
Neznámí pachatelé málem znemožnili tradiční akci 

Další ročník návštěvnicky zajímavé akce „Na 
Kokořínsko s párou“ hostilo druhou červno-
vou sobotu mšenské nádraží. Stovky návštěv-
níků ani netušily problémy, které měli pořada-
telé těsně před jejím startem. Do železničního 
depa, kde přebývají parní lokomotivy, se totiž 
vloupali dosud neznámí pachatelé, kteří z ma-
šinky, jež měla táhnout vagóny právě na cestě 
do Mšena, odcizili podstatné ovládací prvky. 
Nezměrným úsilím nadšenců z železničních 
spolků se podařilo zajistit náhradní stroj, takže 
mšenská „Pára“ mohla proběhnout v předem 
naplánované podobě. 

A tak už od dopoledních hodin se z hu-
debního stanu vedle nádražní budovy linuly 

příjemné tóny několika seskupení – od dívčí 
kapely ZUŠ Mšeno „Sedmikrásky“, dechovky 
„Mělničanka“ či sestavy „Tři od stolu“. Hu-
dební produkce střídala taneční i hudební vy-
stoupení žáků mšenské základní školy.

Hlavním magnetem pro návštěvníky se stala 
bitva o nádraží v replice bojů na ruské frontě 
z 1. světové války. Škoda jen, že chystaný pře-
let letadel zmařilo počasí.

Program na nádraží vhodně doplnili výtvar-
níci, kteří na zahradě ZUŠky realizovali atrak-
tivní téma – cirkus. Připočteme-li stánky s ob-
čerstvením a rukodělnými výrobky či pouťové 
atrakce v sousedním areálu ZZN, lze konstato-
vat, že se letošní „Pára“ opravdu vydařila.

KALENDÁŘ AKCÍ
ČERVEN
29. so 15 h vernisáž výstavy obrazů Karla 
Kroupy na sále radnice ve Mšeně, výstava po-
trvá do neděle 14. července.

ČERVENEC
5. pá 18,30 h plochá dráha – extraliga: Mšeno 
– Olymp Praha, plochodrážní stadion Mšeno.
13. so 10 h Kokořínský triatlon, tradiční ama-
térský závod na krátké trati (1,5 km plavání 
– 40 km kolo – 10 km běh). Prezence v 9 h, 
výklad trati v 9,45 h na Harasově.
14. ne 10 h Časem zpět o sto let po stopách 
Cinibulkových – vycházku v oblečení a do- 
plňcích ve stylu začátku 20. století. Sraz u kaš-
ny na náměstí Míru.
20. so 12 h IX. mistrovství světa mopedů Sta-
dion na ploché dráze ve třídách standard a spe-
cial, přejímka strojů 8 – 10,30 h, start závodu 
ve 12 h, občerstvení zajištěno. Pořádá JAWA-
MOTO-ČZ VETERAN CLUB Mšeno.
27. so 16 h plochá dráha – 1. liga: čtyřutkání 
družstev.
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Přítomni: Ing. Martin Mach, Milan Koloc, 
Mgr. Hana Nečasová, Marie Štráchalová, 
Jan Zabilanský, Mgr. Marcela Prieložná, 
Svatopluk Houserek, Ing. Jaromír Flígl, Jiří 
Guttenberg, Alena Oupická, Ing. Jiří Fan-
ta, Jana Švecová, Jan Rašovec. Omluveni: 
Václav Kočí, Mgr. Jiřina Trunková. Ověřo-
vatelé zápisu a návrhová komise: J. Flígl, 
M. Koloc. Zapisovatelka: M. Hanzlová. 
Program zasedání byl jednomyslně schvá-
len.

Pozemky, stavby
STAROSTA – seznámil přítomné s návr-
hem odprodat společnosti ČEZ Distribu-
ce, a. s. st. p. č. 572 o výměře 7 m2 v k. ú. 
Mšeno, na kterém je umístěna distribuční 
trafostanice Mšeno – Podolec TS ME_0481 
ve vlastnictví zmíněné společnosti – záměr 
byl zveřejněn po dobu 15 dnů na úřed-
ní desce v souladu s § 39 zák. o obcích. 
HOUSEREK – navrhuje pronájem pozem-
ku, ŠTRÁCHALOVÁ – navrhuje cenu 
10 000 Kč, FLÍGL – navrhuje cenu 1 500 
Kč/m2, poté bere zpět a přiklání se k ceně 
10 000 Kč celkem; GUTTENBERG – pod-
poruje návrh p. Štráchalové, FANTA – na-
vrhuje 2 000 Kč/m2, RAŠOVEC – navrhuje 
800 Kč/m2.

