jet i na kole, avšak 
pouze rekreační trasu a je třeba brát ohled na 
ostatní účastníky a ochranu přírody. 

Těšíme se na vás první červnovou sobotu 
roku 2013 na koupališti ve Mšeně!

Zápis do Mateřské školy Mšeno
Srdečně Vás zveme k zápisu 

do naší mateřské školy, 
který se bude konat 

v úterý 7. května 2013 
od 8 do 15 hodin 

v budově MŠ Mšeno. 
S sebou budete potřebovat 
občanský průkaz žadatele 

(zákonného zástupce dítěte) 
a rodný list dítěte. Přijímání 
dětí probíhá podle předem 

stanovených a zřizovatelem 
schválených kritérií. Proto 

nerozhoduje pořadí, v jakém 
přijdete k zápisu.  

Těšíme se na Vás i Vaše dítě.                                                                   
Bc. Dana Svobodová,

 ředitelka školy 

V sobotu 1. 6. 2013 se ve Mšeně opět poběží. Jde o akci podobnou Běhu Terryho Foxe. Tato 
veřejnosti poměrně dobře známá humanitárně-sportovní akce je pořádána každoročně po 
celém světě a jejím hlavním posláním je shromažďování prostředků na výzkum rakoviny 
a propagace pravidelného sportování. Od roku 2008 se v ČR koná pod novým názvem Běh 
naděje, avšak se stejnými cíli. Zdravý životní styl a pravidelný pohyb jsou důležitými fak-
tory při předcházení zhoubným chorobám i jiným zdravotním neduhům.

www.mseno.eu

mšenské
Ročník XIX 

4/2013
Cena 10 Kčn o v i n y

BĚH NADĚJE

Přijďte si zaběhat! 
Podpořte své zdraví a výzkum rakoviny!
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena, konaného dne 25. 3. 2013

2

Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana 
Nečasová, Marie Štráchalová, Milan Koloc, 
Alena Oupická, Svatopluk Houserek, Jiří 
Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, Jan Zabilan-
ský, Jana Švecová, Ing. Jiří Fanta, Mgr. Ji-
řina Trunková. Omluveni: Mgr. Marcela 
Prieložná, Jan Rašovec. Neomluven: Vác-
lav Kočí. Určení ověřovatelů: Štráchalová, 
Nečasová. Určení zapisovatele: Bc. Vendu-
la Šestáková.

Program zasedání, navržený p. starostou, 
byl jednomyslně schválen.

Pozemky
a) Koupě p. p. č. 432/10 v k. ú. Mšeno. Sta-
rosta seznámil přítomné se záměrem města 
odkoupit pozemek ve Mšeně od p. Ing. Lud-
víka Kovácse. Jedná se o část pozemku v ob-
lasti Na Čihadle, kde se plánuje výstavba 
cesty pro budoucí zástavbu. Záměr prodeje 
pozemku byl již projednán, ale z důvodu úmrtí 
původní majitelky (paní Kovacsové) je třeba 
revokovat usnesení č. 4 z veřejného zasedání 
zastupitelstva města ze dne 20. 6. 2012. STA-
ROSTA – navrhuje cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 1: ZM revokuje usnesení č. 4 

z veřejného zasedání zastupitelstva města 
ze dne 20. 6. 2012 a schvaluje kupní smlou-
vu mezi městem Mšenem jako kupujícím 
a Ing. Ludvíkem Kovácsem jako prodávají-
cím na koupi p. p. č. 432/10 v k. ú. Mšeno 
o výměře 70 m2 za cenu 100 Kč/m2. Náklady 
spojené s koupí hradí kupující. Hlasování: 
pro 12, proti 0, zdržel se 0 – schváleno jed-
nomyslně.
b) Chybné vytyčení hranic p. p. č. 511/10 
v k. ú. Mšeno

Starosta vyzval pana Václava Kučeru 
(spolumajitele sousedícího pozemku), aby 
seznámil přítomné s problémem, který vy-
vstal při vytyčování hranic p. p. č. 511/10 
v k. ú. Mšeno, kterou město Mšeno odkou-
pilo od Ing. Jarmily Blahové. 

Pan Kučera vysvětlil, že při vyměřování 
p. p. č. 511/10 v k. ú. Mšeno se geodet, kte-
rého si najala p. Blahová, dopustil chyby při 
určování souřadnic výchozího bodu. Tato 
chyba měla za následek, že p. p. č. 511/10 
z části zasahuje do p. p. č. 511/3, jejímiž 
vlastníky jsou manželé Kučerovi. Pan Kuče-
ra navrhuje tento problém vyřešit tak, že na 
části p. p. č. 511/3 po které vede nyní cesta, 
svolí městu zřídit věcné břemeno práva chů-
ze. Kompenzací by mohlo být osvobození 
od poplatku za odpad. 

Starosta poděkoval panu Kučerovi za na-
bídku. Bude provedeno nové vyměření po-
zemku, po kterém bude následovat další jed-
nání. Požadavek na osvobození od poplatku 
není možný, povinnost hradit poplatek je 
dána ze zákona. 

c) Koupě pozemku v Sedlci u Mšena
STAROSTA – seznámil přítomné se zá-

měrem města odkoupit pozemek, který je 
pod stavbou místní komunikace v Sedlci, 
před bývalou prodejnou a parčíkem. Ma-
jitelkami pozemku jsou p. Věra Hálková 
a p. Eva Rusňáková. Konečně bylo dosa-
ženo výsledku – otevření dědictví, a to 
po jednáních trvajících několik let (jedna 
z účastnic žije na Slovensku). STAROS-

TA – navrhuje pozemek koupit za cenu 100 
Kč/m2. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlou-

vu mezi městem Mšenem jako kupujícím, 
Věrou Hálkovou a Evou Rusňákovou jako 
prodávajícími na koupi p. p. č. 416/2 o cel-
kové výměře 183 m2 v k. ú. Sedlec u Mšena 
za cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí 
hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.

d) Prodej pozemku ve Mšeně: STAROS-
TA – seznámil přítomné s žádostí paní Ma-
rešové ohledně odprodeje parcely. Otevřena 
rozprava na stanovení ceny za 1 m2. Starosta 
navrhuje cenu 100 Kč/m2.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje kupní smlou-

vu mezi městem Mšenem jako prodávajícím 
a paní Ludmilou Marešovou, zastoupenou 
na základě plné moci p. Ludvíkem Marešem 
jako kupující na prodej části p. p. č. 3345/1 
v k. ú. Mšeno, GP č. 593-515/2006 nově 
vzniklé p. p. č. 3345/4 o výměře 50 m2 za 
cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s koupí 
hradí kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.

e) Prodej parcely ve Mšeně: STAROSTA 
– seznámil přítomné s žádostí pana Bedřicha 
Váchy ohledně odprodeje parcely. Otevřena 
rozprava na stanovení ceny za 1 m2. Starosta 
navrhuje cenu 100 Kč/m2.
Usnesení  č.  4: ZM schvaluje kupní 

smlouvu mezi městem Mšenem jako pro-
dávajícím a Bedřichem Váchou jako kupu-
jícím na prodej části p. p. č. 3341/22 v k. 
ú. Mšeno, GP č. 779-128/2013 nově vzniklé 
p. p. č. 3341/39 o výměře 16 m2 za cenu 100 
Kč/m2. Náklady spojené s prodejem hradí 
kupující. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

f) Koupě parcely ve Mšeně: STAROSTA 
– seznámil přítomné se záměrem města od-
koupit pozemek pod komunikací v ulici Na 
Tržišti od p. Lukáše Hanauera. 
Usnesení č. 5: ZM schvaluje kupní smlou-

vu mezi městem Mšenem jako kupujícím 
a Lukášem Hanauerem jako prodávajícím na 
koupi části p. p. č. 812/16 v k. ú. Mšeno, GP 
č. 778-153/2013 nově vzniklé p. p. č. 812/32 
o výměře 68 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 
13 600 Kč. Náklady spojené s koupí hradí 
kupující. Hlasování: 10 – 0 – 2 (zdrželi se 
Štráchalová, Zabilanský) – schváleno.

g) Prodej pozemku ve Mšeně: STAROSTA 
– seznámil přítomné s žádostí ČEZ ohledně 
odprodeje pozemku pod trafostanicí.
Usnesení  č.  6: ZM schvaluje prodej st. 

p. č. 572 v k. ú. Mšeno o výměře 7 m2. Hla-
sování: 11 – 1 (Štráchalová) – 0, schváleno. 

Rozpočtové úpravy
STAROSTA – seznámil s rozpočtovou úpra-
vou č. 12 rozpočtu na rok 2012, schválenou 
radou města, a s obsahem rozpočtové úpravy 
č. 1 a č. 2 rozpočtu města na rok 2013.
Usnesení č. 7: ZM Mšena schvaluje roz-

počtové úpravy č. 1 a č. 2 rozpočtu na rok 
2013. ZM bere na vědomí rozpočtovou úpra-
vu č. 12 rozpočtu na rok 2012, schválenou 
radou města usnesením č. 1 ze schůze RM 
č. 52 ze dne 23. 1. 2013 na základě pověření 
zastupitelstva města z veřejného zasedání ze 

dne 19. 12. 2012. Hlasování:  12 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

Zpráva z veřejného setkání „Desate-
ro problémů města Mšena 2012“

Na veřejném projednání „Fórum Zdravého 
města Mšena“, které proběhlo 7. 11. 2012, 
byly veřejností naformulovány nejpalčivější 
problémy v jednotlivých oblastech rozvoje 
města tak, jak je vnímají občané. Celkem 
bylo sepsáno 13 problémů, které byly ná-
sledně ověřeny anketou. Anketou bylo po-
tvrzeno 5 problémů. Otevřena rozprava: 
ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje jako řešení 
problému č. 5 využít budovy starého zdra-
votního střediska.
Usnesení č. 8: ZM projednalo a schvaluje 

Zprávu z veřejného setkání „Desatero pro-
blémů města Mšena 2012“. 
1. Parkování  ve  městě – dokumentace: 

