
PROGRAM
Hlavní scéna – VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ  
MŠENO
10:30 – 11:30 hudební vystoupení – ZUŠ 
Mšeno
11:45 – 12:45 hudební vystoupení –  
Tancovačka / Mělničanka,  
vložené vystoupení žáků ZŠ a MŠ (12:00)
13:00 – 14:00 hudební vystoupení – ZUŠ 
Mšeno
14:00 – 14:20 módní přehlídka bicyklů  
a dobových kostýmů
14:30 – 15:00 hudební vystoupení –  

Tři od stolu
15:00 – 15:20 hudební vystoupení –  
Tancovačka / Mělničanka
15:20 – 15:50 boje o nádraží -  
1917 na ruské frontě, průlet replik  
historických letadel  
(pouze při vhodném počasí)
15:50 – 17:00 hudební vystoupení – Tři od 
stolu

Další nabídka:
• jízdy drezínkou
• vojsko v dobových uniformách z I. sv. války

Pozvánka na tradiční akci s parními vlaky a mnoha dalšími zajímavostmi

Jedna z prvních červnových sobot bývá ve Mšeně už tradičně zasvěcena tradiční akci 
s parními vlaky, nazvaná „Na Kokořínsko s párou“. Návštěvníci mohou spatřit historické 
vozy tažené parní lokomotivou Historické vozy tažené parní lokomotivou 310.0134.

Doprovodné akce
Výstava poštovních artefaktů k 170. výročí 
pošty ve Mšeně - obřadní síň radnice.
Den otevřených dveří mšenských škol (9-13h) 
- MŠ, ZŠ, ZUŠ.
Výstava historických fotografií Mšena ve zvo-
ničce v Mělnické ulici a na koupališti.

NÁDRAŽÍ SUDOMĚŘ – malé železniční 
muzeum, svezení drezínkami.

PIVOVAR LOBEČ – den otevřených dveří 
s komentovanými prohlídkami.

ZÁMEK LOBEČ – veteránské rojení a sraz 
klasických anglických vozů – www.veteran-
skerojeni.cz
Průběžné informace také na www.facebook.
com/nakokorinskosparou.

• baráčníci a sokolové v krojích
• stánky s občerstvením, rukodělnými výrobky 
• pouťové atrakce v areálu ZZN
• historické traktory z Košátek
• výtvarný program pro děti na zahradě ZUŠ – 
téma: cirkus

Náměstí Míru
Po celý den v provozu řetízkový kolotoč.
12:30 – 13:30 průjezd veteránů městemwww.mseno.eu
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1. Rada města schvaluje pronájem 
p. p. č. 3427 o výměře 465 m2 v k. 
ú. Mšeno. Hlasování:
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schvále-
no jednomyslně.

2. RM schvaluje nájemní smlouvu na dobu 
určitou na byt č. 5 (ateliér) v domě čp. 38 
v Masarykově ul. ve Mšeně, která bude uza-
vřena s paní Janou Vortelovou za cenu nájmu 
3,5 tis. Kč/měs. + služby. Nájemní smlouva 
bude uzavřena od 15. 4. 2013. Před uzavře-
ním nájemní smlouvy složí nájemce kauci ve 
výši tří měsíčních nájmů. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně. 
3. RM projednala pohledávky města k 31. 3. 
2013 a bere je na vědomí. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.
4. RM schvaluje zadávací dokumentaci k vý-
běrovému řízení na akci „Snížení energetické 
náročnosti ZUŠ Mšeno a rekonstrukce in-
teriéru ZUŠ Mšeno“. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
5. RM doporučuje starostovi uzavřít pojistnou 
smlouvu na pojištění právní ochrany vozidel 
v majetku města s právem přednosti v jízdě 
(3 hasičská vozidla) včetně řidičů a znalečné-
ho za 5.400 Kč ročně. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
6. RM schvaluje cenu jednoho kusu výtisku 
Mšenských novin ve výši 10 Kč s platností od 
příštího dubnového čísla. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.
7. RM schvaluje zvýšení ceny vstupného na 
koupaliště pro dospělé na 50 Kč/den. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
8. RM souhlasí s provedením rekonstrukce 
koupelny v bytě pronajatém manželům Krú-
povým s tím, že Krúpovi provedou práce spo-
jené s rekonstrukcí (výměna obkladů, vany, 
zbudování sprchového koutu). Standardní 
náklady na zařizovací předměty ponese měs-

to. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.

1. RM schvaluje prodloužení termí-
nu na vyklizení kolny na dvoře za 
základní školou paní Stejskalové 
na základě její žádosti s termínem 
do konce měsíce srpna 2013. Hla-

sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
2. RM souhlasí s tím, že je žádoucí zajistit 
trvalý přístup ke zvoničce ve Vojtěchově, 
o nějž žádá OS Kokořínska Pšovka a pově-
řuje starostu jednáním s LČR, s. p., v jejichž 
majetku je p. p. č. 586 v k. ú. Olešno (přibliž-
ně 200 m2), o přístupu, povolení údržby a čiš-
tění této části pozemku a o opravě sousední 
stodoly. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
3. RM schvaluje zaplacení částky ve výši 
31.668 Kč p. Lukáši Hanauerovi jako ná-
hradu za užívání části pozemkové parcely 
č. 812/12 o výměře 754 m2 v k. ú. Mšeno za 
období od 17. 6. 2011 do 26. 3. 2013. Částka 
je vypočítána podle ceníku schváleného ra-
dou města. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
4. RM schvaluje nájemní smlouvu s manže-
ly Veselými, byt v čp. 9 Mšeno, Romanov na 
dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 za 
podmínek předchozí nájemní smlouvy včetně 
inflační doložky. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.
5., 6. a 7. RM schvaluje roční závěrku (rozva-
ha, výkaz zisků a ztrát, příloha) za rok 2012 
Základní umělecké škole Mšeno, příspěvko-
vé organizaci, Mateřské škole Mšeno, pří-
spěvkové organizaci, a Základní škole Mše-
no, příspěvkové organizaci. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.
8. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Mšenem a ČEZ Distribuce, a. s. spočívající 
v zajištění strpění umístění, zřízení a provo-
zování kabelového vedení NN + rozpojova-
cí skříň SR 622 na pozemcích p. č. 419/1, 
419/3, 682 a 3/2 v k. ú. Sedlec u Mšena. Fi-
nanční náhrada je stanovena dohodou ve výši 
20.510 Kč + DPH. GP vyznačující rozsah 
věcného břemene bude doložen i v digitální 
podobě včetně vytyčení kabelu. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
9. RM schvaluje zadávací dokumentaci 
a vyhlašuje výběrové řízení na akci „Rekon-
strukce ul. Na Skaličkách – stavební objekt 
02“. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.
10. RM projednala zápis komise pro kulturu 
a cestovní ruch ze dne 9. 4. 2013 a jmenuje 
novou členkou komise Zuzanu Paučovou. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
11. RM dává souhlas se zřízením dvou pra-
covních míst v DSM, a to zaměstnankyň na 
pozici vrátné za zaměstnankyni, která ukon-
čila pracovní poměr, a na pozici pracovníka 
v sociálních službách – základní nepedago-
gické výchovné činnosti (aktivizace). Pracov-
ní místa se zřizují na dobu poskytnutí dotace 
úřadem práce od 01. 6. 2013. Místa jsou již 
obsazena uchazečkami o zaměstnání, které 
byly doporučeny úřadem práce. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
12. RM schvaluje zadávací dokumentaci 
k výzvě k podání nabídek na podlimitní ve-
řejnou zakázku ve zjednodušeném řízení na 
akci „Sdružené služby dodávky elektrické 
energie pro odběrná místa měst Mšena a Zá-
kup a přidružené podnikatele“. Hlasování: 5 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.
13. RM schvaluje propůjčení jedné strany 
plochy v prosklené vitríně na náměstí Míru 
(před radnicí) obci Kadlín pro zveřejňování 
informací týkajících se cestovního ruchu na 
období letní sezóny 2013 zdarma. Hlasová-
ní: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Problém s anonymem
Dne 18. 5. 2013 pořádal Rybářský spolek Mšeno závody v chytání ryb, které jsou díky krásnému prostředí a dobré zábavě vyhlášeny nejen 
v blízkém okolí a také dělají dobrou reklamu jak spolku, tak městu. Dopoledne patřilo dětem, odpoledne bylo věnováno dospělým rybářům.
Tak jako každým rokem touto dobou, bylo od 20 hodin ohlášeno posezení s živou hudbou. Oznámení pro občany proběhlo v kalendáři akcí 
na internetových stránkách města, hlášením v místním rozhlase, vyvěšením plakátů po městě. Sešlo se dost lidí, kteří se dobře a slušně bavili, 
bylo veselo a večer probíhal bez výtržností. 