Hlasování – návrh cena 800 Kč/m2: 0 
pro – 12 proti – 1 se zdržela (Prieložná). 
Hlasování – návrh cena 2000 Kč/m2 – 0 – 
11 – 2 se zdrželi (Prieložná, Fanta).

Usnesení č. 1: ZM schvaluje kupní 
smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Dis-
tribuce, a. s. na prodej st. p. č. 572 o výmě-
ře 7 m2 v k. ú. Mšeno za cenu 10 000 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. 
Hlasování: 12 – 1 (Fanta) – 0, schváleno.

STAROSTA – dále předkládá návrh na 
prodej části p. p. 416/1 v k. ú. Sedlec, která 
je v majetku města, společností ČEZ Distri-
buce, a. s. Na tomto pozemku je vystavěna 
trafostanice.

Usnesení č. 2: ZM schvaluje prodej části 
p. p. č. 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, na 
které je postavena trafostanice ČEZ. Hla-
sování: 13 – 0 – 0, schváleno jedmyslně.

STAROSTA – předkládá návrh p. Hav-
líčka, který městu nabízí odkup pozemků 
na Romanově. KČT zde upravil turistickou 
cestu, aniž by to sdělil vlastníkovi. Návrh 
p. Havlíčka na cenu: 40 Kč/m²; HOUSE-
REK – navrhuje pozemky koupit, záměrem 
je scelit pozemky v Debři; PRIELOŽNÁ – 
chápe postoj p. Havlíčka. Jako vlastníkovi 
pozemků by se snad nikomu nelíbilo, kdy-
by zde byly prováděny úpravy bez vědomí 
vlastníka; GUTTENBERG – přiklání se 
k návrhu koupit, ale zkusit navrhnout nižší 
cenu; PRIELOŽNÁ – kdo nese odpověd-
nost za úpravy cesty bez souhlasu vlastní-
ka? STAROSTA – přiznává, že je to jeho 
záležitost. Původní záměr byl, že cesta bude 
vedena po hraně pole, ale po vysekání trávy 
a náletů bylo zjištěno, že cesta musí vést po 
pozemku p. Havlíčka, chtěl s ním jednat, 
ale pánové z KČT byli rychlejší a cestu pro-

vedli bez vědomí města i vlastníka.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje kupní 

smlouvu mezi městem Mšenem a p. Jaro-
slavem Havlíčkem na koupi p. p. č. 1668 
o výměře 1 252 m2 a p. p. č. 1670 o výměře 
259 m2, obě v k. ú. Mšeno, za nabídnutou 
cenu 40 Kč/m2, celková cena 60 440 Kč. 
Náklady spojené s prodejem hradí město 
Mšeno. Hlasování: 8 – 1 (Prieložná) – 4 
(Guttenberg, Fanta, Flígl, Koloc) – schvá-
leno.

STAROSTA navrhuje ve spolupráci s po-
zemkovým výborem a stavebním odborem 
zmapovat situaci ohledně černých staveb 
v katastrálních územích patřících k měs-
tu. Souvisí to s novým územním plánem 
i příjmy města. Stavby by měly být daněny, 
město takto přichází o daň z nemovitosti. 
Po inventuře těchto nemovitostí předáme 
seznam FÚ Mělník, který jako správce 
daně provede kontrolu.

KOLOC – sdělil, že již má podklady od 
p. Maksimové, výbor má rozdělené úseky, 
na kterých bude kontrolu provádět; STA-
ROSTA – k dispozici je digitální mapa, 
notebook pro ulehčení práce v terénu; 
ŠTRÁCHALOVÁ – jakým způsobem zjis-
tit rozměr stavby, když nejsme oprávněni 
vstupovat na cizí pozemek; STAROSTA – 
odhadnout přibližné rozměry. 