Strategický plán rozvoje města Mšena. Na-
vrhovaná opatření: jednání starosty a radní-
ho pro bezpečnost ve městě s policií a pro-
jektanty – při projektování rekonstrukcí 
komunikací počítat s parkovišti. Plánovaný 
termín vyřešení problému: trvalý úkol. Roz-
počtová připravenost: jednání – bez finanč-
ní náročnosti, parkoviště – rozpočet města, 
příp. dotace. Zodpovědná osoba:  s t a -
rosta, radní pro bezpečnost ve městě. Meto-
dický konzultant: Policie ČR, projektant.
2. Venkovní hřiště pro starší děti – do-

kumentace: Strategický plán rozvoje města, 
bude vypracován projekt. Navrhovaná opat-
ření: v rozpočtu města je počítáno s náku-
pem několika hracích prvků k ZŠ na hřiště 
za školou. Plánovaný termín vyřešení pro-
blému: 2013, příp. 2014. Rozpočtová při-
pravenost: zařazeno do rozpočtu města na 
r. 2013, příp. 2014. Zodpovědná osoba: pra-
covník, který má na starost majetek města. 
Metodický konzultant: starosta.
3.  Nevyhovující  prostory  zdravotního 

střediska  – dokumentace: Strategický plán 
rozvoje města, vypracovává se projektová 
dokumentace na vnitřní rekonstrukci domu 
čp. 31, kam bude ZS přemístěno. Navrhova-
ná opatření: jednání s investorem o vnitřních 
úpravách, uskutečnění výběrového řízení na 
vnější úpravy – zateplení (dotace z OPŽP). 
Plánovaný termín vyřešení problému: r. 2013, 
2014. Rozpočtová připravenost: spoluúčast 
města na zateplení – počítáno v rozpočtu 
(FRR). Zodpovědná osoba: starosta. Metodic-
ký konzultant: investor do vnitřních úprav.
4. Zápach ze skládky TKO – dokumenta-

ce: v dokumentaci skládky, kde je stanovena 
četnost a množství při překrývání uskladně-
ného odpadu. Navrhovaná opatření: důsled-
né kontroly dodržování provozního řádu na 
místě skládky TKO Mšeno. Plánovaný ter-
mín vyřešení problému: rekultivace zaháje-
na v r. 2013. Rozpočtová připravenost: bez 
finanční náročnosti pro město. Zodpovědná 
osoba: pracovník životního prostředí MěÚ 
Mšeno. Metodický konzultant: starosta.
5. Zvýšení ubytovací kapacity pro  ces-

tovní ruch – dokumentace: Strategický plán 
rozvoje města Mšena. Navrhovaná opatření: 
zavedení motivačního systému (např. příspě-
vek města podnikatelům v ubytovacích služ-
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bách), výstavba městské ubytovny. Plánova-
ný termín k vyřešení problému: dlouhodobý 
úkol. Rozpočtová připravenost: neurčeno. 
Zodpovědná osoba: starosta. Hlasování: 12 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Kompenzační fond MPZ Mšeno
Starosta seznámil zastupitele s důvody, kte-
ré vedly k vytvoření kompenzačního fondu. 
Myšlenka potřeby kompenzačního fondu vy-
vstala z veřejného fóra 2011. Jejím cílem je 
kompenzovat újmu, která vzniká majitelům 
nemovitostí při požadavku na výměnu vý-
plní otvorů, opravu fasády, obnovu krytiny 
nebo její konstrukce v MPZ a CHKO Koko-
řínsko zvýšenými náklady, a to buď formou 
bezúročné půjčky od města, nebo dotací. 
Podle předběžného odhadu se kompenzace 
mohou dotýkat cca pěti set nemovitostí (ote-
vřena rozprava). 

GUTTENBERG – vidí u bezúročných 
půjček riziko v možnosti nesplácení; ŠTRÁ-
CHALOVÁ – souhlasila by s bezúročnou 
půjčkou. Navrhuje stanovit podmínky pro 
ověření solventnosti dlužníka; FLÍGL – 
upozorňuje na skutečnost, že před vyhláše-
ním MPZ bylo občanům slibováno, že právě 
vyhlášení MPZ jim přinese značné výhody, 
zvláště při shánění peněz na údržbu nemovi-
tostí. V současné době je vše jinak. Závazná 
stanoviska památkářů značně omezují vlast-
nická práva občanů. Navrhuje kompenzaci 
formou dotace; HOUSEREK – navrhuje do 
tvorby kompenzačního fondu zapojit obča-
ny; NEČASOVÁ – navrhuje debatu o vytvo-
ření kompenzačního fondu odročit a vytvořit 
pracovní skupinu, do které se bude moci za-
pojit i veřejnost. 
Usnesení  č.  9: ZM pověřuje pozemkový 

a stavební výbor projednáním návrhu „Zásad 
pro poskytování dotací/půjček z rozpočtu 
města na obnovu nemovitostí v MPZ Mše-
no a na území města v CHKO Kokořínsko“. 
Občané mohou podávat připomínky předse-
dovi výboru p. Milanu Kolocovi, nebo do 
podatelny MěÚ Mšeno. Pozemkový a sta-
vební výbor předloží doplněný připomínko-
vaný návrh „Zásad“ do konce května a tento 
návrh bude projednán na příštím veřejném 
zasedání zastupitelstva města. Hlasování: 
12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Starosta žádá o přestávku, pověřuje pana 
Houserka, aby přítomné informoval ohledně 
vývoje honebních společenstev – tuto agen-
du má p. místostarosta ve své gesci.

Projednání studie rekonstrukce  
Mělnické ulice
STAROSTA – informoval přítomné o průbě-
hu projekčních prací v Mělnické ulici. Na 
minulém zasedání bylo schváleno zahájení 
projektových prací v dopravním řešení a ve-
řejnost byla vyzvána k podání písemných 
připomínek ke studii. V rámci výzvy se ob-
čané mohli do 31. 1. 2013 vyjádřit k uspo-
řádání zeleně, umístění mobiliáře, přemís-
tění pomníku Palackého, úpravě povrchů, 
atd. Obdržené připomínky od občanů spolu 
s připomínkami z veřejného setkání v rám-
ci agendy MA21 byly zaslány autorskému 
týmu studie k vyjádření. 

Nejpalčivější problémy podle občanů – 
připomínky mimo území studie:
 – úprava zeleně ve svahu v horní části Měl-
nické ulice,

 – lampy VO umístit mimo chodník v Měl-
nické ulici,
 – špatný stav schodiště vedoucího k obyt-
ným domům č. p. 130 a 131 v Mělnické uli-
ci,
 – prodloužení chodníku v Mělnické ulici ke 
stavebninám nebo až ke křižovatce na Sed-
lec.

Připomínky v území studie:
 – pomník Palackého, 
 – lavička před domem č. p. 250 a 251,
 – odpočívadlo s artefaktem,
 – dlažba pojížděných ploch,
 – parkovací stání,
 – alejová výsadba,
 – dlažba před hřbitovem. 

Vyhodnocení připomínek – mimo 
území studie:
Pozemkový a stavební výbor posoudí stav 
zeleně a přístupového schodiště k domům 
č. p. 130 a 131 a navrhne řešení. Při rekon-
strukci Mělnické ulice dojde k úpravě VO 
po celé její délce – odstranění lamp v chod-
níku je plánováno. Mimo území studie bude 
jednáno s projekční firmou o možném pro-
dloužení chodníků.
Usnesení č. 10: ZM ukládá starostovi, aby 

projednal s firmou, která projektuje rekon-
strukci Mělnické ulice, možnost vybudová-
ní chodníku v této ulici v úseku nad a pod 
prodejnou stavebnin. Hlasování: 12 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
V  území  studie:  Dlažba pojížděných 

ploch odpovídá požadavkům bezpečnosti 
silničního provozu, bude ve stejném prove-
dení jako v centru města (sjednocení vzhle-
du). Parkovací stání nelze měnit, musí být 
dodržena pravidla bezpečnosti provozu. 
Alejová výsadba před domem č. p. 523, 254 
a 255 není možná, jsou zde vedeny technic-
ké sítě. 
Návrh usnesení č. 11: ZM schvaluje stu-

dii Mělnické ulice na rekonstrukci veřejných 
prostranství, regeneraci zeleně a mobiliáře 
s těmito připomínkami:

a) lavička před domem čp. 251 bude pře-
místěna do sousedící zeleně,

b) starosta projedná s projektanty a archi-
tektem doplnění chodníčku před domem čp. 
251 v souběhu s pojížděnou plochou a sjed-
nocení vjezdu z materiálu shodného s chod-
níkem,

c) pomník Františka Palackého nebude 
přemisťován, 

d) o možném umístění artefaktu rozhodne 
zastupitelstvo města později,

e) ZM žádá architektonický tým o vytvo-
ření další varianty uspořádání celého prosto-
ru před domem čp. 241,

g) zastupitelstvo ukládá pozemkovému 
a stavebnímu výboru posoudit stav schodišť 
a zeleně ve svahu v horní části Mělnické uli-
ce a podat doporučení na příštím zasedání 
zastupitelstva města.
Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jedno-

myslně.

Rozvojové projekty 
STAROSTA – informoval zastupitele: 
 – o průběhu výběrového řízení na zhotovi-
tele stavby – Boleslavská ulice, 
 – o podání a administraci žádosti o dotaci na 
OP ŽP na akci „Kanalizace Sedlec“, 

 – o podání žádosti na ROP Střední Čechy 
na opravu místních komunikací, která byla 
akceptována a postoupena k dalšímu hodno-
cení, 
 – o podání žádosti o dotaci na OP ŽP na akci 
„Obnova krajinného prvku – alej ze Mšena 
do Kačiny“, žádost byla akceptována,
 – o dokončení akce „Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ Mšeno – instalace kotle na spa-
lování biomasy“ – příprava na kolaudaci,
 – o zahájení projektových prací na rekon-
strukci budovy č. p. 31 – nové zdravotní 
středisko, přidělena dotace na zateplení, 
 – průběhu přípravy zadávací dokumentace 
pro výběrové řízení na akci „Snížení ener-
getické náročnosti ZUŠ Mšeno a instalace 
nízkoemisního kotle“. Zatím je třeba tuto 
akci financovat z vlastních prostředků. Žá-
dost o schválení financování akce z Fondu 
rozvoje a rezerv města Mšena.
Usnesení  č.  12: ZM schvaluje financování 
akce „Snížení energetické náročnosti ZUŠ 
Mšeno a rekonstrukci interiéru ZUŠ Mšeno“ 
z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena. Hla-
sování: 12 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Dále starosta informoval
 – o průběhu přípravy na energetický audit 
v Domově seniorů Mšeno. Na základě výsled-
ku auditu zvážit, zda podat žádost o dotaci na 
snížení energetické náročnosti na OP ŽP,
 – o průběhu prací v ulici Na Skaličkách,

 – o přípravě podkladů pro dotaci ze SZIF 
– PRV na neproduktivní investice v lesích 
(výstavba stezek pro turisty do šíře 2 m, 
značení cyklostezek, zřizování parkovacích 
míst, odpočinkových stanovišť, informač-
ních tabulí, atd.); ŠTRÁCHALOVÁ – navr-
huje do dotace zahrnout mobiliář pro Debř,

 – o využití dotace od MK ČR na dokonče-
ní opravy střechy kostela sv. Martina. Letos 
je plánována oprava presbytáře a instalace 
nových žlabů do uličky mezi kostelem a fa-
rou – rozpočet na opravu 335 817 Kč, v le-
tošním roce od MK ČR poskytnuta dotace ve 
výši 200 000 Kč, církev poskytne 33 582 Kč 
(více není možné). Je třeba rozhodnout, jak 
vysokou částku poskytne obec.