Proto pro nás bylo dost velkým překvapením, když před půlnocí na místo přijela hlídka Policie ČR s tím, že bylo učiněno anonymní ozná-
mení na rušení nočního klidu. Jelikož akce byla povolena a občanům předem oznámena, mohl se každý podle toho zařídit – přijít se pobavit, 
zatančit, zůstat doma a být tu jednu noc tolerantní, nebo odjet – např. k příbuzným, případně na víkendový pobyt. Řešením by také bylo přijít 
za organizátorem a zkusit se domluvit. Netvrdím, že by se podařilo ztišit návštěvníky, ale mírně ubrat na decibelech by se dalo.

Pokud byla anonymní stěžovatelka mladší nebo středního věku, ať přijde příště mezi nás a zapojí se do zábavy. Pokud je staršího ročníku, 
ať si vzpomene na svá mladá léta, kdy se jistě také ráda bavila. Stěžovat si na policii je sice jednoduché, ale neférové. Organizátoři tedy 
zábavu ukončili, a to i přes protesty většiny dobře se bavících návštěvníků. Tímto krokem si členové RS uvědomili, že pokud se rozhodnou 
i příště ke konání podobné akce, bude nutno zveřejnit nejen začátek, ale i konec zábavy. Věc se zdála být vyřízena. 

První překvapení nás čekalo cestou domů, kdy jsme zjistili, že je rozbitá vývěska na rohu zahrádky restaurace „Naťa“. Pokud je to projev 
Vašeho protestu, tak velmi špatný. Ovládejte své emoce a neničte zařízení, které slouží nejen Vám, ale i ostatním občanům. 

Dalším velkým překvapením pro mě byla v pondělí informace z řad občanů, že se po této akci na vratech u domu pana starosty objevila 
hanlivá malůvka. Nevím, jestli má spojitost s ukončením zábavy, ale „ubohého“ autora bych ráda upozornila na skutečnost, že majitel tohoto 
domu, ani nikdo z jeho rodiny oznámení neučinil. 

I když se mé osobní názory od názorů pana starosty někdy liší, troufám si tvrdit, že pana starostu i jeho manželku znám natolik, že by se 
k anonymnímu jednání nesnížili a problém s hlukem by řešili osobně.

Na závěr podotýkám, že tento článek nepíši za Rybářský spolek, nýbrž sama za sebe a nestydím se podepsat, tak se také příště nestyďte 
a nebojte. Jednejte jako slušní lidé a řešte své názory osobně.

Ivana Krúpová  

Usnesení ze schůzí Rady města Mšena
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Na základě jednání náměstka hejtmana 
pro oblast životního prostředí a zeměděl-
ství Marka Semeráda s Ministerstvem 
životního prostředí o tzv. „kotlíkových 
dotacích“ pořádá Krajský úřad Středo-
českého kraje v termínu od 21. května do 
4. června 2013 průzkum zájmu občanů 
o dotaci na výměnu stávajících ručně pl-
něných kotlů na tuhá paliva za nové níz-
koemisní kotle na tuhá paliva (uhlí, bio-
masa nebo kombinace uhlí a biomasy). 

Jedná se o nízkoemisní kotel splňující mezní 
úrovně emisí a minimální účinnost dle ČSN 
EN 303-5, emisní třídy 3 s max. výkonem 
50 kW na uhlí, biomasu nebo uhlí a bioma-

su s plně automatickým přikládáním, který 
neumožňuje bez úprav ruční přikládání. 
Příspěvek z dotačního programu bude cca 
50 %. Maximální výše dotace pak bude činit 
40 000 Kč na jeden kotel.   
Informace o prováděném průzkumu, jehož 
cílem je zmapování zájmu obyvatel kraje 
o nové kotle, naleznou občané na webových 
stránkách krajského úřadu www.stredo-
cech.cz v sekci Životní prostředí / Ochra-
na ovzduší / Aktuality (odkaz http://www.
kr-stredocesky.cz/portal/odbory/zivotni-
prostredi-a-zemedelstvi/ochrana-ovzdusi/
aktuality/krajsky-urad-provadi-pruzkum-za-
jmu-obcanu-stredoceskeho-kraje-o-tzv-kot-
likovou-dotaci.htm).  Umístěny budou též 

Dne 6. 5. 2013 se od 17 h na 
sále radnice ve Mšeně usku-
tečnilo veřejné setkání na 
téma „Zahájení aktualizace 
Strategického plánu rozvoje 
města Mšena“, které město 
Mšeno uskutečnilo v rám-
ci MA21 a NSZM. Tímto 
veřejným setkáním byly za-
hájeny práce na dokumentu 

zásadního významu pro budoucí rozhodová-
ní místní samosprávy, tedy na Strategickém 
plánu rozvoje města Mšena za období 2014 
- 2019. Strategický plán rozvo-
je města je totiž považován za 
jeden ze základních dokumentů 
pro předpokládaný vývoj měs-
ta v časovém úseku pěti let, 
tedy střednědobý dokument, 

jehož cílem je sladit rozvoj města se zájmy 
svých občanů a místních podnikatelů tak, aby 
bylo město prosperující a poskytovalo vhodné 
podmínky pro rozvoj infrastruktury, podniká-
ní, vzdělávání, zdravotní péče, péče pro obča-
ny, kulturu, volný čas, cestovní ruch a životní 

prostředí. Z výše uvedených důvodů vítáme 
co nejširší účast občanů, těch, kteří se zajímají 

o své město a jeho rozvoj.
V úvodu setkání pan staros-

ta seznámil přítomné s tím, jak 
budou v rámci veřejného setká-
ní pracovat na aktualizaci stra-
tegického plánu rozvoje města, 

Zahájení aktualizace Strategického plánu rozvoje města Mšena 

KULATÝ STŮL

a vyhodnotil plnění stávajícího Strategického 
plánu rozvoje města Mšena pro roky 2008 - 
2013. Po důkladném vyhodnocení a vysvětlení 
byla krátká přestávka, v rámci které se mohli 
přítomní občerstvit. 

Byly vytvořeny čtyři pracovní skupiny podle 
toho, jaká oblast každého jednotlivce zajímala:

A – Oblast infrastruktury města a podniká-
ní, B – Oblast životního prostředí, C – Oblast 
sociální, zdravotní péče, D – Oblast kultury, 
volného času a cestovního ruchu.

Nato byl stanoven časový limit pro samo-
statnou práci na aktualizaci strategického 
plánu rozvoje města podle zájmové oblasti. 
Občané se mohli volně pohybovat mezi jed-
notlivými skupinami a doplňovat své připo-
mínky a nové podněty k příslušné oblasti své-
ho zájmu. Po vypršení časového limitu byly 
nové nápady prezentovány a zaznamenány 
na papírové archy, z nichž budou všechny 
podněty následně zapracovány do konceptu 
Strategického plánu rozvoje města Mšena na 
období 2014 – 2019. Tento koncept bude ná-
sledně otištěn v místním tisku a bude možno 
jej ještě upravit na základě došlých podnětů 
od široké veřejnosti. 

Velice děkujeme všem občanům, kteří si 
našli čas a aktivně se zúčastnili veřejného se-
tkání. Děkujeme za jejich inspirativní podněty 
a věříme, že příště, na podzim, kdy se bude 
dopracovávat definitivní podoba ještě před 
schválení zastupitelstvem, přijde zájemců 
o věci veřejné více.

Žádáme vás, vážení občané, neváhejte a po 
otištění konceptu strategického plánu a jeho 
prostudování, posílejte své připomínky třeba 

prostřednictvím 
mailu, poštou, 
osobně (vyho-
tovíme záznam) 
apod. Každý 
nový úhel po-
hledu je vítán. 
Strategický plán 
rozvoje města 
Mšena pro roky 

2014 – 2019 je důležitým dokumentem pro 
další směrování rozvoje místa, kde žijeme.

Miluše Flíglová Jizbová
 a Bc. Vendula Šestáková,  

členky komise rady města pro MA21 a NSZM

Krajský úřad provádí průzkum zájmu občanů Středočeského kraje 

„KOTLÍKOVÁ“ DOTACE
na úředních deskách všech obecních úřadů 
ve Středočeském kraji. Zájem o výměnu 
kotle lze vyjádřit prostřednictvím zaslaného 
e-mailu na adresy: stanova@kr-s.cz  nebo 
hamzova@kr-s.cz, který by měl obsahovat 
jméno, příjmení a název obce. 
„Jsem velmi rád, že jednání ohledně dotač-
ního programu bylo s Ministerstvem život-
ního prostředí ČR úspěšné, protože střední 
Čechy si ochranu před znečištěním ovzduší 
zaslouží. Stejně jako sever Moravy či jiné 
emisemi silně zasažené lokality. Doufám, 
že občané naši snahu ocení a zároveň vyu-
žijí možnosti, jak zkvalitnit způsob vytápění 
svých domácností,“ řekl hejtman Středočes-
kého kraje Josef Řihák. 
Upozornění: Účast v průzkumu není povin-
ná. Občané, kteří se ho nezúčastní, nemusí 
mít obavy, že by při pozdějším vyjádření 
zájmu o výměnu kotle byli znevýhodněni, 
či že by to byl důvod pro neudělení dotace. 
„Kotlíkovou“ anketu najdete i na webových 
stránkách města Mšena.