Usnesení č. 4: ZM pověřuje Stavební 
a pozemkový výbor ZM inventarizací staveb 
v extravilánu katastru Mšeno ve spolupráci 
se stavebním úřadem a starostou a porovná-
ním se stavem v katastru nemovitostí v ter-
mínu do konce roku 2013. Hlasování: 10 – 0 
– 3 (Flígl, Rašovec, Švecová) – schváleno.

Sdružení obcí Kokořínska: STAROS-
TA – informoval, o jednání na správní radě 
SOK dne 24. 5. 2013, kam byl pozván k vy-
řízení záležitostí spojených s vystoupením 
města Mšena ze sdružení. Bylo jednáno 
o majetkovém vyrovnání, nebylo ale nic 
pevně dohodnuto, nebyly mu předloženy 
inventury – musí dojít k vypořádání drob-
ného majetku (mapy, značení cyklostezek 
apod.). Město je také spoluvlastníkem po-
zemku pod rozhlednou na Vrátenské hoře 
a vlastní 1/51 konstrukce rozhledny. Mož-
né dvě varianty – buď se město ujme svých 
práv a povinností a bude se podílet na sprá-
vě a údržbě rozhledny a bude se podílet na 
výnosech z pronájmu rozhledny operáto-
rům, anebo se bude uvažovat o odprodeji 
podílů (přednostní prodej dotčeným obcím 
a operátorům). 

Schválení výsledku přezkoumání  
hospodaření města za r. 2012, 
schválení účetní závěrky za rok 
2012, schválení inventur majetku 
města
Usnesení č. 5: ZM schvaluje účetní závěrku 
účetnictví města Mšena za rok 2012 (rozva-
hu, výkaz zisku a ztráty a přílohu). Hlaso-
vání: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Usnesení č. 6: ZM schvaluje inventariza-
ci majetku města Mšena za r. 2012 včetně 

inventarizační zprávy za rok 2012. Hlaso-
vání: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední 
desce v souladu se zákonem po dobu 15 
dnů. Bylo zveřejněno i přezkoumání hos-
podaření města.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje celoroční 
hospodaření města a závěrečný účet měs-
ta za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Mšena za 
rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených 
ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá 
tato opatření:
– rada města bude jmenovat inventarizační 
komisi nejpozději do 31. 12. 2013,

– chybně evidované daňové nedoplatky 
byly již opraveny ve výkazu Příloha k 31. 
3. 2013. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Úprava č. 3 rozpočtu města na r. 2013 
Usnesení č. 8: ZM schvaluje úpravu č. 3 
rozpočtu města na r. 2013. Hlasování: 13 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

Vodohospodářská infrastruktura 
města
STAROSTA – stručně zrekapituloval situ-
aci v minulosti a současný stav. Město je 
vlastníkem pouze části kanalizačních řadů 
a část vlastní VKM, a. s., provozovatelem 
celé sítě je Veolia, Středočeské vodárny, a. 
s. Nyní je celá kanalizační síť zmapována 
a zkolaudována. ČOV byla vybudovaná 
v roce 2004. V platnosti je smlouva o nájmu 
a provozování kanalizace a ČOV. Nájemné 
100 Kč ročně, výpovědní lhůta je 1 rok.

Město chce uskutečnit projekt v hodno-
tě cca 15 mil. Kč – vybudování kanalizace 
v Sedlci s přivaděčem do Mšena. Na tento 
projekt není možné využít dotaci z evrop-
ských zdrojů z oblasti vodohospodářské, 
protože provozní smlouva VKM a Středo-
českých vodáren není v souladu s evrop-
ským právem, město by muselo vlastnit 
celou kanalizační síť. Smlouva je nevypo-
věditelná do r. 2032.

Otázkou je, jak naplnit směrnice o čisto-
tě odpadních vod, když nejsou finance. Sta-
rosta měl schůzky s novým vedením VKM. 
Existuje možnost, že pokud zahájíme pro-
ces vložení části sítě kanalizace, kterou 
vlastní město, do VKM, pak by akci mohla 
asi z 50 % zafinancovat společnost VKM, 
zbytek pak Mšeno, stavba by mohla začít 
už letos. Pokud majetek vložíme do VKM, 
dostaneme 10 % ceny v hotovosti a 90 % 
v akciích.

Další možnost – nechat vše při starém – 
a dojednat nájem nejméně v hodnotě odpi-
sů. 