Usnesení č. 13: ZM schvaluje přijetí do-
tace z Ministerstva kultury ČR z programu 
regenerace MPR a MPZ ve výši 200 000 Kč 
a určuje použití celé této částky na opravu 
střechy kostela sv. Martina ve Mšeně. Roz-
počet vybrané firmy na dokončení rekon-
strukce střechy v r. 2013 činí 335 817 Kč 
a spoluúčast církve 33 582 Kč. ZM schvaluje 
spoluúčast města ve výši 102.235 Kč. Hla-
sování:  8 – 2 (Štráchalová, Zabilanský), 2 
(Flígl, Koloc) – schváleno. 

(ve 20:39 hod. odchází Mgr. Jiřina Trun-
ková).

Starosta dále informoval o průběhu pří-
prav na demolici domu č. p. 308 v Mělnic-
ké ulici – je zpracován projekt na demolici, 
bude podána žádost na stavební úřad, objekt 
je nevyužívaný a v dezolátním stavu, je třeba 
ho odstranit, prostor vyčistit a připravit pro 
budoucí využití – nabídka studentů architek-
tury – zdarma (v rámci výuky) zpracování 
urbanistické studie.
Usnesení  č.  14:  ZM schvaluje demolici 
domu čp. 308 v Mělnické ulici a zároveň 
schvaluje vypracování urbanistické studie 
na využití území v této oblasti. Hlasování: 
11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Starosta dále informoval



 – o projektech ČEZu. V současné době bude 
probíhat rekonstrukce elektrického vedení 
v Ráji, v rámci rekonstrukce dojde k odstra-
nění sloupů, na kterých je umístěno VO, pra-
cuje se na projektu nového VO v Ráji,

 – o zvážení možnosti nákupu areálu ZZN, 
nutné rychlé jednání – nabízená cena cca 
3.500.000 Kč – starosta oslovil realitní firmu 
s žádostí o vypracování tržního odhadu a také 
odhadce, domnívá se, že cena podle skutečné-
ho stavu bude nižší; před podpisem je nájemní 
smlouva na pronájem dvou hal v areálu,

 – o opravě sálu radnice – opravy probí-
hají svépomocí, pouze pokládka podlahové 
krytiny provedena odbornou firmou,

 – o nutnosti nákupu židlí na terasu koupa-
liště – stávající židle jsou v dezolátním stavu 
– osloveno několik firem na výrobu replik 
židlí, požadavek na zachování původního 
vzhledu a velká odolnost barvy pro umož-
nění venkovního použití, nabídka jeden kus 
za 3.250 Kč.
Usnesení  č.  15:  ZM schvaluje pořízení 

40 ks bílých zahradních židlí na koupališ-
tě ve Mšeně (repliky původního vybavení) 
v celkové hodnotě 130.000 Kč a financování 
z rozpočtové rezervy – par. 5409. Hlasová-
ní: 11 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Další informace se týkaly cestovního 
ruchu: zajištění parních vlaků na akci „Na 
Kokořínsko s párou“, cyklobusy – nová spo-
lupráce s městem Mělníkem.
 
Zpráva kontrolního výboru
Pan starosta vyzval předsedkyni kontrol-
ního výboru k podání zprávy o výsledcích 
kontrol; ŠTRÁCHALOVÁ – podala zprávu 
o průběhu a výsledku kontrol zaměřených 
zejména na vyúčtování grantů města; NO-
VÁK, člen výboru – navrhuje zastupitelstvu 
hlasovat o odebrání možnosti rozhodování 
o přidělení grantu panu místostarostovi, 
který byl dříve automaticky vždy členem 
komise na posouzení grantových žádostí, 
a to z důvodu, že místostarosta je v kontak-
tu s místními spolky, má možnost ovlivnit 
přidělení grantů a navrhuje, aby byl členem 
komise s hlasem poradním. 
Návrh na usnesení: ZM ustanovuje mís-

tostarostu stálým členem komise na přidělo-
vání grantů s hlasem poradním. Hlasování: 
pro 3 (Štráchalová, Švecová, Fanta), proti 
3 (Oupická, Guttenberg, Mach), zdrželo se 
5 (Nečasová, Koloc, Houserek, Zabilanský, 
Flígl) – návrh byl zamítnut. 

Budou opraveny Zásady města Mšena pro 
udělování podpory zájmovým sdružením, 
spolkům a dalším organizacím, zabývajícím 
se dobrovolnou činností občanů v bodě 5) 
Přidělování grantů.

Usnesení č. 16: ZM bere na vědomí před-
loženou zprávu o činnosti kontrolního vý-
boru za rok 2012. Hlasování:  11 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

Grantový systém města
Byli vylosováni členové komise pro posou-
zení grantových žádostí. 
Usnesení  č.  17: ZM jmenuje komisi pro 

posouzení grantových žádostí z grantové-
ho systému města Mšena na rok 2013 ve 
složení Jiří Guttenberg, Ing. Jaromír Flígl, 
Ing. Martin Mach, Jana Švecová, Svatopluk 
Houserek. Hlasování: 11 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Různé a informace 
Starosta informoval přítomné o:

 – přípravě výtisku letáků TOP 50 a letáku 
o Mšeně. Poděkoval Radce Nečasové za pří-
pravu konceptu letáku o Mšeně,

 – o připojení informačních systémů MěÚ 
Mšeno na základní registry,

 – o přípravě na elektronickou aukci na 
dodavatele elektrické energie na období 
6/2013 – 12/2014 ve spolupráci s externí fir-
mou pro podnikatele a právnické osoby, do 
aukce jsou přihlášeni tito účastníci: Mšeno, 
Chorušice, Kadlín, Bělá pod Bezdězem, Zá-
kupy a dva podnikatelé.

Diskuze
JAKEŠ – upozorňuje na nebezpečí pádu 
stromu a skal na dětské hřiště v Debři; OU-
PICKÁ – připomíná, že v letošním roce 
je třeba provést aktualizaci komunitního 
plánování sociálních služeb; STAROSTA – 
aktualizace komunitního plánu sociálních 

služeb proběhne ve spolupráci s městem 
Mělníkem, které na aktualizaci získalo 
dotaci; JAKEŠ – přečetl své vyjádření ke 
schválené výsadbě stromů v Boleslavské 
ulici. Požaduje, aby toto vyjádření bylo 
v plném znění součástí zápisu z veřejného 
zasedání zastupitelstva ze dne 25. 3. 2013. 
Vyjádření lze dodat v elektronické podobě; 
STAROSTA – znovu vysvětlil důvody, kte-
ré vedly zastupitele ke schválení výsadby 
stromů v Boleslavské ulici. Pro výsadbu 
byly vybrány kultivary s řídkou korunou. 
Zastínění domů bude minimální po velmi 
krátký úsek dne. Šířka silnice není uprave-
na kvůli výsadbě stromů. Vyjádření pana 
Jakeše bude přiloženo do spisu jako příloha 
k zápisu.

FLÍGL – informuje občany Boleslavské 
ulice, kteří nesouhlasí s výsadbou stro-
mů, že se mohou obrátit na soud v občan-
skoprávním řízení; NOVÁK – dotaz, zda 
i občané budou mít možnost připojit se 
k aukci na elektrickou energii; STAROS-
TA – občané se zatím k této aukci pořá-
dané městem připojit nemohou. Po vy-
zkoušení město zváží možnost provedení 
elektronické aukce na elektrickou energii 
i pro občany; NOVÁK – dotaz, kdy bude 
možné odstranit drobné kamínky z chod-
níků; STAROSTA – to bude možné až po 
provedení kontrolního šetření, které pro-
běhne ve spolupráci s dodavatelskou fir-
mou. Po ukončení šetření budou občané 
informováni; NOVÁK – dotaz na p. Flí-
gla k výsledkům kontrol parkování, které 
provádí místní oddělení Policie ČR; FLÍ-
GL – průběžně jedná s místním oddělením 
Policie ČR, které již několikrát provedlo 
kontrolu parkování. Výsledek – zahájeno 
několik správních řízení za porušení pra-
videl parkování. 

STAROSTA pozval občany na kulturní 
akce, které se budou konat v nejbližší době 
3. 4. 2013 od 17 h (Velikonoční koncert ZUŠ 
Mšeno) a 20. 4. 2013 od 10 h („Brány pamá-
tek dokořán“).

Veřejné zasedání skončeno ve 21:06 h.

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových plemen

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 

Slepičky pouze z našeho odchovu! 
Stáří slepiček 16–18 týdnů, cena 159 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 18. května 2013
Mšeno – u kostela – ve 13,45 h

Případné bližší informace: tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719.  
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 22–35 Kč/ks 
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Rada veterináře
Dnes na téma vakcinace
Mou první otázkou při návštěvě klienta, který 
si přeje vakcinovat svého čtyřnohého přítele, 
je, zda chtějí očkovat pouze vzteklinu či zda 
použiji kombinovanou vakcínu. Lidé, kteří 
volí pouze vzteklinu, motivuje k této volbě 
především nižší cena. Avšak rozdíl v ceně je 
v porovnání s celoročními náklady téměř za-
nedbatelný.

O co tedy jde?
Vakcinace proti vzteklině je ze zákona povin-
ná. A to především proto, že se jedná o smr-
telné neléčitelné onemocnění.V kombinované 
vakcíně jsou však kromě vztekliny i další, 
pro vašeho psa neméně závažná onemocnění. 
Kromě psinky, parvovirozy, infekčního kaš-
le, infekčního zánětu jater a parainfluenzy je 
v kombinaci především leptospiróza. Leptos-
piróza patří mezi velmi nebezpečné onemoc-
nění nejen psů, ale je to nemoc přenosná i na 
lidi. Bakterie jsou přenášeny hlodavci a to také 
bývá nejčastější zdroj infekce. Následný pře-
nos z psů na lidi je možný a způsobuje mj. zá-
važné onemocnění jater. A na rozdíl od vztek-
liny se leptospiróza v ČR vyskytuje. 

Neméně důležitá je vakcinace koček. Zde se 
používají vakcíny především proti panleuko-
penii, kaliciviru, herpesviru a vzteklině. Nej-
větší efekt je zaznamenatelný především ve 
zdraví v souvislosti s respiračními problémy 
a záněty očí.