 

 

3



Intermezzo není jen slovo, které v ital-
štině označuje mezihru a v romantické 
hudbě malou přednesovou skladbu. Inter-
mezzo je také název mšenského smíšené-

ho pěveckého sboru, který svým posluchačům 
už osm let zpříjemňuje především předvánoč-
ní čas.Zpívají téměř všechno. Cizí jim nejsou 
klasické melodie, moderní hity, swing ani 
dobře známé lidovky.

Jak se dalo téměř třicet hudebně naladěných 
nadšenců dohromady? Na začátku byla podle 
sbormistra Intermezza Karla Horňáka myš-
lenka jeho dvou kolegyní, učitelek mšenské 
základní umělecké školy Jaroslavy Matúško-
vé a Veroniky Skopcové. Právě ty za ním na 
sklonku roku 2004 přišly s nápadem založit 
pěvecký sbor. Karel Horňák nejdříve nevěřil, 
že by sbor ve Mšeně někoho zajímal.

Přesto souhlasil. A chybu tehdy rozhodně 
neudělal. V březnu následujícího roku se na 
první zkoušce sešlo patnáct lidí, a to nejen 
ze Mšena. „Měl jsem kliku, že mezi těmi, co 
přišli, nezpíval nikdo falešně. Někteří jsou na 
tom sice líp, jiní o něco hůř, ale tak je to pře-
ce ve všem, i ve sportu. Všichni nemohou být 

nejlepší. Hlavní je, že je to stále baví,“ říká 
sbormistr, kterému dělá mšenský sbor velkou 
radost.

Základem je podle Karla Horňáka dobrá 
parta, a ta v Intermezzu neschází. „Sešel se 
opravdu skvělý tým lidí, kteří jsou každý tý-
den ochotni obětovat dvě a půl hodiny svého 
času zkoušení,“ doplňuje sbormistr.

Sbor, jenž má v současné době i se sbormis-
trem sedmadvacet členů, se veřejnosti poprvé 
představil po třech měsících od svého vzniku. 
A to na sokolské akademii, která se konala 
v rámci oslav 140. výročí vzniku Sokola ve 
Mšeně. „Na pódiu jsme bez větších problémů 
zazpívali deset vybraných skladeb a publikum 
tehdy naši snahu ocenilo opravdu vřelým po-
tleskem,“ vzpomíná na první vystoupení Mi-
loš Homolka, který je členem sboru už od jeho 
založení.

Zpočátku Intermezzo zvládlo i přes dvacet 
vystoupení ročně. V poslední době se ale sbo-
risté zaměřili převážně na adventní koncer-
ty, s nimiž před Vánocemi objíždějí kostely 
v regionu. Brzy už se začnou připravovat na 
letošní advent, který je pro ostatní ještě v ne-

dohlednu. „Je to sice kuriózní, ale před letními 
prázdninami bychom už měli vědět, co bude-
me na advent zkoušet. Pokud bychom to ne-
chali až na září, tak už bude pozdě. Na každý 
rok totiž děláme alespoň půlku programu no-
vou,“ vysvětluje sbormistr Intermezza, které 
za své vystoupení chce od pořadatelů uhradit 
jen dopravu. 

Smíšený pěvecký sbor Intermezzo, jak 
zní jeho celý název, má opravdu široký zá-
běr. „Protože mám blízko k moderní hudbě, 
k popíku i ke swingu, tak zpíváme i takovou 
muziku,“ říká šéf, který ale sboristům žádné 
skladby vysloveně nevnucuje. Když dostane 
od přátel z oboru něco nového nebo mu pad-
nou do oka nějaké noty při hledání na interne-
tu, skladbu pak přinese s sebou na zkoušku. 
„Nemělo by cenu, aby něco zpívali s nechu-
tí. Proto se také snažím skladby vybírat tak, 
abych je nenudil.“

Hitem Intemezza z poslední doby je sbor 
Židů z Nabucca. Verdiho kousek zpívají zatím 
sice jen česky, ale podle sbormistra není vy-
loučeno, že by si za nějaký čas netroufli na ori-
ginál. „Museli bychom asi zapracovat na fone-
tice, protože by mohlo dojít k problémům ve 
výslovnosti,“ vysvětluje a dodává, že některé 
skladby v originále sbor přece jen zvládá. Jde 
právě především o klasiku, která se ve větši-
ně případů bez latiny nebo italštiny neobejde. 
Mezi další oblíbené songy nadšenců ze sboru 
patří také například Oh, Happy Day, Adiemus 
nebo spirituál Já se těším do nebe, který si při 
svých vystoupeních užívají už několik let.

Sbormistr se dospělým pěvcům věnuje stej-
ně tak vehementně jako dětem ze svých dět-
ských sborů Zvoneček a Červánek. „Snažíme 
se naši úroveň každou zkouškou vylepšovat. 
Nejenže všichni mají noty, ale ve speciálním 
programu připravuji i jejich party, posílám 
jim hudební soubory s jejich hlasem, a pokud 
je doprovod, tak i s ním. Hlavně ti, co chodí 
do práce, to ale mají těžké, někdy se k tomu 
ani nedostanou. Pak jsou ale zase „pilouso-
vé“, kteří na tom makají, to jsou ale většinou 
důchodci,“ vypráví o svém sboru, mezi jehož 
členy nepatří jen Mšeňáci, i když jich je převa-
ha. Do Mšena na pravidelné středeční zkoušky 
jezdí lidé například ze sousední Stránky, Ne-
bužel, Jenichova nebo Mělníka.

Jiří Říha, Mělnický deník
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„Nejradši mám pečené brambůrky s kuřetem,“ 
to byla slova žáka nebuželské základní školy 
Karlíka Chloupeckého, který se zúčastnil se 
svými spolužáky a dětmi z dalších škol tra-
dičního sázení brambor v Kadlíně. Ve vesnici, 
která je známá především svou rozhlednou 
Hradišť a muzeem staré zemědělské techniky, 
děti sázely brambory už pošesté. Hlavním 
impulzem k uspořádání akce nazvané Sázení 
papa, což je incké označení pro brambory, bylo 
podle kadlínského starosty Zdeňka Šestáka 
vyhlášení brambory rostlinou roku. K tomu 
došlo právě v roce 2008.

„Brambory jsou po kukuřici celosvětově čtvrtou 
nejvýznamnější plodinou. A v lidské výživě mají 
nezastupitelné místo. Děti se tak můžou seznámit 
s tím, jak se brambory sázejí a zároveň si to 
i vyzkoušet,“ konstatoval starosta.
Z jeho úst se děti ze mšenské základní i mateřské 

školy, žáci z Nebužel a učni z Horek nad Jizerou 
a Liběchova dozvěděli o bramborách mnohem 
více, než jen to, na jakém místě v žebříčku 
důležitých plodin stojí.

„Původní brambory, které pocházejí z Peru 
a Bolívie, byly barevné – fialové, červené až 
modré. Loni jsme si připomněli pátý ročník 
našeho sázení brambor, kterého se zúčastnila také 
peruánská velvyslankyně. Přinesla nám několik 
pytlíků jejich brambor, ty naše žlutomasé jí prý 
nechutnají,“ připomněl Zdeněk Šesták a přiznal 
se, že on naopak nenašel zalíbení v okopanině 
z Peru. A není sám, Evropané prý nejsou na 
chuť pestrobarevných brambor zvyklí.

Děti ze mšenské mateřské školy se po 
příjezdu do Kadlína nadšeně vrhly na prohlídku 
tamního muzea. Polovina z nich zamířila 
do expozice motyček a polních plodin, které 
si mohly dokonce promnout v ruce. Mnohé 
z nich totiž děti viděly poprvé v životě. A druhá 
polovina nejmenších návštěvníků se podívala 

do světnice kováře, která je ve vedlejší budově.
Po prohlídce muzea pak všechny čekala cesta 

na vrch Hradišť s rozhlednou. A samozřejmě 
i oblíbené sázení brambor.

„Brambory jsme sázeli do předem připravené, 
nařádkované půdy. Kdyby totiž děti musely 
řádky kopat motykami, bylo by to velmi 
náročné a jen stěží by to zvládly,“ poznamenal 
kadlínský starosta Zdeněk Šesták.

Učni z prvního ročníku oboru zemědělec – 
farmář z Horek nad Jizerou přidali ruku k dílu 
a dětem brambory přihrnovali. „Do Kadlína 
jezdíme každý rok, vlastně už od prvního 
ročníku akce. Kluci se na to vysloveně těší,“ 
řekla jejich učitelka odborného výcviku Ivana 
Kadeřábková. Malí i větší pracanti za dopoledne 
vysázeli šest řádků, z nichž každý byl dlouhý 
zhruba devadesát metrů. Děti z mateřské školy 
do půdy zapravily brambory odrůdy Keřkovské 
rohlíčky. Po práci si pak všichni společně 
pochutnali na bramborách opečených v ohni.