Další možnost – odkoupení majetku (ka-
nalizační sítě, kterou vlastní VKM), ve sku-
tečnosti nereálné, protože s tímto krokem 
by muselo souhlasit 75 % akcionářů na val-
né hromadě a tolik se jich nikdy nesejde.

FANTA – varuje zastupitele před případně 
nevýhodnou smlouvou – tehdy před lety za-
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Cyklobusy – opět začnou jezdit o prázd-
ninách, město Dubá z projektu odstoupilo, 
nově spolupráce s městem Mělníkem a SOK 
– jedna trasa Mšeno – Doksy a druhá Mše-
no – Kokořín Důl – Mělník. Město zveřejní 
i model možných přestupů a navazujících 
spojů.

Otevírání koupací sezóny – dne 1. června 
bude spojené s Během naděje, vystoupením 
ZUŠ Mšeno, vernisáží výstavy Černobílé 
lázně a v podvečer s vystoupením swingové 
kapely.

Proběhla také elektronická aukce na do-
dávku silové elektrické energie – byla dosa-
žena úspora cca 30%.

Územní plán
Žádné negativní vyjádření sousedících obcí 
nebylo doručeno, ve stanoviscích dotčených 
orgánů se objevily námitky. Zásadním stře-
tem je míra podrobností, kterou vyžaduje 
MK ČR a SCHKO – vyžadují podrobnější 
regulaci staveb (př. výškové parametry), ji-
ným dotčeným orgánům se zdá, že to zachází 
do přílišných podrobností, je nutno vybalan-
covat, kde je přijatelná úroveň podrobností 
plánu; GUTTENBERG – navrhl, že by bylo 
vhodné počkat na kompletní stanoviska do-
tčených orgánů a tento bod odložit na příští 
zasedání.

Kompenzační fond
Kompenzační fond, jehož cílem je kompen-
zovat újmu, která vzniká majitelům nemo-
vitostí v MPZ a CHKO Kokořínsko při vý-
měně výplní otvorů, opravě fasády, obnově 
krytiny, při rekonstrukci okapových systé-
mů zvýšenými náklady na tyto akce. Tyto 
kompenzace se mohou podle odhadu týkat 
cca 500 nemovitostí. Návrh starosty – dota-
ce v takovém rozsahu by nezaručovaly spra-
vedlivé rozdělení (pokud by byla na tento 
fond vyčleněna celková roční částka 500 tis. 
Kč) a byly by nevratnou zátěží pro rozpočet 
města. Navrhuje zřídit pro občany půjčky 
do výše např. 50 tis. Kč (př. bezúročnou) 
a doplnil návrh o možnost odborné konzul-
tace pro vlastníky nemovitostí, které by hra-
dilo město (odborné poradenství v rozsahu 
několika hodin).

GUTTENBERG – dotace by měla být vy-
placena jen na základě schváleného projektu 
a stanovisek dotčených orgánů; FANTA – na-
vrhuje kombinaci půjčky a dotace – př. strop 
dotace do 50 % ceny (max. do 50. tis. Kč) – 
podmínkou by bylo předložení schváleného 
projektu, energetického auditu apod.; GUT-
TENBERG – bylo by nutné nastavit přesné 
podmínky pro získání dotací; STAROSTA 
– návrhy, zda by byla vhodná forma dotace, 
zda půjčky, zda kombinaci obou, nebo dota-
ce nezřizovat, ale poskytnout jen poraden-
skou činnost, to je ještě k zamyšlení. 

FLÍGL – když byla zřízena MPZ, bylo to 
s vidinou, že do města „přitečou“ nějaké fi-
nance formou dotací pro vlastníky nemovi-
tostí, opak je pravdou, majitelé nemovitostí 
v MPZ i v CHKO se stávají vazaly památ-
kové péče, možnost kompenzace je dle jeho 
názoru žádoucí; STAROSTA – oponuje, že 
dotace by přinášely rizika, nesouhlasí, že 
požadavky památkářů výrazně navyšují 
ceny oprav, dají se najít kompromisní ma-
teriály a u jednotlivých výrobků bývá velký 
cenový rozptyl. Vyjádřil obavu z plošného 
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stupitelé schválili smlouvu s Vivendi Water. 
Ti tenkrát upozorňovali, že obce nebudou 
v budoucnu mít finance na údržbu sítě. Pan 
Fanta nechce opakovat situaci jako před lety, 
není jasné, jak se bude VKM chovat v bu-
doucnu.