Bližší informace, stejně jako veškeré rady 
ohledně vakcinace, rád zodpovím na adrese 
Cinibulkova 186 ve středu a pátek od 17 – 
18:30 h.

MVDr. Bc. Miroslav Hrdlička
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Usnesení ze schůze Rady města Mšena

Mšenský kalendář
Duben
30. 4. út 17 h Pálení čarodějnic, hráz rybníka Jezero ve Mšeně. TJ Sokol Mšeno a Rybářský 
spolek pořádají Průvod a pálení čarodějnic
 – sraz masek v 16:30 hod. u sokolovny, společný odchod k Jezeru 
 – hry a soutěže s odměnami, vyhlášení nejhezčích čarodějnic a čarodějů a také oheň na 
opékání vuřtů
Květen
1. 5. st 14 h Plochá dráha, Mšeno, plochodrážní stadion: 1. liga + Memoriál Emila Sovy. 
Tradiční prvomájové závody letos vyplní 1. liga družstev a tradiční Memoriál Emila Sovy. 
Pořadatel: PDK Grepl Mšeno.
4.  so 10 h  JARNÍ PODKOVÁŇ FEST, hospoda U Grobiána, Kokořínský Důl, zve na 4. 
ročník pivního festivalu „Podkováň fest“. K mání bude pivo, něco pod pivo a na pivo, nealko 
i alko, spousta zábavy pro malé i velké, kapela Sunset. Křest speciálu Baribal z Podkováně 
a mnoha dalších pivovarů. Přepravu na trase Grobián – Pobuda – hrad Kokořín – Truhlárna 
– Kokořín zajistí po celý den výletní vláček Kokořík. Parkování zajištěno. Více informací na 
http://www.kokorin.info/
8. st 17 h KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY, Mšeno, sál radnice. Základní umělecká škola 
Mšeno připravila pro posluchače koncert, tentokrát věnovaný oblasti populární hudby. Na 
koncertu vystoupí dětský pěvecký sbor Zvoneček ze Základní umělecké školy Mělník a dívčí 
kapela Sedmikrásky ze Základní umělecké školy Mšeno.
12. ne 14 h SETKÁNÍ S LOUTKAMI u Hlovecké studánky. Okrašlovací spolek pro Mšeno 
a okolí vás zve na Setkání s loutkami u Hlovecké studánky. V rámci akce proběhne loutkové 
představení pro děti.
16. čt 18,30 h Mšeno, plochodrážní stadion. PLOCHÁ DRÁHA: extraliga Mšeno – Pardu-
bice. Prvním soupeřem, kterého domácí Grepl přivítá v novém ročníku extraligy, budou loni 
stříbrné Pardubice.
18. so 14 h LIDOVÁ ARCHITEKTURA A VESNICKÁ SÍDLA KOKOŘÍNSKA, Vysoká, 
dům řemesel Arcadis – přednáška spojená s výstavou. Více informací na http://www.kokorin.
info/
18. so 6 – 16 h X. BURZA HISTORICKÝCH VOZIDEL A NÁHRADNÍCH DÍLŮ, Mšeno, 
plochodrážní stadion. JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO Vás zve na jubilejní, 
X. bazar historický vozidel a náhradních dílů. Přístup pro veřejnost již od 6 hodin ráno, ob-
čerstvení zajištěno.
18. so 6 – 24 h RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, hráz rybníka Jezero ve Mšeně, pořadatel: Rybářský 
spolek Mšeno. Večer posezení s živou hudbou.
25. so 13 – 16 h DĚTSKÝ DEN V DEBŘI – podrobnosti na straně 11. 
25. so 17 h OŽIVLÉ NÁMĚSTÍ – koncert bigbandu ZUŠ Liberec, Mšeno, náměstí Míru. 
Zveme vás na vystoupení vynikajícího žákovského bigbandu z Liberce pod vedením Rudolfa 
Mihulky. V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v místní sokolovně.

1. Rada města schvaluje podnájem-
ní smlouvu s firmou Praha Karton 
plus s. r. o. na podnájem budov na 
st. p. č. 410 a st. p. č. 413 v k. ú. 
Mšeno s termínem podnájmu od 1. 

4. 2013 do 31. 3. 2014. Hlasování: 5 pro, 0 
proti, 0 zdržel se – schváleno jednohlasně.

2. RM schvaluje ukončení nájmu v domě čp. 
38 v bytě ve 2. patře – nájemce p. Tomsa, doho-
dou k 31. 5. 2013 na základě jeho žádosti a záro-
veň RM schvaluje pronájem tohoto bytu p. Gráb-
nerovi za stejných podmínek. RM souhlasí s od-
koupením zařízení instalovaného v tomto bytě 
(p. Tomsou) v celkové výši 7.300 Kč a úhradou 
opravy podlahy ve výši 3.300 Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně. 
3. RM schvaluje pronájem bytu v domě čp. 

38 v podkroví prostřednictvím realitní kance-
láře. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně. 

4. RM schvaluje hospodářský výsledek Zá-
kladní umělecké školy Mšeno, příspěvkové 
organizace ve výši 177.094,91 Kč z hlavní čin-
nosti a jeho převod ve výši 130.000 Kč do fon-
du odměn a 47.094,91 Kč do rezervního fondu 
školy. RM schvaluje HV z doplňkové činnosti 

ve výši 9.801 Kč a souhlasí s převodem tohoto 
HV do rezervního fondu školy. Hlasování: 5 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje plnění závazných ukazate-
lů uložených řediteli ZUŠ Mšeno na rok 2012. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

6. RM schvaluje odpisový plán majetku 
svěřeného ZŠ Mšeno na r. 2013. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

7. RM schvaluje hospodářský výsledek 
Základní školy Mšeno, příspěvkové orga-
nizace ve výši 4.308,04 Kč z hlavní činnosti 
a jeho převod do rezervního fondu školy. RM 
schvaluje HV z doplňkové činnosti ve výši 
32.334 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn ve 
výši 10.000 Kč a do rezervního fondu ve výši 
22.334 Kč. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

8. RM schvaluje plnění závazných ukaza-
telů uložených ředitelce DS Mšeno na rok 
2012. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

9. RM schvaluje smlouvu o závazku veřejné 
služby k zajištění spojů ostatní dopravní ob-
služnosti na r. 2013, kterou město Mšeno jako 
objednatel uzavře s ČSAD Střední Čechy, a. 

s., Brandýs n. L. – Stará Boleslav na spolu-
financování ztrát (maximálně 25 tis. Kč) při 
zajišťování linky č. 250017 Mělník – Mělnic-
ké Vtelno – Mšeno, spoje 10,11. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně. 

10. RM schvaluje podíl města na ztrátě 
z provozu cyklobusu Mělník – Mšeno přes 
Kokořín Důl a zpět, linka č. 250073, spoje č. 
5, 6, 23, 24, a to v poměru na půl se Sdružením 
obcí Kokořínska. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně. 

11. RM schvaluje podíl města na ztrátě 
z provozu cyklobusu Mšeno – Houska – Dok-
sy – Staré Splavy a zpět, linka č. 250077, mezi 
městem Mšenem a městem Doksy, a to v po-
měru podle počtu obyvatel. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

12. RM schvaluje odpisový plán majetku 
města na r. 2013. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně. 

13. RM schvaluje uzavření mandátní smlou-
vy mezi městem Mšenem a společností ARCH 
consulting s. r. o., Praha k zajištění uspořádání 
elektronické aukce na nákup elektrické ener-
gie a smlouvy o sdružení veřejných zadava-
telů mezi městem Mšenem, městem Zákupy 
a několika podnikateli. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

56
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„Vypadáš jak rorejs!“ říkáme člověku, který je 
rozcuchaný. Ale kdo někdy viděl tohoto ptá-
ka zblízka, musí uznat, že to s jeho vzhledem 
tak zlé není. Rorýse obecného (lat. apus apus) 
poznáme podle dlouhých, zakřivených křídel 
a krátkého, vidlicového ocasu, jímž se liší od 
vlaštovek a jiřiček. Přilétá na přelomu dubna 
a května a již koncem srpna se vrací do jižní 
Afriky. Je velmi obratný letec a jen zřídka-
kdy si sedne. Ze země nedokáže vzlétnout. 
Ve vzduchu loví hmyz, spí i se páří. Hnízdí na 
budovách pod okapy, kde vyhledává díry nebo 
pukliny. Ve Mšeně jsme ho v minulých letech 
mohli zahlédnout např. u tělocvičny ZŠ nebo 
u bytovky naproti škole. Jednou navštívil i ne-
dělní bohoslužbu v kostele ČCE a nebylo snad-
né jej odchytit a nasměrovat ven…

Počet rorýsů v ČR se rok od roku snižuje, 
mj. vlivem zateplování fasád. Přichází tak 
o možnost hnízdění. Přitom by stačilo nechá-
vat ventilační otvory volné a nezakrývat je na-
příklad mřížkami. Podrobný návod najdete na 
stránkách www.rorysi.cz . 

Podle Zákona č. 114/1992 Sb. o ochra-
ně přírody a krajiny a přílohy III vyhlášky 
č. 395/1992 Sb. je rorýs zařazen mezi druhy 
zvláště chráněné v kategorii ohrožený. Čes-
ká společnost ornitologická se snaží rorýsům 
pomoci. Její spolupracovníci mapují hnízdiště 
rorýsů a údaje ukládají do databáze. Prosíme 
všechny občany, aby informace o výskytu ro-
rýsů s číslem popisným příslušného domu za-
sílali na adresu veronika.skopcova@seznam.
cz. Děkujeme!

Ivan Skopec, Veronika Skopcová

PoMozte 
RoRýsůM
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DĚtI sPÁLILY sYMBoL zIMY
A PŘIVÍTALY PROBOUZEJÍCÍ SE JARO

Děvčátka a chlapečkové spolu se svými rodiči, babičkami a dědečky se rozhodli skoncovat se zi-
mou. Přes padesát malých i velkých nadšenců se v neděli 24. března sešlo před kostelem svatého 
Martina ve Mšeně na Vítání jara, které pořádali členové mšenského okrašlovacího spolku. Za zpěvu 
písniček v čele se symboly zimy Moranou a smrťákem všichni společně vykročili na průvod měs-
tem. Ten zakončili u rybníka Blížky, kde obě postavy ze sena a starých hadrů spálili, pak si ozdobili 
vrbové větvičky barevnými stužkami a vydařené odpoledne zakončili opékáním špekáčků.

Jiří Říha



Lobeč – Muzeum 
Eduarda Štorcha 
v Lobči nabídlo ná-
vštěvníkům do nové 
sezony hned něko-
lik novinek. Před 
vchodem do muzea 

v Lobči, které sídlí v budově bývalé základní 
školy, je nově instalována Štorchova busta.