Kolem rozhledny bude vedle brambor za 
nějaký čas k vidění dalších čtyřiapadesát 
různých rostlin. „Vyseli jsme například patnáct 
druhů travin. Děti trávu znají většinou jen 
jako anglický trávník, nevědí, jak jsou různé 
druhy trávy vysoké, jaká mají květenství. 
A také mají i zajímavá jména, což dokládá 
například psineček bílý nebo kostřava ovčí. 
Vedle travin jsou pod rozhlednou i políčka 
s jeteli, obilninami, okopaninami a olejninami,“ 
dokončil starosta Kadlína.

Jiří Říha
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Začněme rekonstrukcí Boleslavské ulice...
„Akce je zatím ve fázi, že dlouho probíhající 
výběrové řízení se schyluje ke konci. Minulý 
týden po různých zádrhelích s hodnotící komisí 
na krajském úřadě se konečně dosáhlo toho, že 
se komise sešla a potvrdila vítěznou firmu, která 
musela vysvětlit poměrně nápadně nízkou nabíd-
kovou cenu. To se jí věrohodně podařilo, takže 
byly rozeslány výsledky zúčastněným firmám. 
Nyní běží patnáctidenní lhůta (do konce května) 
pro podání případných námitek. Pevně doufáme, 
že se žádné námitky nevyskytnou. Vyskytnou-li 
se, věřím, že je budeme schopni ve spolupráci 
s krajským úřadem rychle vyřídit a přistoupit ke 
schválení akce. To musí učinit jak orgány Stře-
dočeského kraje, tak našeho města. Tento bod je 
na programu krajské rady 3. 6. 2013.

V současné době se ani nedá říct, která fir-
ma uspěla ve výběrovém řízení, že?
„Ještě ne, protože běží odvolací lhůta. Teoretic-
ky by se mohl výsledek řízení změnit. Pokud 
půjde vše hladce, do konce června předpoklá-
dám podpis smluv o dílo – jedna s krajem, druhá 
s městem – a následné předání staveniště vítězné 
firmě. Dá se očekávat, že rekonstrukce začne 
v červenci.“ 

Čím se na akci Boleslavská bude podílet 
město?
„Na naše stavební objekty (chodníky, odstavná 
stání a zeleň), které jsou výrazně menšinovou 
částí stavby, se nám podařilo získat dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na bez-
bariérové řešení chodníků, což je dobrá zpráva. 
Ovšem dotace platí pouze pro letošní rok. Bude 
velmi náročné to stihnout, protože právě chod-
níky přicházejí na řadu až naposled. Musíme se 

s firmou domluvit na přesném harmonogramu. 
Bude to náročné nejen časově, ale i z pohledu 
administrace, protože v akci budou dvoje dotač-
ní peníze.“

Nebude zde i jiný problém?
„V části od křižovatky ulic Boleslavské a Ná-
dražní až po pekárnu potřebujeme v rámci akce 
položit kanalizaci, což bude další fáze ne zrovna 
jednoduchého dojednávání s vítěznou firmou. 
Kanalizaci budeme financovat z městských pro-
středků. Takže nás čeká opravdu složité období, 
protože zde vše souvisí se vším.“

Akce v Boleslavské ulici se určitě dotkne 
i rekonstrukce základní umělecké školy, 
naplánované na toto léto...
„Úprava mšenské ZUŠky by měla začít v po-
lovině června. Protože se jedná o komplexní 
přestavbu celé budovy, tak se obávám (a svědčí 
o tom i signály od stavebních firem), že pouze 
letní prázdniny na rekonstrukci stačit nebudou. 
Připočítáme-li k tomu fakt, že budou rozkopané 

Protože se město Mšeno chystá v brzké době zahájit celou řadu poměrně rozsáh-
lých investičních akcí, zašel jsem se žádostí o rozhovor za mužem nejpovolanějším 
– Ing. Martinem Machem, starostou města.

přístupové komunikace k budově, tak zatím si 
obtížně umím představit, jak to půjde.“ 

V dubnovém čísle Mšenských novin navíc 
vyšla informace o rekonstrukci pěti mšen-
ských ulic...
„Aby vše bylo ještě složitější, dostali jsme do-
taci – opět z programu „Regionální operační 
program Střední Čechy“ – na rekonstrukci pěti 
místních komunikací, které navazují na krajské 
– Hlovecká, Nádražní, před budovou základní 
školy, Na Klůčku v rozsahu od ulice U školy po 
tenisové kurty a Zahradní v rozsahu od křižovat-
ky s Jateckou ulicí okolo zdravotního střediska 
až ke garážím.“

Jaké potíže očekáváte zde?
„U ulic Zahradní, Na Klůčku a před školou ne-
vidím podstatnější problém, protože se dají re-
konstruovat samostatně. Horší situace je u ulic 
Nádražní a Hlovecká právě v návaznosti na 
úpravy v Boleslavské ulici. Tyto dvě ulice pů-
jdou až v poslední fázi v roce 2014, zatímco prv-
ní tři jmenované bychom rádi stihli ještě letos. 
Dotace na tuto rekonstrukci je čerstvě schvále-
ná. Čekáme, až přijde od dotační agentury návrh 
smlouvy, která se bude projednávat jak v zastu-
pitelstvu, tak na kraji. V průběhu léta pak dojde 
k výběrovému řízení. 

U základní umělecké školy už běží výběro-
vé řízení, které by mělo být uzavřeno koncem 
května. Stavba by pak mohla začít v polovině 
června.“

Co nyní probíhá po skončené revitalizaci 
náměstí?
„Stavba byla uzavřena, probíhají drobné rekla-
mace, řeší se už bohužel poškozené či naboura-
né věci. S tím souvisí navazující komunikace Na 
Skaličkách, které je ve své horní části v podsta-
tě hotová. Čekají nás drobné dodělávky kolem 
vjezdů do domů. 

Problém je ovšem se stupňovitým chodníkem 
ve spodní části ulice. Zde jsme se setkali s odpo-
rem jednoho vlastníka nemovitosti, takže uvidí-
me, zda podá odvolání ke stavebnímu řízení.“

V čem je největší problém?
„Projekt na spodní část, který byl několikrát 
upřesňován na základě vyjádření statika, se sta-
vebnímu úřadu dosud nezdá komplexní a žádá 
nové posouzení opěrných zdí statikem. Poté se 
bude muset projekt ještě doplnit. Mezitím pobě-
ží stavební řízení o změně schodiště. Následně 
se v novém výběrovém řízení bude muset znovu 
vybrat firma, protože se podstatně zvýšil rozpo-
čet, než se původně předpokládalo (o více než  
20 %). Z výše uvedeného vyplývá, že schodiště 
jen tak nebude a ještě se to pár měsíců bohu-
žel potáhne. Je to nejkomplikovanější místo ve 
Mšeně, ale věřím, že do konce letošního roku 
bude i zde hotovo.“

Jak město vnímá zkušenosti s provozem 
na revitalizovaném náměstí?
„Myslím, že poté, co Policie ČR začala kontro-
lovat parkování v zóně placeného stání, se situa-
ce výrazně zlepšila. Je mi líto, že několik občanů 
zaplatilo pokutu. Ovšem dopravní značení platí 
pro všechny stejně.“

Jakou další důležitou informaci máte pro 
občany?
„Počátkem léta (červen – červenec, to ještě ne-
lze přesně určit) proběhne projednávání návrhu 

Naše město čeká v letošním roce celá řada velkých investičních akcí 

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU



územního plánu s veřejností. V těchto dnech 
končí lhůta pro vyjádření dotčených orgánů stát-
ní správy. Na základě jejich vyjádření se návrh 
musí upravit či znovu projednat (myslím, že tak 
dva tři problémky budou). Až se tato jednání do-
končí, upravený návrh se v zákonné lhůtě vyvěsí 
a teprve poté se může projednat s občany. Počí-
tám, že to nastane v červenci na veřejném pro-
jedávání. Občané budou moci své připomínky 
podat písemně i mimo toto zasedání. Podklady 
vystavíme na sále, protože při svém rozsahu se 
nám do vitrín na náměstí ani nevejdou. Máme 
nyní čtyři katastry a územní plán bude zahrnovat 
úplně všechny. 