STAROSTA – nesměšovat VKM – vlast-
nická firma vlastněná obcemi a Vivendi 
Water (dnes Veolia, potažmo Středočeské 
vodárny) – provozovatel. Nyní by mohli za-
stupitelé, kteří před lety hlasovali pro prodej 
akcií napravit chybný krok; GUTTENBERG 
– jak bychom mohli ovlivnit ceny za stočné. 

STAROSTA – celý region má účtované 
stejné náklady (u nás stejně jako na Klad-
ně) – princip solidarity. Uvádí, že bude nutná 
větší spolupráce na kontrole provozní smlou-
vy, že je znát posun ve změně jednání firmy 
VKM – lepší informovanost. 

ŠTRÁCHALOVÁ – nelíbí se jí, že p. Mach 
navrhuje p. Fantovi, aby hlasoval pro a tím, 
aby napravil tehdejší rozhodnutí. Tehdy byla 
jiná situace a v podstatě zastupitelé byli po-
staveni před hotovou věc. Vadí jí, že VKM 
bude rozhodovat, komu a kdy těch 10 % pro-
platí a není jisté, kdy přijdeme na řadu my 
jako město. 

STAROSTA – oponuje, že již tehdy jako 
občan na zasedání nesouhlasil s tehdejší 
smlouvou. Podle obchodního ředitele by-
chom měli absolutní přednost. V roce 2014 se 
bude konat další valná hromada a tam by se 
mohlo rozhodnout o vložení majetku města 
do VKM. VKM, a. s. jako investor by finan-
covala, vedla a dozorovala stavbu kanalizace 
v Sedlci – po dostavbě by došlo k vyrovnání 
s městem (stejně jako u stavby ČOV – fi-
nancování rozloženo do několika let). Exis-
tuje svazek obcí pro vodovody a kanalizace 
(Neratovice, Kralupy, Všetaty, Byšice atd.), 
které akcie neprodaly – po případném pře-
vodu majetku a nabytí akcií uvážit možnost 
vstoupit do tohoto svazku a prostřednictvím 
něj dlouhodobě hájit zájmy města i regionu.

FLÍGL – souhlasí s názorem zvážit mož-
nost vstupu do tohoto svazku obcí, otázkou 
je, zda jsme schopni využít toho, pokud by-
chom si nechali majetek ve vlastnictví. Kloní 
se spíš k názoru p. starosty; PRIELOŽNÁ – 
jen poznámka, že Skramouš je také bez kana-
lizace; STAROSTA – upřesňuje, že Sedlec je 
poslední částí, kde je technicky možné vybu-
dovat kanalizaci napojenou na ČOV Mšeno.

Usnesení č. 9: ZM schvaluje záměr vkladu 
majetku města – kanalizační infrastruktury 
do majetku společnosti Vodárny Kladno – 
Mělník, a. s. za podmínek obvyklých v této 
společnosti a za podmínky spolufinancování 
investiční akce „Sedlec – kanalizace“ polo-
vičním dílem společností VKM, a. s. Hlaso-
vání: 13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
Rekonstrukce Boleslavské ulice
17. června by měla krajská rada rozhod-
nout o vítězi výběrového řízení, pak poběží 
15denní lhůta, pokud bude vše bez připomí-
nek, tak potom dojde k podpisu smluv o dílo, 
nejbližším termínem startu rekonstrukce by 
tak mohl být červenec. Probíhají další jedná-
ní o dopoložení kanalizace (od pekárny až na 
roh Nádražní ulice), vše záleží na cenových 
dohodách.
Projekt „Rekonstrukce místních ko-
munikací ve Mšeně“

Bude to náročná akce – rekonstrukce ulic 
Nádražní, Hlovecké, části Na Klůčku, části 
Zahradní u zdravotního střediska, obtížná 
koordinace s rekonstrukcí Boleslavské.