Ředitel muzea Luděk Dohnalík chtěl mi-
lovníkům historie zprostředkovat pohled na 
Štorcha tak, jak ve skutečnosti vypadal. Tedy 
samozřejmě v podobě, v jaké ho dokázal za-
chytit autor busty.

„Oslovil jsem proto starostu Štorchovy rod-
né Ostroměře Tomáše Gabriela, zda by nám 
bustu zapůjčili, abychom podle ní mohli nechat 
zhotovit kopii. Tu pro nás vyrobil amatérský 
badatel Oldřich Kroupa 
z Brna,“ přiblížil Dohna-
lík a dodal, že bustu do 
muzea umístili v rámci 
135. výročí spisovatelo-
va narození. Štorch při-
šel na svět ve středu 10. 
března 1878. V rodné 
Ostroměři po Eduardu 
Štorchovi pojmenovali 
základní školu. A právě 
před ní původní bronzo-
vá busta stála.

„Sběrači kovu nás 
o ní ale bohužel při-
pravili,“ uvedl před 
slavnostním odhalením 

Zvídavé návštěvníky muzea v Lobči vítá busta Eduarda Štorcha

tIP NA zAJÍMAVý VýLet
spisovatelovy podobizny v Lobči ostroměřský 
starosta Tomáš Gabriel. „Naštěstí nám vdo-
va po autorovi busty odprodala model, podle 
něhož byla busta vyrobena,“ doplnil starosta 
obce, která už má svého slavného rodáka opět 
na původním místě.

Další letošní novinkou v lobečském muzeu 
je kopie nejstarší dobře zachované kostry naše-
ho předka, který už chodil po dvou. Jde o kost-
ru hominida druhu Australopithecus afarensis, 
která je známá jako Lucy.

„Její stáří je datováno na 3,2 milionu let,“ 
řekl Dohnalík a dodal, že kostra byla objeve-
na v roce 1974 v Etiopii. Archeologové nález 
pojmenovali podle hitu skupiny The Beatles 
Lucy in the sky, který byl v tu dobu zřejmě na 
špičce hudebního žebříčku.

Vše nasvědčuje tomu, že Lucy byla dívka 
130 centimetrů vysoká a spíš podobná člověku, 
protože chodila po dvou. Lebka nalezena ne-
byla, jen spodní čelist, podle níž pak odborníci 
v americké Philadelphii lepku dotvořili.

Návštěvníci mohou podle Dohnalíka v expo-
zici vidět i další unikát. „Jsme první muzeum 
na světě, které vlastní kopie přívěsků ňadrovi-
tých tvarů z mamutoviny, které byly nalezeny 
v roce 1937 v Dolních Věstonicích. Jsou vyro-
beny podle originálu z brněnského zemského 
muzea,“ přiblížil ředitel.

Zvláštností jsou prý i takzvané sibiřské 
Venuše. „Proti jiným figurkám ženy z obdo-
bí paleolitu, které jsou objemnější, je většina 
těchto vysokých a štíhlých,“ připomněl Luděk 
Dohnalík.

Muzeum Eduarda Štorcha je otevřeno od 
středy do neděle vždy od 10 do 16 hodin.

Jiří Říha, Mělnický deník
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Barokní koncert  
v kostele ČCE Mšeno
V sobotu 11. května 2013 od 17 hodin 
proběhne v kostele ČCE ve Mšeně koncert 
žáků ZUŠ Mšeno a ZUŠ Mladá Boleslav. Na 
programu jsou skladby německého baroka.
Všechny srdečně zveme!
BcA. Pavel Šebesta, Mgr. Veronika Skopcová

Talentové zkoušky  
v ZUŠ Mšeno
Základní umělecká škola Mšeno vypisuje 
termíny talentových přijímacvích zkoušek 
pro přijímání nových žáků pro školní rok 
2013/2014.

Hudební obor
pondělí 13. 5. 2013 – Mšeno, Byšice 13 – 17 h
úterý 14. 5. 2013 – Mšeno, 13 – 17 h
středa 15. 5. 2013 – Mšeno, Byšice 13 – 17 h
čtvrtek 16. 5. 2013 – Mšeno, 13 – 17 h
pátek 17. 5. 2013 – Mšeno, 13 – 16 h

Výtvarný obor
úterý 28. 5. 2013 – Mšeno, od 15 h
středa 29. 5. 2013 – Mlazice, od 16 h
čtvrtek 30. 5. 2013 – Mělník,  
Fügnerova od 16 h
čtvrtek 30. 5. 2013 – Byšice, od 15 h

Můj oblíbený učitel a historik Dušan Třeštík 
napsal v knize Češi a dějiny v postmoderním 
očistci tato slova: „Rozhodující většina lidí 
naší civilizace žije ve městech nebo tam brzy 
bude žít. Ze svých smogem potažených oken 
vidí lidé stále stejnou zeď, po polovinu roku 
šedivou, po druhou polovinu se slunečními 
skvrnami. Jaro se jim hlásí jarní únavou, 
střídající zimní deprese a záplavou veliko-
nočního šmejdu naplňujícího regály obchodů 
sotva vyklizené po šmejdu vánočním. To je ten 
vrchol dějin, na který jsme dospěli.“ 

Také naší ZUŠkou ve Mšeně proběhly veli-
konoční aktivity. Zakončili jsme je koncertem 
3. dubna v sále na radnici. Však velikonočního 
na něm nebylo nic, ani výzdoba sálu, ani hu-
dební skladby; ani křesťansky, ani pohansky. 
Zdá se, že dlouhá a tuhá zima bez slunečních 
paprsků poznamenává naší psychiku, zatímco 
jaro, na které se tolik těšíme, někde vázne. 
Ten koncert jsme raději měli nazvat Aprílový, 
a měli jsme se pokusit o nějakou legraci, mís-
to piety, které dnes téměř nerozumíme, když 
nás její propagandisté v honbě za miliardami 
úspěšně připravili o vědomí jejího smyslu.   

Jarní aktivity v naší škole započala už 
v neděli 10. března studentka sólového zpěvu 
Zdeňka Prchlá, když na zahájení mistrovství 
České republiky v boxu, jež se konalo v Měl-
níku, zpívala z ringu českou státní hymnu Kde 
domov můj. Reakce na pěvecký výkon Zdeň-
ky byla ohromná. Předseda boxerského svazu 
pak telefonicky mně i Zdeňce děkoval slovy 
nejvyšší chvály. ZUŠ Mšeno byla tomuto vr-
cholnému sportovnímu podniku partnerem. 
Podílela se na jeho zdárném průběhu nejen 
interpretací české státní hymny a fanfárami 
při vyhlašování vítězů, nýbrž také výzdobou 
sálu a originálními uměleckými předměty pro 
vítěze jednotlivých váhových kategorií, pře-
devším z dílny Mgr. Čeňka Hlavatého a žáků 
ZUŠky.    

V týdnu od 18. do 22. března se v sále 
ZUŠ Mšeno konaly interní koncerty všech 
žáků (krom asi tří nemocných dětí) hudební-
ho oboru pro rodiče, příbuzné a známé. Tyto 
koncerty jsou pro studenty hudebního oboru 
povinné, a je evidentní, že se po dvou letech 
realizace staly velmi oblíbenými a navště-
vovanými. Také ty březnové se vyznačova-
ly plným sálem hudbymilovného rodinného 
publika. 

Ve čtvrtek 21. března jsme navíc v 15 ho-
din uskutečnili koncert pro Domov seniorů 
ve Mšeně. Vystoupili zde studenti z pěvec-
ké a klavírní třídy. Při tomto konstatování si 
musíme uvědomit, že koncert skončil v 16 
hodin, pak se účinkující přesunuli do ZUŠky, 
kde je čekal další koncert, tentokráte interní, 
pro rodiče. 

V sobotu 23. března organizovala Mgr. Ve-
ronika Skopcová flétnový koncert v Bělé pod 
Bezdězem, v něm účinkovali její studenti ze 
ZUŠ Mladá Boleslav a ze ZUŠ Mšeno. 

Ve středu 27. března jsme na základě spolu-
práce naší školy s Českým červeným křížem 
na Mělníku uskutečnili pěvecký koncert pro 
slavnostní zasedání této organizace. Účin-
kovaly zde Anna Machová, Jana Podpěrová 
a Kristýna Hrušková. Každá ze jmenovaných 
studentek sólového zpěvu přednesla čtyři 
písně. Reakce delegátů stejně jako slova paní 
ředitelky ČČK v Mělníku o profesionálním 
výkonu nás těší.  

V sobotu 20. dubna se v Základní ško-
le Byšice konal den otevřených dveří. ZUŠ 
Mšeno má v Byšicích pobočku výtvarného 
i hudebního oboru a ZŠ Byšice, konkrétně 
pak její ředitel Mgr. František Viktorin, nám 
vytvořil dobré podmínky. Využili jsme tedy 
nabídky a novým žákům školy a jejich rodi-
čům jsme představili oba naše umělecké obo-
ry v praktickém chodu, včetně ukázek práce 
se studenty. 

HUdEBNÍ JARO V ZUŠ MŠENO O velikonočním koncertu 3. dubna jsem už 
mluvil po úvodu z pera Dušana Třeštíka. Jeho 
myšlenka však pokračuje ještě jednou větou: 
„Osvícení lidé jsou aktivní, vědí, že zírání do 
zdi nikomu a ničemu nepomůže.“  

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.
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Na výstavě Karla Malicha
Dne 27. 3. 2013 se žáci výtvarného 
oboru zúčastnili retrospektivní výstavy 
malíře a sochaře Karla Malicha. V Jíz-
dárně Pražského hradu jsou k vidění 
autorovy drátěné objekty, které levitují 
prostorem, jsou zpodobněním nebes-
kých konstelací, přírodních dějů i po-
hledů do vlastního těla. Svět ukazují 
jako krásné místo k životu.



tip na knihu 
Mariusz Szcygiel: Udělej si ráj
Fond Městské knihovny nabízí další knihu 
polského autora Mariusze Szcygiela – Udělej 
si ráj. Autor (1966) je absolventem žurnalistic-
ké fakulty na Varšavské univerzitě, od r. 1990 
byl reportérem listu Gazety Wyborza, kde je 
dnes redaktorem přílohy Duzy format. Spolu 
s Wojciechem Tochmanem a Pawłem Goź-
lińskim založil polský Institut reportáže (www.
instytutR.pl) se školou psaní, knihkupectvím 
a literární kavárnou. V polském rádiu vysílá 
pravidelné pořady o literatuře, v televizi Polsat 
vedl talk-show Na každé téma (1995-2001). 
Vydal pět knih: sbírku textů o Polsku Neděle, 
která se přihodila ve středu (1996), Gottland 
(2006, česky 2007), antologii 20 let nového 
Polska v reportážích podle Mariusz Szcygieła 
(2009), Libůstka. Příběhy žen (2010) a Udělej 
si ráj (2010).