Souvisí tato záležitost i s digitalizací?
„Ne, digitalizace proběhne pouze v katastrál-
ním území Skramouš, kde probíhají pozemkové 
úpravy. Zde bude koncovým produktem digitál-
ní katastrální mapa. Ve zbylých třech katastrech 
zůstává „stará“ mapa, kterou máme zdigitalizo-
vanou jen pro svou potřebu.“

Chystá město ještě něco dalšího?
„Schyluje se k zahájení další významné inves-
tiční akce v městské části Ráj, kde skupina ČEZ 
bude rekonstruovat vedení nízkého napětí, kte-
ré se z větší části bude ukládat do země. Město 
bude souběžně rekonstruovat i veřejné osvětlení 
(pokládkou do země, vztyčení nových lamp). 
Pro město je to docela nečekané, protože nám 
to oznámili v březnu, a tak doháníme projekční 
zpoždění.“

Jak budete tuto akci financovat?
„Ještě nevíme, kolik financí přinese výběro-
vé řízení, určitě to bude nejméně půl milionu. 
Vzhledem k tomu, že to je v přírodní rezervaci, 
v první zóně CHKO, budou přísné požadavky na 
design svítidel. Po zkušenostech z náměstí chce-
me světla nejen designová, ale hlavně účinná se 
slušnou optikou, která komunikace dokonale na-
svítí. Tyto finance v rozpočtu nemáme, budeme 
je muset najít po projednání v zastupitelstvu.“ 

Poradí si město finančně s tolika akcemi?
„Rozsah investičních akcí, které nás v letošním 
roce čekají, je takový, že přes určité rezervy, 

které máme ve fondu, pravděpodobně dojde na 
podzim k nějakému dočasnému překlenovacímu 
úvěru tak, jako jsme jej čerpali v minulém roce, 
kdy to bylo asi týden. Letos to bude asi těžší 
– v řádu měsíců. Ale věřím, že to s přehledem 
zvládneme znovu.“

Neříkejte, že město má „v rukávu“ ještě 
něco dalšího...
„Pro tento rok chystáme – nejsem si však jistý, 
zda se to povede – rekonstrukci čp. 31 na zdra-
votní středisko. V těchto dnech má projektant 
specializovaný na zdravotnická zařízení před-
ložit projekt na úpravu vnitřních prostor. Zastu-
pitelstvo pak bude jednat se soukromým inves-
torem, zda a jak řešit finance. Město má na za-
teplení vnějšího pláště budovy a vytápění včetně 

radiátorů přislíbenu dotaci, u které se však blíží 
vypršení termínu, takže už nesmíme ztrácet čas. 
Vnitřní dispozice, příčky, vybavení jsou součás-
tí projektu soukromého investora. Pokud dojde 
ke shodě, bude uavřena dlouhodobá smlouva 
a připraven prováděcí projekt. Zahájení akce je 
při splnění všech podmínek možné už letos na 
podzim.“

V našem předcházejícím rozhovoru 
jsme mluvili i o kanalizaci do Sedlce...
„To je bohužel jediná akce, kterou musíme pro 
letošní rok odložit. Věnovali jsme jí několik let 
nemálo úsilí. Prošli jsme složitým dotačním ří-
zením, kdy žádost byla sice přijata, ale nakonec 
nebyla doporučena ke schválení. Důvodem je 
fakt, že kanalizace ve městě jsou z větší části ve 
vlastnictví společnosti VKM a. s. Ta má uzavře-
nou provozovatelskou smlouvu se společností 
Středočeské vodárny a. s. z koncernu Veolia. 
Tato smlouva bohužel vůbec nevyhovuje evrop-
skému právu. Proto nelze do sítí, jež jsou pod 
touto smlouvou, pustit evropské peníze, o čemž 
se předsvědčila i daleko větší města, např. Pra-
ha, která tak přišla o mnoho miliard. Ještě loni 
existovala výjimka pro sítě ekonomicky a tech-
nicky oddělitelné, ovšem i tento postup evropská 
komise loni na podzim zamítla také. Proto dese-
timilionová dotace, kterou jsme pracně vybojo-
vávali, nakonec nebude přiznána.“

Je přesto v dohledu možné řešení?
„Je to velmi nepříjemné, takže jsem o tom jed-
nal s novým obchodním ředitelem VKM. Nabí-
zí se několik řešení za finanční spoluúčasti této 
společnosti, která nám způsobila problém se 
zmíněnou nevyhovující smlouvou. Pan ředitel 
slíbil návštěvu a detailní prostudování projektu. 
Následně by řešení představil přímo našim za-
stupitelům. Uvidíme, jak oni posoudí navržené 
řešení a zda dojde ke shodě.“

Za rozhovor poděkoval
Karel Horňák
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Základní umělecká škola Mšeno pořádá ročně 
přibližně osm velkých koncertů, což jsou tako-
vé, jež trvají déle než hodinu. Těmto koncertům 
předcházejí interní večery pro rodiče, z nichž 
třídní učitel vybírá ty nejhodnotnější výkony. 
A ještě z nich pak dramaturg vybere jednotlivé 
skladby tak, aby byl koncert tématicky vyváže-
ný. Je pochopitelné, že řada kvalitních výkonů 
se do koncertní sestavy nevejde, navíc je nutné 
hlídat čas každé skladby, neboť koncert „bez 
konce“ je únavný. Z toho důvodu se hudební 
obor ZUŠ Mšeno rozhodl, že počet velkých 
koncertů rozšíří na konci školního roku o další 
dva, do nich budou zařazeny tituly, jež veřejně 
nezazněly. 

Tak se zrodil Barokní koncert, v němž 
vystoupí studenti z flétnové třídy Veroniky 
Skopcové (koncert proběhne v neděli 9. června 
od 17 h v evangelickém kostele), a Koncert 
populárních písní, který se konal o státním 
svátku 8. května. Vystoupili v něm studenti 
a studentky ze třídy Karla Horňáka a Josef Še-
besty. Tento koncert byl pozoruhodný ve dvou 
směrech: jednak zde vedle sólových zpěvaček 
ZUŠ Mšeno a školního orchestru „Sedmikrás-
ky“ vystoupil i dětský pěvecký sbor ZUŠ Měl-
ník „Zvoneček“; a jednak sál radnice ve Mšeně 
téměř nedostačoval nezvykle velkému počtu 
návštěvníků. 

Koncert populárních písní však obsahoval 

ZUŠ Mšeno připravila zdařilý koncert populární hudby

JAK ZNÍ PÍSNIČKA?
ještě jeden rozměr, jenž se dosud ukrývá za 
háv nepoznání… V pátek 31. května se od 
18:00 hodin uskuteční v MKD v Mělníku kon-
cert, jímž se Karel Horňák rozloučí se ZUŠ 
Mělník, tedy i s dětskými sbory Zvoneček 
a Červánek, které před mnoha léty zakládal 
a vyzvedl je v průběhu času na vysokou inter-
pretační úroveň. 

Jestliže tedy 31. května proběhne „Sbormis-
trova benefice“ v Mělníku, mám pocit, že jeho 
„benefice“ ve Mšeně proběhla při Koncertu 
populárních písní 8. května. Ta druhá pro uvě-
domění si, že je zde jen pro ZUŠ Mšeno. Přeji 
mu hodně zdraví a hodně sil. To samé přeji také 
Veronice Skopcové za mnoholetou poctivou 
práci v ZUŠ Mšeno. Veronika Skopcová od no-
vého školního roku nastupuje do plného úvazku 
v ZUŠ Mladá Boleslav. Veřejné poděkování se 
uskuteční v rámci Letního koncertu 26. června 
od 17 hodin. 

PhDr. Josef Šebesta, Ph. D.
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Tip na dobrou 
knihu
Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej 
III. – Přemysl II. Otakar
Spisovatel Vlastimil Vondruška patří mezi čtená-
ři naší knihovny k nejoblíbenějším. Jeho knihy 
jsou ve statistikách výpůjček na předních mís-
tech, proto ho není třeba dlouze představovat. 
Mezi nejžádanějšími tituly jsou jeho historické 
detektivní romány z cyklu Hříšní lidé králov-
ství českého, které se odehrávají ve 13. století 
za vlády Přemysla Otakara II. a jejichž hlavním 
protagonistou je královský prokurátor Oldřich 
z Chlumu, správce hradu Bezděz. Dalším oblí-
beným cyklem jsou Letopisy královské komory, 
které se pro změnu odehrávají v polovině 16. 
století. Zde je hlavním hrdinou písař královské 
komory Jiří Adam z Dobronína, který se svými 
pomocníky řeší neobvyklé případy.

Vlastimil Vondruška, jako renomovaný histo-
rik, využívá při psaní svých knih dobové pra-
meny, které nám naskýtají pohled do reálného 
života ve středověku a nastupujícího novověku. 
Zároveň je autorem mnoha vědeckých studií 
z oblasti dějin a kultury.