Usnesení č. 10: ZM schvaluje přijetí dota-
ce poskytnuté Výborem Regionální rady re-
gionu soudržnosti Střední Čechy na projekt 
„Rekonstrukce místních komunikací ve Mše-
ně“, reg. č. CZ 1.12/1.1.00/68.01574 ve výši 
9.159.963,52 Kč a uzavření smlouvy s Re-
gionální radou regionu soudržnosti Střední 
Čechy na tuto dotaci. ZM schvaluje vyčle-
nění peněžní částky ve výši 3.474.468,93 Kč 
jako spolufinancování projektu a financování 
z FRR města Mšena. Hlasování: 13 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

Základní škola – snížení energetické ná-
ročnosti – výměna kotle – zatím chybí závaz-
né stanovisko PO k užívání stavby, není ještě 
zkolaudováno – je nutno dokončit do další 
topné sezóny.

Rekonstrukce ulice Na Skaličkách – do-
šlo ke změnám v projektu, problémem se 
staly opěrné zdi v dolní části ulice, množství 
připomínek z řad vlastníků zdrželo stavbu, 
bylo přerušeno stavební řízení, stavební úřad 
Mělník požaduje doplnění projektu, zpraco-
vání statického posudku by mělo být hoto-
vo do konce tohoto týdne. Vyvstala hrozba 
z prodlení stavby. V současné době pokračují 
práce na drobných nedodělcích v horní části, 
v dolní části je záměr dodělat tu část, která 
nesousedí s opěrnými zdmi. Rada města pro-
jednává další strategii postupu na zmíněnou 
dolní část ulice. Až změnu v projektu schvá-
lí stavební úřad Mělník, bude nutné vypsat 
nové výběrové řízení. Odhad rozpočtu na 
dokončení – do 1 milionu Kč.

Rekonstrukce ZUŠ – snížení energetické 
náročnosti a vnitřní úpravy – do výběrového 
řízení se přihlásily 4 firmy (plus jedna po li-
mitu – nepřijata), v nabídkách je ovšem velké 
množství chyb, tento týden budou rozeslány 
žádosti o doplnění (lhůta 3 dny).

Alej do Kačiny – dotace z OPŽP na obno-
vu krajinného prvku je akceptována, smlou-
va zatím není doručena.

Snížení energetické náročnosti DS Mše-
no – v objektu se objevují značné závady 
způsobené špatnou kvalitou celé stavby (pro-
jektu i provedení), špatnou izolací objektu – 
chlad, plísně, zatékání apod. Rada města vy-
bírá z pěti variant, na základě kterých bude 
podána žádost o dotaci.

Rekonstrukce čp. 31 – investor doposud 
nedoložil plány vnitřních úprav. Starosta po-
žádal o odklad poskytnutí dotace na zateple-
ní budovy.

Příprava dotační žádosti z Programu 
rozvoje venkova: Neproduktivní investice 
v lesích – připravujeme žádost, investice by 
se týkaly pořízení odpočívadel, laviček a vy-
budování odstavné plochy pod Pokličkami.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Ráji 
– bude vyhlášeno výběrové řízení, pokud vše 
proběhne v daných lhůtách, mohlo by se se 
stavbou začít v červnu.

Drobné akce, které nemají investiční 
charakter:
Akce Na Kokořínsko s párou – starosta in-
formoval o potížích se sháněním parní lo-
komotivy a o nutných povoleních pro bitvu 
(ukázka vojenské akce).



dosahu dotací; PRIELOŽNÁ – 50 tis. není 
tak vysoká částka, že by to město zruinova-
lo, ale zároveň je tak nízká, že nepomůže 
investorům. 

FLÍGL – domnívá se, že jistě nezačne 
najednou rekonstrukce všech 500 objektů, 
je možné stanovit max. částku na dotace 
na rok. Například ročně žádá výměnu oken 
cca 15 vlastníků.

Starosta dal návrh, aby se o zásadách 
poskytování dotací jednalo opět na příštím 
veřejném zasedání.