Jeho předešlá kniha Gottland se zabývá téma-
ty, které se vztahují k historii naší země. Tato 
témata, z nichž některá patří k „neuralgickým“ 

bodům novodobých dějin českého národa 
a byla u nás zpracována v dlouhé řadě knih, 
shrnuje autor na několika stránkách a přináší 
v nich svůj pohled člověka odjinud. Pohled ne-
otřelý, nezatížený, který by mohl vést k reflexi 
opomíjených kapitol naší národní povahy. 

Kniha vypráví o ikonách českého kolektivní-
ho svědomí, fenoménech nedávné české histo-
rie (rodina Baťů, Lída Baarová, Jan Procházka, 
Marta Kubišová, Jaroslava Moserová), ale také 
o osudech postav, které nebyly zatím hlouběji 
zpracovány ani samými Čechy (sochař Otakar 
Švec, který projektoval největšího Stalina na 
Zemi; Karel Fabián, spisovatel, který po úno-
ru 1948 odmítl svou minulost a orwellovským 
způsobem vymazal a nahradil sám sebe; neteř 
Franze Kafky, která nechce hovořit o svém 
strýci). Kniha byla v roce 2007 oceněna Cenou 
varšavských knihkupců, autor je za ni rovněž 
nominován na nejprestižnější polskou literární 
Cenu Niké. Knihu doprovázejí fotografie zná-
mého fotografa Pavla Štechy. Vyšla celkem 
v deseti světových jazycích.

Nová kniha se zabývá opět Českem, ovšem 
současným. 

Anotace: Je to subjektivní záznam z autoro-
vých častých návštěv Česka v posledních deseti 
letech, vyprávění o tom, co Poláka-čechofila 
fascinuje na dnešní české společnosti a kultuře 
–„kultuře radosti smutku“. Vedle portrétů zná-
mých postav (Egon Bondy, Bohumil Hrabal, 
Karel Teige, Jan Saudek, Denis Verecký, Halina 
Pawlowská, David Černý a další) zajímají auto-
ra nejvíc Češi, kteří nevěří v Boha. „Jak se vám 
žije bez Boha?“ je v knize jako refrén nejčastěji 
pokládaná otázka, ať už přímo nebo skrytě. Ale 
dočteme se také, jak v Česku (ne)pohřbíváme 
své blízké, jak bez patosu a hrdinství přistupuje-
me k vlastní historii, že pro nás smích znamená 
často masku tragické bezradnosti anebo že kul-
tura funguje v Česku do jisté míry jako antide-
presivum. Svébytným proplétáním motivů vzni-
ká vrstevnatý obraz o naší zemi a kultuře, jak 
ho vidí slavný polský reportér a spisovatel, který 
je dnes také u nás významnou osobností. Kniha 
patří v Polsku k pěti nejúspěšnějším z minulé-
ho roku. Autorská práva na ni byla tři měsíce 
od vydání prodána do pěti zemí. Český překlad 
doplňuje soubor deseti fotografií významného 
českého fotografa Františka Dostála.

Reiner Martin, Ing. arch. (* Kispest, Maďar-
sko † 13. 4. 1973 Šemanovice), projektant, so-
chař. Vystudoval České vysoké učení technic-
ké a pracoval jako samostatný projektant obyt-
ných domů. Vzhledem k svému židovskému 
původu žil za války v poloilegalitě. Své dílo 
rozvinul až v poválečných letech minulého sto-
letí, kdy nalezl své druhé sídlo v Šemanovicích 
na Kokořínsku, kde je také pochován (stejně 
jako malíř Alois Fišárek). Sochařské práce re-
alizoval ve dřevě a kameni, převládají komor-
ní plastiky s ženskými motivy. Některé jeho 
práce jsou i na Mělnicku (Jestřebice, Vysoká). 
Zastoupen je v několika světových galeriích 
(Los Angeles, Melbourne, Berlín), vystavoval 
v mnoha evropských zemích.
Černohorský Samuel (* 1648 Mšeno u Mělní-
ka † 20. 10. 1726 Nymburk), kantor a varhaník. 
Byl zakladatel významného hudebního rodu. 
Pro mšenský kostel sepsal rorátní knihu. Působil 
v Sezemicích, Nymburku a Dobrovicích.
Čermák Filip, pseudonym Tuchoměřický  (* 
7. 5. 1798 Tuchoměřice u Kladna † 16. 7. 1877 
Liběchov), farář. Působil v Medonosích, poté 
děkan v Liběchově, blízký přítel Františka Pa-
lackého, s nímž zakládal v roce 1861 spolek 

Kalendář výročí Svatobor (který dodnes mj. podporuje nadějné 
autory za původní česká díla, uctívá památku 
zesnulých českých spisovatelů, atd.). Pracoval 
37 let jako vychovatel u majitele zámku Anto-
nína Veitha v Liběchově. Udržoval zde národní 
vědomí a podporoval rozvoj českého jazyka. Za 
ním sem jezdilo mnoho tehdejších spisovatelů 
a malířů. Stal se též mecenášem a pro „účely 
literární“ odkázal 10 000 zlatých a tři vkladní 
knížky, na nichž bylo dalších 6655 zlatých. Je 
mj. autorem vzpomínkové básně na Antonína 
Veitha a statě O pěstování vína v Čechách. Je 
pochován na hřbitově v Liběchově.
Šípal Zdeněk (* 29. 6. 1919 Živonín † 2003 
Phoenix Arizona, USA), rolník, politický vě-
zeň, exulant. Pocházel ze třistaletého živonín-
ského rodu, a přestože byl vzorným hospodá-
řem, pro komunisty však byl 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. I po jeho pro-
puštění byla celá rodina nadále diskriminována 
a přinucena k emigraci po roce 1968 do USA. 
Ve Phoenixu se živil jako řemeslník. Po Lis-
topadu 1989 se rozhodoval vrátit se na rodný 
grunt, z něhož však zbyly pouze ruiny. Dočkal 
se soudní rehabilitace a částečné restituce. Ze-
mřel v USA.

Mrkvička  Jan Václav (* 24. 4. 1856 Vidim  
† 16. 5. 1938 Praha), výtvarný umělec. Od dětství 
prokazoval kreslířské a malířské nadání, studo-
val na akademiích v Praze a Mnichově. V roce 
1861 na čtyři desítky let odejel do Bulharska, 
kde začínal jako profesor kreslení na gymnáziu 
v Plovdivu, v letech 1896 – 1908 založil a vedl 
v Sofii první profesionální vzdělávací ústav vý-
tvarného umění, ze kterého se stala Umělecká 
akademie, jejímž ředitelem byl 23 let. Je pova-
žován za otce bulharského novodobého malíř-
ství, svými ikonami vyzdobil několik pravoslav-
ných chrámů v Bulharsku, podílel se na ustavení 
bulharského Sdružení umělců a založení první-
ho sofijského výtvarného časopisu Umění. Jeho 
přítelem v Bulharsku byl Jaroslav Věšín (1860 
– 1915), tvůrce převážně monumentálních 
pláten. Do Prahy se vrátil v roce 1921, spolu-
pracoval s Alfonsem Muchou  (1860 – 1939) 
a založili Čs.–bulharskou vzájemnost v Praze. 
Byl vyhledávaný portrétista a získal četná mezi-
národní uznání. Krutě ho zasáhla tragická smrt 
jediného syna – vojáka, který zahynul v boji za 
udržení bulharské svobody. Zabýval se také filo-
zofií, vydal několik básnických sbírek, proslavil 
se i jako ilustrátor knih. V roce 1937 měl v Praze 
úspěšnou celoživotní výstavu.

Převzato z publikace 
Kdo je a kdo byl kdo od M. Sígla

Nové knihy 
v Městské knihovně
Beletrie
L. Sepúlveda: Sbohem, pampo; K. Amis: Ne-
přítel mého nepřítele.

Romány pro ženy
R. Hore: Zahrada vzpomínek; 
H. Howell: Vlk z Vysočiny; G. 
Callen: Nevinná, Falešný vé-
voda, Neobyčejný ženich; H. 
Ying: Umění milování.

Detektivní romány
R. Dübell: Florenťanova nevěsta; V. Stallwo-
od: Zvědavost zabité kočky; 
L. Child: Za cenu života; J. 
Twining: Ženevský podvod; C. 
Capella: Oxygen; C. J. Lyons: 
Varovné příznaky; J. Clancy: 
Živý nebo mrtvý; J. Connelly: 
Zabijáci

Naučná literatura
B. Baštecká: Aplikovaná psy-
chologie; R. L. DiNardo: Ne-
rovní spojenci – Německo 
a jeho evropští spojenci od ko-
alice ke zhroucení; O. Vávra: 
Paměti aneb Moje filmové 100letí.

Literatura pro děti
I. Siegner: Dráček Kokosáček a jeho dobro-
družství; M. Grolik: Soukromý detektiv Perry 
Panter a návrat mumie; B. Bryantová: Dívky 
v sedlech – Dostihový kůň; E. Roddaová: Báj-
ná země Deltora – Údolí ztracených, Návrat 
do Del; M. Vopěnka: Spící tajemství; R. Dahl: 
Prevítovi.
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25.  so  Larry Shue CIZINEC – Divadlo A. 
Dvořáka Příbram.
27.  po  9,30  h  (školy)  Moliére SCAPINOVA 
ŠIBALSTVÍ.
27.  po  20  h  HOREČKA MÁJOVÉ NOCI – 
přijďte si zatančit na prkna, která znamenají 
svět.
28. út 8,45 a 10,30 h (školy), 18 h (RD2) Jana 
Galinová LOUPEŽNÍK RUMCAJS – Docela 
velké divadlo Litvínov.
29. st 18 h (M5) Jiří Brdečka – Jan Rychlík – 
Vlastimil Hála LIMONÁDOVÝ JOE.
30. čt 10 h (školy) Jiří Brdečka – Jan Rychlík – 
Vlastimil Hála LIMONÁDOVÝ JOE.
30.  čt  18  h  (D)  Yasmina Reza BŮH 
MASAKRU.
Pokud  není  uvedeno  jinak,  jsou  začátky 
představení v 19 hodin.