Ve fondu Městské knihovny jsou již první 
dva díly široce pojaté románové fresky Přemys-
lovská epopej, které se věnují Přemyslu Otaka-
rovi I. a Václavovi I. Tento měsíc se objeví na 
pultech knihkupectví část třetí, popisující osudy 
krále železného a zlatého – Přemysla II. Ota-
kara.
Přemyslovská epopej III začíná v době, kdy Vác-
lav I. dospěl ke konečné podobě svého mocenské-
ho plánu na ovládnutí Rakouska. Má v úmyslu 
pro tento účel použít svého prvorozeného syna 
Vladislava a pomocí pečlivě naplánovaného 
sňatku získat konečně kompletní moc. Přemysl II. 
je v té době ještě velice mladý a veškerá pozor-
nost krále i království se upíná k jeho bratrovi. 
Vladislav nečekaně umírá a otcovy plány by 
se mohly obrátit v prach stejně tak, jako jeho 

syn. Mladý Přemysl se stává následníkem trů-
nu a najednou je v centru všeho dění. Jedinou 
možností, jak udržet pod svou korunou rakouské 
země je další výhodný sňatek. Přemysl II. si musí 
vzít za ženu více než o třicet let starší ženu. Je 
jí Markéta Babenberská. Stala se sice králov-
nou, ale vzhledem k svému věku již není schop-
na dát království následníka trůnu. Přemysl II. 
touží mít potomky, tak se s královnou rozvádí 
a jeho novou královnou se stává mladá uher-
ská princezna Kunhuta, vnučka uherského krále 
Bely IV., kterého Přemysl porazil v bitvě i válce.  
Plán Václava I. tak k dokonalosti realizuje teprve 
jeho syn. Přemysl Otakar II. se stává mocným pa-
novníkem, kterému se nikdo neodváží jen tak po-
stavit a časem kromě Rakouska ovládne Štýrsko, 
Korutany i Chebsko. Je nejmocnějším vládcem na 
sever od Alp a moc pevně drží v rukou. Štěstěna je 
mu příznivě nakloněna, a tak již brzy spatří světlo 
světa jeho dědic. Dostane jméno Václav. 
V době, kdy bude vycházet toto číslo Mšen-
ských novin, už bude novinka zařazena do fon-
du a bude se těšit na své čtenáře.

Kalendář výročí 
Haslbach Jaroslav, doc. Ing., CSc, (* 3. 6. 
1928 Nebužely † 16. 1. 1982 Brno), půdozna-
lec, mikrobiolog, odborný publicista. Po celý 
život byl vědeckým pracovníkem Vysoké ško-
ly zemědělské v Brně. Vydal vědecko-naučné 
dílo Půdoznalství.
Moc Jaroslav (* 15. 6. 1913 Dolní Beřkovice 

† 27. 4. 1997 Mělník), hudebník. Absolvoval 
Vojenskou hudební školu a tři ročníky Stát-
ní hudební konzervatoře v Praze. Byl členem 
vojenské hudby v Liberci, dlouholetým ře-
ditelem Hudební školy na Mělníku (později 
přejmenované na Lidovou školu umění, pod 
níž spadaly rovněž Mšeno a Neratovice), kde 
působil až do svého odchodu do penze. Kro-
mě toho byl mnoholetým primášem Souboru 
písní a tanců kapitána Jaroše na Mělníku, 

spolupracoval s divadelními soubory Vojan 
a Nové divadlo na Mělníku (mj. nastudoval 
s ochotníky Blodkovu operu V studni a zpě-
vohru Fidlovačka). 

Celý život se věnoval kulturní a umělecké 
činnosti doma i v zahraničí. Účastnil se všech 
jubilejních oslav města Mělníka a dalších, 
získal četná ocenění k významným životním 
výročím.

M. Sígl: Kdo byl a je kdo na Mělnicku

Nové knihy 
v Městské knihovně
Beletrie
K. Follett: Zima světa (2. díl trilogie Století); 
R. Hájíček: Rybí krev.
Romány pro ženy
E. L. James: Padesát odstínů temnoty; T. 
Keleová-Vasilková: Ranč u dědečka; M. 

Váňová: Náhoda nebo osud; A. Quick: 
Počestné lži; A. M. Körnerová: Stanice 
odložených lásek; S. Laurens: Nebojácná 
nevěsta; B. Cartlandová: Dáma a lupič; A. 
Ondrová: Nevinné šílenství; A. Březinová: 
Růže pro císařovu milenku.
Literatura faktu
J. Bauer: Bílá místa našich dějin; D. Laňka: 
Štěpánkovi; R. Sale: Everest – dějiny dobývání 
Himálaje; L. Chmel: Daniela Kolářová.

Detektivní romány
H. Brožíková: Mizivá šance; A. Christie: 
Cyankáli v šampaňském; P. Vandenberg: 
Sixtinské spiknutí; A. Indridason: Codex 
Regius; M. Scott: Křišťálová lebka.
Literatura pro děti
Z. Svěrák: Jaké je to asi v Čudu?; J. Eislerová: 
Nejznámější bajky; M. Burdová: Křišťály 
moci – Věž zkázy; M. Burdová: Křišťály moci 
– Minotaurus.
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Zlatá včela 2013
Tak jako loni se členové našeho včelařské-
ho kroužku zúčastnili oblastního kola sou-
těže Zlatá včela 2013. Letošní oblastní kolo 
se uskutečnilo v Centru Ochrany Fauny ČR 
v obci Hrachov na jihu Středočeského kraje.

Náš kroužek reprezentovali Petr Mikeš, 
Marek Vašíček, Eliška Podpěrová a Kate-
řina Podpěrová. Všichni soutěžící absolvo-
vali test včelařských znalostí, úkoly z mi-
kroskopování, poznávačky rostlin v části 
botanika a včelařských pomůcek a nakonec 
byli zkoušeni ze včelařské praxe. Jako malý 
bonus si účastníci mohli prohlédnout zvířa-
ta, o které se v Centru Ochrany Fauny ČR 
starají.

I letos jsme zaznamenali pěkná umístění 
našich členů. V mladší kategorii se Petr Mi-
keš umístil na pěkném osmém místě z 20 dětí. 
Za starší pak Marek Vašíček získal vynikající 
7. místo z celkového počtu 34 soutěžících ve 
starší kategorii. Kateřina i Eliška Podpěrovy 
se také neztratily a skončily uprostřed startov-
ního pole.
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22. so 19 h, nám. Míru DOCUKU – zaha-
jovací koncert Mělnického kulturního léta 
2013 kapely z Valašského Meziříčí, která 
hraje melodické skladby na pomezí folklóru 
a bigbítu.
25. út 16 h LETNÍ TANEČNÍ VYSTOUPE-
NÍ – vystoupení tanečního kroužku při ME-
KUC.
26. st 15,30 h TRDLOVAČKA S TANCO-
VAČKOU – k tanci a poslechu hraje kapela 
Tancovačka pod vedením Standy Tatara.

MEKUC PŘIPRAVUJE
Mělnické kulturní léto - Mekul 2013: Pestrý 
program letního kina, hudební scény a letní-
ho volnočasového parku pro rodiny s dětmi 
připravujeme ve spolupráci s občanskými 
sdruženími z Mělníka, DDM a ZUŠ Mšeno. 
Více informací najdete na www.mekuc.cz. 
Facebook: www.facebook.com/Mekuc

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BO-
LESLAV, Palackého 263, telefon 
326 321 791, předprodej vstupenek, Hu-
sova 214, tel./fax: 326 323 269, otevřeno 
po–pá 8–11,30 h, 12,30 – 16 h, www.di-
vadlo.cz, e-mail: divadlo.predprodej@
cbox.cz

Nádvoří mladoboleslavského hradu:
1. so 14 h DIVADELNÍ DEN DĚTÍ.
Divadelní sál Domu kultury MB:
6. čt 19 h (C – zadáno) Yasmina Reza BŮH 
MASAKRU. 
Nádvoří hradu Kost:
21. pá 20,30 h (vyprodáno) William Shake-
speare ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY – premiéra.
22. so 20,30 h William Shakespeare ZKRO-
CENÍ ZLÉ ŽENY.
24. po 10 h (školy – vyprodáno) William 
Shakespeare ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY.
27. čt 20,30 h Johann Wolfgang Goethe 
FAUST A MARKÉTKA.
28. pá 20,30 h William Shakespeare ZKRO-
CENÍ ZLÉ ŽENY.
29. so 20,30 h William Shakespeare ZKRO-
CENÍ ZLÉ ŽENY.

Regionální muzeum Mělník-
čeRven 2013
2. 5. – 30. 9. otevřeno skalní obydlí ve Lhotce 
u Mělníka.
24. 5. - 30. 6. JEN SI HLAVU LÁMEJ… 
výstava ve velkém sále muzea. Možnost vy-
zkoušet si interaktivní panely za      půjčené 
z IQparku v Liberci, ale i další kreativní ob-
jekty z muzejní dílny. 
4. – 23. 6. CO UŽ UMÍM? (VI.) – výstava 
prací žáků výtvarného kroužku Klementiny 
Průchové ze ZŠ J. Seiferta Mělník v kavárně 
a atriu.
12. 6.  LOŠÁKOVITÉ HOUBY – přednáška 
Mykologického kroužku Mělník v kavárně 
od 17:00 hodin. Přednáší Mgr. Petr Hrouda, 
Ph.D.   
14. – 16. 6. KURZ HISTORICKÝ TANCŮ, 
více na www.skolatance.cz.
21. 6. CHRAPOT – koncert pěveckého sboru 
v malém sále muzea.