KLUB SENIORŮ
Bližší  informace: Jana Švecová – osobně 
v  prodejně  obuvi  na  náměstí  ve  Mšeně 
nebo  na  tel.  315  693  005; Alena  Oupic-
ká – tel. 732 159 134; Michal Šimek – tel. 
608 718 898

30. čt 16 h TOULKY PO PRAZE – procházka 
po Novém Městě pražském. Téma uvede 
Martina Hanzlová v městské knihovně.

NOc KOSTELŮ
Pátek 24. 5. 2013 – evangelický kostel ve Mše-
ně, Boleslavská 9 (vedle Domova seniorů):
Program:
1. Vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka 
k návštěvě 16.50 – 17 h
2. Kostel bude otevřen pro návštěvníky od 17 
do 22 h
3. „Nostalgie“ – výstava grafiky Základní umě-
lecké školy ve Mšeně na separačních plenách na 
farní zahradě – Motto: Hledání světla vzpomí-
nek na své blízké 16 – 22 h  
4. Výstup na věž kostela s výhledem do kraje 
17 – 21 h
5. Posezení a popovídání na farní zahradě, opé-
kání špekáčků – průběžně  
6. Promítání dokumentárního filmu „Milujte 
své nepřátele“ – svědectví o Přemyslu Pittrovi 
a jeho péči o židovské a německé děti po 2. svě-
tové válce – režisér Tomáš Škrdlant – modliteb-
na vedle kostela – 18.15 h    
7. Závěrečné ztišení, meditace a přímluvné 
modlitby 21.15 h

VýDEJ KOMPOSTéRŮ
Město Mšeno získalo možnost použití 200 
kusů kompostérů – jsou zapůjčeny Středo-
českým krajem zdarma na dobu 5 let. O za-
půjčení se mohou hlasit v první fázi na po-
datelně MěÚ (telefonicky, osobně, mailem) 
občané z trvale obydlených nemovitostí 
(včetně městských částí). Distribuce začne 
24. 4. 2013 proti podpisu na předávacím 
protokolu. Kompostéry se budou vydávat 
v areálu bývalého ZZN v Nádražní ulici, a to 
vždy ve středu od 15 do 17h. Podrobné in-
formace jsou zveřejněny v Mšenských novi-
nách v březnovém čísle v článku p. starosty 
„Kompostéry na každou zahradu“ a samo-
zřejmě je podáme i na MěÚ.

29.  st  17  h  ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY – tradiční 
koncert žáků I. a II. stupně studia ZUŠ Mělník 
se zaměřením na populární hudbu.
30.  čt  19  h MĚLNICKÝ VRKOČ: 
FESTIVALOVÁ OHLÉDNUTÍ – u příležitosti 
15. ročníku folklorního festivalu Mělnický vrkoč 
můžete nahlédnout nejen do historie mělnického 
festivalu díky výstavě fotografií z minulých 
ročníků. Výstava potrvá do 28. června 2013.
31.  pá  17  h  SBORMISTROVA BENEFICE 
– dirigent Karel Horňák uzavírá své více než 
dvacetileté působení na Základní umělecké 
škole v Mělníku. Účinkují dětské pěvecké sbory 
Červánek, Zvoneček a učitelský orchestr ZUŠ 
Mělník.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2013
Divadelní  představení:  Dealer´s Choise – 
představení Dejvického divadla. Koncerty: 
Swingový večer – J. J. Jazzmen Crew; DoCuKu 
– zahajovací koncert Mělnického kulturního 
léta a zároveň koncert „Dvořákova festivalu“. 
Přednášky:  Secese – přednáška Mgr. Čeňka 
Hlavatého; Afrokubánská hudba aneb Mnoho 
příchutí salsy IV. – přednáška Petra Smetáčka.
MĚSTSKé  DIVADLO MLADÁ  BOLE-
SLAV, Palackého 263, telefon 326 321 791, 
předprodej  vstupenek,  Husova  214,  tel./
fax: 326 323 269, otevřeno po–pá 8–11,30 
h,  12,30  –  16  h,  www.divadlo.cz,  e-mail: 
divadlo.predprodej@cbox.cz

Velká scéna
2.  čt  18  h  (D)  Alexandr Sergejevič Puškin 
EVŽEN ONĚGIN – Divadlo Anfas Praha. 
3. pá (J) Jiří Brdečka – Jan Rychlík – Vlastimil 
Hála LIMONÁDOVÝ JOE.
6.  po  (DO)  O. Wilde – J. Z. Novák 
CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO.
7.  út  (H)  Lars von Trier KDO JE TADY 
ŘEDITEL? – derniéra. 
9.  čt  (c)  Christopher Hampton ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ.
10. pá  Jiří Brdečka – Jan Rychlík – Vlastimil 
Hála LIMONÁDOVÝ JOE.
11.  so  (G)  Christopher Hampton ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ.
13. po Martin Vačkář – Ondřej Havelka ZLOČIN 
V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU.
14.  út  (E1)  Scott McPherson MARVINŮV 
POKOJ.
15. st 16 h ZA OPONOU – BŮH MASAKRU.
17. pá (P) Yasmina Reza BŮH MASAKRU – 
slavnostní premiéra.
18. so Karel Poláček – Martin Vačkář – Ondřej 
Havelka MUŽI V OFFSIDU. 
20.  po  18  h  Scott McPherson MARVINŮV 
POKOJ.
21. út 8,45 a 10,30 h (školy) Tomáš Jarkovský – 
Jakub Vašíček VELBLOUD, RYBA, SLEPICE 
– Naivní divadlo Liberec.
21. út (E2) Yasmina Reza BŮH MASAKRU.
22.  st  10 h  (školy)  a  19 h  (B)  Jiří Brdečka – 
Jan Rychlík – Vlastimil Hála LIMONÁDOVÝ 
JOE.
23. čt (F) Yasmina Reza BŮH MASAKRU.
24. pá 9,30 h (školy) O. Wilde – J. Z. Novák 
CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO.
24. pá (A) Yasmina Reza BŮH MASAKRU.

Kam za kulturou
Květen 2013

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. Masa-
rykův kulturní dům U Sadů 323, 271 01 
Mělník T+420 315 622 612  info@mekuc.
cz www.mekuc.cz; předprodej vstupenek 
na  kulturní  pořady  začíná  1 měsíc  před 
představením, otevřeno po, st 8–12, 13–17 
h, čt 8–12, 13–16 h. Vstupenky nezamlou-
váme.

2.  čt  19,30  h  SWINGOVÝ VEČER: LEE 
ANREW DAVISON – koncert fenomenálního 
černošského zpěváka z Oklahomy. Účinkují: 
Lee Andrew Davidson – zpěv, Jiří Růžička – 
klávesy, Dušan Hanzlík – kontrabas, Miloš 
Bílek – tenorsaxofon, klarinet. 
4. so 17 h KONCERT RUSKÝCH SOUBORŮ 
– vystoupení tanečních a pěveckých souborů 
z Moskevské oblasti – Jaroslavl, Chimki 
a Kaluga. Záštitu nad koncertem převzal starosta 
města MVDr. Ctirad Mikeš.
5.  ne  19,30  h  KAUZA MARYŠA – příběh 
osamělé alkoholičky a podnikatele v IT, jako 
originální pohled na příběh Maryši a Francka 
očima dnešních dnů. Hrají členové A studia 
Rubín Praha: Jana Stryková, Ondřej Pavelka, 
Zuzana Stavná, Alena Štréblová a Lukáš 
Příkazký.
6.  po  18,30  h  AFROKUBÁNSKÁ HUDBA 
aneb MNOHO PŘÍCHUTÍ SALSY III. – další 
přednáška hudebníka a skladatele Petra 
Smetáčka o populární hudbě známé jako salsa.
7. út 17 h ZÁTIŠÍ – vernisáž výstavy výtvarných 
prací absolventů vzdělávacího programu 
akreditovaného MŠMT ČR konaného pod 
záštitou ZUŠ Mělník.
12. ne 14 h SVETŘÍK – loutková pohádka na 
motivy Macourkovy povídky o svetříku, hraje 
studio Damúza. 
13. po 9,30 h O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI – 
veselá pohádka s písničkami v podání divadla 
Andromeda.
13. po 15,30 h HEZKY ČESKY OD PODLAHY 
– hudebně zábavný pořad. K poslechu hraje 
kapela Tancovačka Standy Tatara.
15.  st  19,30  h  ESTER KOČIČKOVÁ 
A LUBOMÍR NOHAVICA – šansonový večírek 
Ester Kočičkové v rámci cyklu „Rebelující 
dámy české hudby“.
16. čt 17 h KONCERT K MEZINÁRODNÍMU 
DNI RODINY – v programu vystoupí žáci 
hudebního a tanečního oboru ZUŠ Mělník 
a jejich rodinní příslušníci.
19. ne 17 h TANČÍRNA – hudební pořad určený 
všem milovníkům tance. Hraje skupina Bonus 
pod vedením Pavla Pilaře.
20. po 17,30 h IMPRESIONISMUS – přednáška 
z cyklu „O umění“ Mgr. Čeňka Hlavatého, 
ředitele ZUŠ Mšeno.
22.  st  15,30  h PŘÍVORANKA – oblíbený 
hudební pořad. K tanci i poslechu hraje známá 
kapela z Přívor pod vedením Miloše Valenty.
28.  út  18,30  h KINOKAVÁRNA: TŘI 
STRÁŽNÍCI – Jaroslav Ježek, třetí díl dokumentu 
z cyklu Tři strážníci, který mapuje cesty tří tvůrců 
nejslavnějšího období Osvobozeného divadla.



Urologická ambulance Nemocnice 
Mělník rozšiřuje ordinační hodiny
Další ordinační den bude mít od 16. dubna urologická ambulance mělnické nemocnice. „Od 
zavedení novinky si slibujeme zkrácení čekací doby pro naše pacienty,“ říká lékař Michal 
Brychcín. Nově se lidé mohou objednávat také e-mailem. Předností mělnické urologie 
je zajištění akutní urologické péče na chirurgické příjmové ambulanci 24 hodin denně 
s možností okamžité hospitalizace a adekvátní léčby na lůžkách chirurgického oddělení. 
Počet ošetřených pacientů rok od roku narůstá. Jestliže před pěti lety pro zhruba 700 pacientů 
stačil jeden ordinační den, dnes počet ošetřených klientů přesahuje 4 000. „Ordinace třikrát 
týdně nestačí a čekací doby jsou pak neúměrně dlouhé,“vysvětluje MUDr. Brychcín, proč 
se nemocnice rozhodla rozšířit ordinační dobu o další den a přesunout ambulanci do budovy 
polikliniky.
Za zvyšováním počtu urologicky nemocných pacientů je stárnutí populace. „Velkou roli 
hraje také prevence a velikost našeho regionu,“ dodává lékař Michal Brychcín. Ambulance 
poskytuje komplexní urologickou a andrologickou péči v těsné spolupráci s dalšími 
odbornými ambulancemi, zejména gynekologickou a onkologickou. 
Novou urologickou ambulanci najdou pacienti ve 2. patře polikliniky. Objednávat se mohou 
na telefonu 315 639 315 během ordinační doby a nebo e-mailem  na urologicka.ambulance@
nemocnicemelnik.cz
Ordinační doba: po 9:00 – 12:30, 13:00 – 15:00, út 8:30 – 12:30, st 8:30 – 12:30, pá 9:00 
– 12:30 a 13:00 – 14:00 h.

POZVÁNKA
Komise pro Místní agendu 21 a NSZM 
si vás dovoluje pozvat na veřejné setkání 
na téma Zahájení aktualizace Strategické-
ho plánu rozvoje města Mšena. Místo ko-
nání: zasedací sál na MěÚ Mšeno. Doba 
konání: 6. května 2013 od 17 hodin.

Program:
 – vyhodnocení plnění strategického plá-
nu za období 2008 – 2013 (infrastruktura, 
životní prostředí, zdravotní a sociální ob-
last, vzdělávání, kultura, cestovní ruch),
 – návrhy do aktualizace strategického 
plánu na období 2014 – 2019.

Těšíme se na setkání s Vámi!
Komise MA 21 a NSZM
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Město Mšeno, TJ Sokol Mšeno, 
ZŠ a MŠ Mšeno pořádají 

25. 5. 2013 od 13:00hod 

DĚTSKÝ DEN
 v lesoparku debř Mšeno. 

Vstupné dobrovolné. 
Občerstvení zajištěno. 

Při nepřízni počasí se akce ruší!

MUDr. Kateřina Hartlová s. r. o.,
praktická lékařka pro dospělé, Zahradní 10, Mšeno

telefon: 315 693 109 oznamuje své 

ORDINAČNí HODINy
platné od 1. 5. 2013

 Pondělí  8 – 14
 Úterý     8 – 13
 Středa    8 – 13
 Čtvrtek – -----   12,30 – 18
 Pátek     8 – 12,30

Odběry denně  8 – 9 h nalačno.  
Ve dnech 5. – 16. 8. 2013 a dne 2. 9. 2013 dovolená. 

Zastupuje MUDr. Krejčí, DS Mšeno. 
Aktuální informace na http://hartlovamseno.webnode.cz/

INZERCE
Sháním pronájem chaty či chalupy v Mše-
ně (popř. pokoj v domě se zahradou) – na 
červen. Celý měsíc či kratší dobu, ne sa-
mota. Předem moc děkuji za nabídky. T: 
777 055 361.
Prodám novou laserovou vodováhu, vhod-
nou např. pro jednoduché vyrovnávání skří-
něk, obrazů, dlaždiček apod. s přesností na 
milimetr, originální balení včetně baterií, 
český návod. Od výrobce záruka 3 roky. 
Cena pouze 490 Kč. Zašlu i na dobírku. T: 
723 509 549. 
Prodám  velmi pěkný manažerský note-
book, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP 
Professional, jako nový, jen 3900 Kč. Celá 
ČR, i na dobírku. T: 723 509 549.
Pronajmu dlouhodobě krásný slunný byt 
3+1 na Mělníku. Ihned k nastěhování, bližší 
info na tel. 608 702 096. 
Prodám moderní přístroj na kontrolu pneu-
matik – praktický digitální měřič tlaku pne-
umatik, velmi jednoduchá obsluha, osvět-
lený LCD displej, úplně nový, nepoužitý, 
cena pouze 190 Kč. T: 731 719 454. 
Prodám  nový kvalitní dalekohled, 12ná-
sobné zvětšení, optické sklo BK7, pouzdro, 
příslušenství, od výrobce záruka 3 r. Vyni-
kající dalekohled pro turistiku. Jen 590 Kč. 
I na dobírku. T: 731 719 454. 
Prodám  Nokia 6300, moderní design, 
tloušťka pouze 12 mm, velmi odolný oce-
lový kryt, fotoaparát/kamera, MP3 přehrá-
vač, bluetooth, USB, hlasový záznamník, 
internet, email aj., paměťová karta, jako 
nový včetně přísl., cena jen 1200 Kč. T: 
731 719 454.
Prodám letošní andulky a křečky džungár-
ské. T: 606 583 022.
Prodám  Nokia 6070, fotoaparát/kamera, 
FM stereo rádio, přehrávač MP3, diktafon, 
infraport, internet, email, Java, hry, stříbr-
ná, jako nová, ve 100% stavu, s nabíječ-
kou, cena pouze 800 Kč. I na dobírku. T: 
604 961 269. 
Prodám hvězdářský dalekohled – teleskop 
pro začínající astronomy, kompletní soupra-
va včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu za-
slat i na dobírku. T: 604 961 269. 



Stránka – Nejrychlejším závodníkem letošní-
ho Stráneckého běhu byl opět Michal Michá-
lek z Mělníka. Je asi stupeň nad nulou, vítr si 
pohrává s ledovým vzduchem a od startovní 
čáry vybíhá osmačtyřicet sportovních nadšen-
ců. Právě tak to v sobotu vypadalo na třetím 
ročníku oblíbeného Stráneckého běhu, který se 
svým týmem pořadatelů připravil dobře známý 
stránecký běžec Pavel Mráček starší.

Na trati dlouhé 5 400 metrů se do popředí 
tradičně prodral mělnický Sokol Michal Mi-
chálek, který si až do cíle držel více než minu-
tový náskok před letošní dvojkou – Václavem 
Koláčným ze Želíz. A hned třetím nejrychlej-
ším běžcem sobotního závodu se stal Pavel 
Mráček mladší.

Vyhlášení se ovšem nedočkali jen tito tři 
nejrychlejší běžci, ale ovace diváků shledali 
sportovci rozdělení hned do několika kategorií. 
Už podruhé byl závod zařazen do Mšenského 
přeboru. Ten byl vypsán pro dvě věkové kate-

gorie žen a dvě mužů. Aby to ale nebylo líto zá-
vodníkům, kteří nejsou ze Mšenska a ani na něj 
nemají žádné vazby, Pavel Mráček připravil pro 
letošní rok novinku. A tou byl vložený závod. 
„Do vloženého závodu se mohli přihlásit i běž-
ci, kteří nejsou z našeho regionu a také si rádi 
zaběhají. Nechceme je nijak diskriminovat,“ 
konstatoval organizátor, který pro letošek přidal 
také možnost běžet ve smíšených dvojicích.

Vložený závod byl navíc oproti klasickému 
závodu Mšenského přeboru rozdělen do více 
věkových kategorií. Ženy se podle věku rozdě-
lily do dvou a muži do čtyř kategorií. Nechybě-
la ani trať pro děti, které před velkým startem 
absolvovaly běh na sto nebo čtyři sta metrů.

Králem Mšenského přeboru v kategorii 
Muži A byl ve stránecké hospůdce U Jesete-
ra po závodu vyhlášen Pavel Mráček mladší, 
který jde nepochybně ve šlépějích svého otce. 
Právě ten první příčku vybojoval ve vyšší ka-
tegorii Muži B.

Za Ženy A v přeboru Mšenska excelovala 
reprezentantka mšenského Sokola Linda Bar-
tošová a z o něco málo starších závodnic krás-
ný skleněný pohár za první místo obdržela také 
chalupářka z Tajné Hana Marcolová.

Ve vloženém závodu pomyslné zlato v ka-
tegorii Muži A vybojoval Václav Koláčný. 
Michal Michálek z mělnického Sokola si odvezl 
ocenění za první místo v kategorii Muži B. Ze 
třetí mužské kategorie byl nejlepším běžcem Petr 
Chmelík a kategorii označenou písmenem D 
ovládl Jiří Potůček z Velkého Přítočna, který byl 
vyhlášen nejvzdálenějším účastníkem závodu.

A jak své síly na trati porovnaly ženy? 
Z mladších závodnic ve věku do 34 let ve vlo-
ženém závodu nejrychleji běžela Jana Nová ze 
Skalska a kategorie Ženy B patří Martině Píšo-
vé, která běžela za tým Luigi Cocotti.

Třetí ročník Stráneckého běhu prý splnil 
všechna očekávání hlavního pořadatele Pavla 
Mráčka. „Chtěl jsem přilákat běžce, kteří pra-
videlně netrénují, a to se podařilo. Jsem rád, 
že tu byli vynikající běžci jako je například 
Michal Michálek nebo Jiří Plecháček, ale i tací 
borci, které běžně trénovat nevidíme,“ pro-
hlásil po závodě Mráček a dodal, že ho mile 
překvapila letošní účast. „Myslím, že počet do 
šedesáti závodníků je ideální. Pokud by byl 

ovšem v příštích letech větší zájem, budeme 
se muset přizpůsobit,“ doplnil stránecký běžec, 
který si nemůže vynachválit svůj pořadatelský 
tým, bez něhož by organizaci závodu prý jen 
těžko zvládl.
Mšenský  přebor  –  muži  A:  1. Mráček ml. 
(Kola Derfl) 21:11 min, 2. Vyhlas (Sedlec) 
21:54, 3. Kauler (Sokol Mšeno) 22:27, 4. Elhe-
nický (Mšeno) 22:30, 5. Smutný (Kokořín) 
22:32, 6. Kindl (Stránka) 22:45. Muži  B:  1. 
Mráček st. (S. Mšeno) 23:36, 2. Hanuš (Bike 
Mšeno) 27:03, 3. Švácha (S. Mšeno) 27:53, 4. 
Dvořák (Mšeno) 28:52, 5. Novotný (DEFekt 
team) 33:20, 6. Krejčí (DS Mšeno) 36:25.
Mšenský přebor – ženy A: 1. Bartošová (Ře-
pín) 25:26, 2. Mráčková (S. Mšeno) 29:39, 3. 
Doležalová – Máchalová (Farma Gál) 38:17. 
Ženy  B:  1. Marcolová (Chalupáři Tajná) 
27:51, 2. Jizbová (Mšeno) 33:52, 3. Mrzílková 
(S. Mšeno) 36:23.  
Smíšené  dvojice:  1. Bartošová – Mráček st. 
49:02, 2. Píšová – Krejča 50:26, 3. Nekvasi-
lová – Bernard 52:13, 4. Jizbová – Michálek 
52:29, 5. Mráčková – Paluska 53:40, 6. Marco-
lová – Klouda 54:33.
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Na silnici u Stránky porovnalo své síly osmačtyřicet běžců

PoHYBeM Ke zDRAVÍ