Kam za kulturou
Červen 2013

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. 
Masarykův 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. Vstu-
penky nezamlouváme.

2. ne 14 h KVĚT ZAPOMNĚNÍ – pohádka 
v podání členů Divadelního spolku Nové di-
vadlo Mělník.
3. po 18,30 h AFROKUBÁNSKÁ HUDBA 
aneb MNOHO PŘÍCHUTÍ SALSY IV. – zá-
věrečná přednáška hudebníka a skladatele 
Petra Smetáčka o populární hudbě známé 
jako salsa. 
5. st 19,30 h SWINGOVÝ VEČER – J. J. 
JAZZMEN CREW: účinkují: Jiří Masáček – 
trumpeta, František Havlíček – klarinet a sa-
xofon, Zdeněk Kalhous – piano, Jan Greifo-
ner – kontrabas, Miloš Kejř – bicí. 
6. čt 17 h HODINKA S PEGASEM – DVA 
SVĚTY: V rámci setkání literárního klubu 
Pegas Mělník vystoupí se svými verši básníř-
ka Věra Kopecká z Broumova a básník Jakub 
Zahradník z Prahy.
7. pá 17 h DĚTI DĚTEM – přehlídka zájmo-
vých útvarů DDM v Mělníku.
11. út 19,30 h DEALER´S CHOICE – tragi-
komedie podle divadelního debutu britského 
dramatika Patricka Marbera v podání členů 
Dejvického divadla v Praze. Hrají: David 
Novotný, Václav Neužil, Ivan Trojan, Hynek 
Čermák, Martin Myšička a Jaroslav Plesl.
12. st 19,30 h TRIO MARTINŮ – účinkují: 
Pavel Šafařík – housle, Petr Jiříkovský – kla-
vír, Jaroslav Matějka – violoncello. V pro-
gramu zazní skladby Vojtěcha Jírovce, Josefa 
Suka a Antonína Dvořáka.  
13. čt 9 h MARK SANDIFORD – nevšední kul-
turní i výchovně preventivní vystoupení křes-
ťanského hudebníka Marka Sandiforda, který 
vede hip hop reggae skupinu Rocksteady.
13. čt 17,30 h, galerie Ve věži: VLADIMÍR 
VESELÝ – slavnostní vernisáž výstavy aka-
demického malíře Vladimíra Veselého ve 
znovu otevřených prostorách Ve věži.
14. pá – 15. so MĚLNICKÝ VRKOČ – ju-
bilejní 15. ročník folklorního festivalu Měl-
nický Vrkoč přiláká do města Mělník dětský 
folklorní soubor Kytice a Štěpnička. Festi-
valový program obohatí i dospělé folklorní 
soubory Gaudeamus VŠE, Vsacan, Lučenec 
či Lidová muzika z Chrástu. Na hosty z řad 
folklorních souborů a na všechny návštěvní-
ky festivalu se těší domácí soubory Jarošovci 
a Jarošáček.
17. po 17,30 h SECESE – přednáška z cyklu 
„O umění“ Mgr. Čeňka Hlavatého, ředitele 
ZUŠ Mšeno.
18. út 18.30 h KINOKAVÁRNA – JARO-
SLAV JELÍNEK: promítání dokumentárních 
filmů Jaroslava Jelínka, zachycujících všední 
život na Mělníku za starých časů. 

25. 6. – 21. 7. POJĎTE S NÁMI DO PO-
HÁDKY, výstava hravé tvorby dětí z Ma-
teřské školy Pohádka Mělník v atriu mu-
zea.
14. 5. 2013 – 31. 5. 2014 Z HISTORIE MALÉ 
ŽELEZNICE ANEB ŽELEZNIČNÍ HRAČ-
KY – nově upravená dlouhodobá výstava 
mechanických hraček, věnovaná historickým 
modelům a soupravám plechových vláč-
ků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–1960. 
Součástí prohlídky expozice je předvádění 
jízdy historických vláčků na elektrifikovaném 
modelu kolejiště. Nejmenší návštěvníci mají 
možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé 
dílně, kde si mohou sestavit modely ze sta-
vebnice Merkur podle vlastních představ.
Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, 
kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, od-
poledne v parku 1930 – 1940, válečný interiér 
1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a ná-
vštěva zdravotního střediska 1960 – 1969.
Kavárna a víno – Muzeum nabízí svým ná-
vštěvníkům také ochutnávku kvalitních čes-
kých vín. Skupiny mohou po předchozí ob-
jednávce degustovat víno v původních středo-
věkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na 
jednotlivce čeká stejný sortiment vín v muzejní 
kavárně, která láká i příjemným posezením na 
historických hradbách.Otevírací doba: úterý – 
neděle 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hodin.Re-
gionální muzeum Mělník, příspěvková organi-
zace, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník – tel.: 
315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekre-
tariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeum-
melnik.cz www.muzeum-melnik.cz

Zprávy z radnice
L15. května proběhla elektronická aukce 
na dodávky elektrické energie pro města 
Mšeno a Zákupy včetně jejich příspěvkových 
organizací a p řidružené podnikatele, kterou 
organizovalo naše město. Celková dosažená 
úspora činí téměř 30 % ceny. Smlouvy budou 
uzavřeny do konce roku 2014
L Kompostéry – od 1. 6. se rozšíří distribuce 
kompostérů o majitele rekreačních nemovitostí. 
Požádat o bezplatné zapůjčení kompostéru 
může na úřadě kdokoli, kdo vlastní nebo 
užívá v katastrech města nemovitost s číslem 
popisným (nebo číslem evidenčním) a nemá 
vůči městu žádné závazky.

Pozvánka do divadla
Divadelní spolek Nové divadlo Mělník zve 
na zpěvohru LIBUSHE na motivy Starých 
pověstí českých v pátek 31. května 2013 v 
19,30 h v mšenské sokolovně. Text: Radek 
Šlangal. Režie: Milada Hluštíková. Zvuk: 
Jaroslav Matějka. Hrají: Adéla Kummerová, 
Daniel Šimek, Zdenka Smutná, Pavel Syrový, 
Tomáš Gál, Jiří Buriánek, Miroslav Kejř, 
Kristýna Milčínská, Jana Čambalová, Marta 
Veselá, Renata Šimáková, Adéla Jeřábková, 
Zdenka Prchlá, Brigita Klementová, Bára 
Guttenbergová, Viktorie Egrtová, Dominika 
Kejhová, Anna Veselá, Pavlína Pavlíková, 
Eliška Sobotková, Valerie Šrajerová, Mi-
chaela Tylová, Renata Šimíčková, Martina 
Klementová, Klárka Beníšková. Vstupné: 
dospělí 60 Kč, děti 30 Kč.



Děti po půl století 
vysadily znovu 
Mšenskou Jánovku

NÁVRAT 
LEGENDY
Stará odrůda třešně Mšenská Jánovka prosla-
vila ve své době městečko Mšeno nejen v čes-
kých zemích, ale i za jejich hranicemi. Ještě 
nedávno to ale vypadalo, že z koloritu Mšen-
ska úplně zmizí. 

Ohromné staré stromy s rozložitou korunou 
polámal vítr, jiné zahrádkáři porazili a nahra-
dili moderními odrůdami. Děti ze mšenské 
mateřské školy ve spolupráci s Okrašlovacím 
spolkem pro Mšeno a okolí se však rozhodly, 
že mšenskou legendu zajít nenechají. 

První z několika Jánovek, které se nadšen-
cům ze spolku podařilo z odebraných roubů 
vypěstovat, ve středu 17. dubna kluci a holky 
společně se svými učitelkami vysadili podél 
polní cesty na mšenské Míčovce. Vypravili se 
tam v rámci Týdne Země už podruhé, před tře-
mi lety jen pár metrů od místa, kde nyní poros-
te Mšenská Jánovka, sázeli třešeň přátelství.  
Ta už jim možná letos na oplátku dá ochutnat 
své sladké červené plody. 

A až se za pár let půjdou projít třešňovou 
alejí, možná už se svými dětmi, zavzpomínají 
na to, jak se plastovými lopatkami pokoušeli 
vytvořit jámu na první zachráněný stromek ne-
soucí název jejich městečka.

Jiří Říha, předseda spolku

Firma Gallus Extra s. r. o. nabízí

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
Prodej se uskuteční 17. června 2013 ve 14 h v mšenské tržnici.

Prodáváme: 
kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce), stáří:12–18 týdnů, cena:120 
– 180 Kč, chovní kohoutci, 12–18 týdnů, 120–180 Kč, kačeny pekingské 
(bílé brojlerové), 1–3 týdny, 70–90 Kč, Moularden (kříženec pižmová + 

pekingská kachna), 1–3 týdny, 70–90 Kč, kačeny barbarie 
(francouzský hybrid pižmové kačeny), 1–3 týdny, 

110–130 Kč, kačeny rouvenské – novinka, 1–3 týdny 110–130 Kč, 
husy bílé, 1–3 týdny, 140–160,-Kč, husy landenské, 1–3 týdny, 

140–160 Kč, perličky, 1 – 6 týdnů, 
90 – 140 Kč, krůty (kanadské širokoprsé brojlerové),

 6–8 týdnů, 260–300 Kč.
Objednávky na adrese: Gallus Extra s. r. o.,

 Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil 731 701 331,
 po–pá 8 – 15 h, mail: gallusextra@centrum.cz

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
Prodám rodinný dům ve Mšeně, ve vel-
mi klidné lokalitě, cca 300 m od náměstí 
a 200 m nad městským koupalištěm. Dům 
je před dokončením rozsáhlé rekonstruk-
ce včetně podlah, izolace, omítek, fasády, 
elektroinstalace, rozvodů vody, odpadů atd. 
Cena bude upřesněna přímému zájemci na 
tel. 602 399 663.
Nabízím modeláž gelových nehtů. Modelace 
350 Kč, doplnění 330 Kč včetně zdobení. Tel.: 
602 716 817 p. Lerchová.
Nabízím DVD jízd historických vlaků: 
Parní výlety 2009/95 Kč, Parní a dieselo-
vé výlety 2011/85 Kč a Parní a dieselové 
výlety 2012/95 Kč. Popis obsahu DVD na 
„historicke vlaky video.webnode.cz“. Tel. 
604 658 896.
Daruji za odvoz 2 starší postele s úložným 
prostorem. Tel. 721 420 992.
Prodám levně 2 dětské židle k psacímu stolu, 
vhodné pro věk zhruba 6–14 let. Židle jsou 
v dobrém stavu, jedna červená, jedna béžová. 
Cena dohodou. Tel. 721 420 992.
Prodám klasický silný dalekohled 16x50 
za výhodnou cenu! Nový kvalitní německý 
dalekohled je určen zejména pro myslivce 
a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč. 
Na dobírku. Vhodné i jako pěkný dárek. Tel. 
723 509 549. 
Prodám velmi pěkný manažerský notebook, 
úhl. 36 cm (=14“), DVD, WiFi, Windows XP 
Professional, jako nový, jen 3900 Kč. Celá 
ČR, i na dobírku.T: 723 509 549. 
Přenechám zdarma štěňata německého ovčá-
ka. Tatínek štěňátek je nádherný, statný, dlou-
hosrstý něm. ovčák, maminka je krátkosrstá. 
Oba jsou čistokrevní. Štěňátka budou k odbě-
ru na konci června. K mání jsou 3 roztomilé 
slečny a 3 krásní kluci.
Prodám prázdnou propan-butanovou lahev 
33 kg. Cena 450 Kč. Tel. 724 178 155.

Neznámý pachatel odcizil bez použití násilí z kan-
celáře školského zařízení ve Mšeně na začát-
ku letošního roku fi nanční hotovost ve výši cca 
4 700 Kč a ze školního skladu navíc elektrickou 
řetězovou pilu v hodnotě cca 1 000 Kč.

Policisté z místního obvodního oddělení, kteří 

se případem zabývali ve spolupráci s mělnickými kriminalisty, zjis-
tili, že krádeže má na svědomí devětadvacetiletý bývalý zaměstna-
nec školy. Osoba si v uplynulých dnech převzala sdělení podezření 
z trestného činu krádež, za který je v tomto případě možno uložit 
trest odnětí svobody až na dvě léta. Trestní stíhání je nadále vedeno 
na svobodě.
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Škole odcizil finanční hotovost a pilu



Srdečně zveme nejen všechny příznivce country, bluegrassu, folku a spřízněných žánrů na tradič-
ní, mšenský hudební festival PLOVÁRNA 2013, který se uskuteční v sobotu 22. 6. 2013 od 14 
hodin v prostorách městských lázní Mšeno.

Na devátém ročníku Plovárny vystoupí skupiny: TRATIVOD z Mělníka, osadní soubor 
BÍLÉ SKÁLY, PETR KŮS a FÁMY s nestorem českého blugrassu Petrem Kůsem, WOMA-
CKLEE, kteří si získali sympatie v minulých ročnících zvláště u mladšího publika, a TWIS-
TET TIMBER, skupina, která se pyšní oceněním Talent Country rádia pro rok 2013.

Věříme, že vás pozvané skupiny nezklamou. Jistě bude stát za to i večerní zábava za přispění 
muzikantů zúčastněných kapel. Samozřejmostí je také doprovodný program pro děti včetně her 
a soutěží o ceny. Proto jsou také vítány celé rodiny s dětmi.

Využijte jedinečné příležitosti k návštěvě unikátních prostor městských lázní ve Mšeně ve 
spojení s příjemnou muzikou.
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Fotbalová čísla 
MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR
Lobkovice – Mšeno 2:1 (2:1) 
Branka: Guttenberg ml. Rozhodčí: Stibů-
rek. Sestava: Hnízdil – Chmelík (83. Kři-
van), Vaněk, Guttenberg st., Stejskal – D. 
Kolumpek, R. Kolumpek, Krúpa – Valenta 
(72. Demen), Guttenberg ml. – Hrdlička 
(52. Závěšický). Tento zápas jsme si pro-
hráli sami a to doslovně, protože rozhodu-
jící branku vstřelil Hnízdilovi Guttenberg 
hlavou. Škoda ztracených bodů, remíza by 
tomuto zápasu slušela lépe.
Mšeno – Liběchov 2:1 (1:0)
Branky: Guttenberg ml., Šledr. Rozhodčí: 
Pixa. Sestava: Hnízdil – Chmelík (80.Ernst), 
Vaněk, Guttenberg st., Demen – D. Kolum-
pek, R. Kolumpek, Šledr, Valenta (75. Toan) 
–  Guttenberg ml., Hrdlička (52. Stejskal). 
V 89. minutě po krásném Stejskalově prů-
niku rozhodl na zadní tyči Šledr. Tato výhra 
byla z naší strany vydřená, ale zasloužená.
Vojkovice - Mšeno 3:1 (1:2)
Branka: Guttenberg ml. Rozhodčí: Tichý. 
Sestava: Hnízdil – D. Kolumpek, Vaněk, 
Guttenberg st., Šledr – Valenta (60. Cho-
rouš), R. Kolumpek, Guttenberg ml., Stejs-
kal – Demen (46. Křivan), Hrdlička (70. 
Zárybnický). Věděli jsme, co nás bude ve 
Vojkovicích čekat – provokace, zákeřná hra 
a neustále vytvářený tlak ze strany domácích 
na rozhodčího. Je ubohé, že bývalí ligoví 
hráči kopou zákeřně do mladých dorostenců 
a ještě z toho mají srandu, jednoho dokonce 
zraní a bylo jen štěstí, že to nedopadlo hůře.
Mšeno – Tišice 3:3 (1:2)
Branky: Šledr, Hnízdil (PK), Závěšický. 
Rozhodčí: Pixa. Sestava: Hnízdil – Demen, 
Guttenberg st., Vaněk, Stejskal – Valenta, 
Guttenberg ml., D. Kolumpek, Závěšický – 
Hrdlička (Krátký), Šledr. Získali jsme bod, 
což je doma málo. Ale s takovými chybami, 
na kterých se podílel Guttenberg st., asi víc 
nešlo. Musím poděkovat celému týmu, že 
chyby odčinili a celý zápas odmakali.

DOROST – KRAJSKÁ I. A TŘÍDA
Benátky – Mšeno 8:2 (6:1), branky Zabi-
lanský, Ernst, Milovice – Mšeno 6:4 (1:1), 
Valenta 2, Guttenberg, Závěšický, Mšeno – 
Litol 4:1 (2:1), Stejskal 3, Kummer, Mšeno 
– Bělá 3:2 (2:1), Závěšický 2, Valenta (PK), 
sestava: Dohnalík – Ernst, Valenta, Tyle, 
Saska – Stejskal, Toan, Kummer, Krátký – 
Závěšický, Guttenberg. Střídání: Zabilan-
ský, Píč, Martínek, Séres, Šesták

ŽÁCI – KRAJSKÁ I. A TŘÍDA
Mšeno – Bělá 1:2, branka: Martínek. SKP 
Mladá Boleslav – Mšeno 2:2, Martínek, Jiří 
Kos, Mšeno – Poděbrady 0:3, SK Mšeno 
žáci - FC Mělník 3:1, Martínek 2, Luboš 
Ležal. Sestava: Labuť – Pýcha, Novák, Kos 
Jiří, Petráni, Luboš Ležal, Libor Ležal, Gre-
gor, Kolumpek, Martínek, Macek.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – OKRESNÍ PŘEBOR
Pšovka A – Mšeno 9:4, branky: Hanuš 2, 
Ščasný, Dvorščíková, Mšeno – Libiš C 
2:13, Hanuš 2. Libiš C – Mšeno 6:2, Ščas-
ný, Hanuš, Mšeno – Pšovka B 6:11, Hanuš 
5, Albrecht.       

        (jig)

PLOVÁRNA 2013