Usnesení č. 11: ZM přerušuje jednání 
o Zásadách pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města na obnovu nemovitostí v chráně-
ných zónách na území města Mšena. O věci 
se bude jednat na příštím veřejném zasedání. 
Hlasování: 12 – 1 – 0, schváleno

Různé a informace
Usnesení č. 12: ZM schvaluje prodloužení 
termínu vrácení půjčky města Mšena firmě 
Kokořínský SOK s. r. o. ve výši 150.000 Kč 
do 30. 6. 2014. Hlasování: 13 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

Dále byla projednána žádost Českého 
svazu včelařů z. o. Mšeno o bezúročnou 
půjčku ve výši 87 300 Kč. Spolek získal do-
taci ze SZIF prostřednictvím MAS Vyhlíd-
ky, spoluúčast ve výši 10 % , tj. 9 700 Kč 
schválilo město jako dotaci z grantu měs-
ta. Půjčka by měla být splacena do konce 
roku 2013 po proplacení projektu. Na pro-
jekt není nutné vypisovat výběrové řízení. 
V září bude vypracována zpráva o projektu, 
město nabízí pomoc při administraci a kon-
trole dokladů. 

Usnesení č. 13: ZM schvaluje bezúroč-
nou půjčku ve výši 87 300 Kč na výdaje 
spojené s již schválenou dotací z PRV na 
projekt „Rozšíření možností aktivit vče-
lařského kroužku mládeže při ZO ČSV 
Mšeno“ Českému svazu včelařů, o. s., ZO 
Mšeno. Návratnost se stanovuje do 31. 12. 
2013. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

STAROSTA – dále informoval o kom-
plexní pozemkové úpravě ve Skramouši. 
Vznikne digitální mapa a první vyměření – 
vytyčení pozemků bude zdarma.

Dalším bodem, který p. starosta zmínil, 
byla aktualizace strategického plánu rozvo-
je města na r. 2014 – 2019. Na jaře proběhl 

kulatý stůl s občany. Během léta bude aktu-
alizovaný návrh distribuován zastupitelům 
a zveřejněn a na podzim proběhne jeho fi-
nalizace.

Dále se zastupitelstvo zabývalo mož-
nou novelizací obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2011, která se týká užívání veřejných 
prostranství. Z vyhlášky byly již v minu-
losti vypuštěny poplatky za „áčka“. Na-
vrhovaná změna – stanovit nižší paušál za 
pronájem veřejného prostoru pro předza-
hrádky a venkovní prodejní plochy. Širší 
chodníky umožňují zřízení předzahrádek 
i předsunutého prodeje před kamennými 
obchody, bude to přínosem hlavně pro ve-
řejnost i pro obchodníky, i to zvýší atrak-
tivitu města. V diskuzi padl návrh podpo-
rovaný několika zastupiteli – snížit cenu či 
poplatek zcela zrušit.

P. Guttenberg navrhuje stanovit paušální 
platbu 200 Kč/rok. Návrh na hlasování – sta-
novit paušál 200 Kč za prodejní místo za jeden 
provoz a její předsunutý prodej za rok. Hlaso-
vání: 6 – 5 – 2, neschváleno.

HOUSEREK – podal návrh vzešlý z disku-
ze: osvobodit podnikatele od poplatků na před-
zahrádky a venkovní prodejní plochy úplně.

Usnesení č. 14: ZM schvaluje obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se mění 
a doplňuje obec. záv. vyhláška města Mše-
na č. 3/2011 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Hlasování: 9 – 1 
(Oupická) – 3 (Štráchalová, Zabilanský, 
Švecová), schváleno.

JAKEŠ – předvedl fotografii, na které 
bylo zachyceno skládání dřeva před jeho 
domem v Boleslavské ulici, a vyjádřil oba-
vu, že pokud bude realizováno osázení této 
ulice plánovanými dřevinami, bude mu 
znemožněno skládání dřeva na dvůr, proto-
že se tam traktor s vyvážečkou nedostane. 
Cítí to jako omezení; STAROSTA – argu-
mentoval, že mnozí takovou možnost také 
nemají.

Dále si p. Jakeš stěžoval, že jeho dopis, 
který četl na předešlém zasedání, nebyl 
zveřejněn v zápisu a byl uveden pouze jako 
příloha a je tedy založen u zápisu; STA-
ROSTA – nabídl mu možnost, že sám může 
zaslat dopis do Mšenských novin k zveřej-
nění.

ŠTRÁCHALOVÁ – dotaz na rozšíření 
chodníků a posunutí komunikace směrem 

VýzVA
k údržbě zeleně

Městský úřad Mšeno vyzývá vlastníky 
nemovitostí, jejichž zeleň zasahuje na 
veřejné prostranství nebo jiné pozemky 
města, aby pravidelně udržovali svou ze-
leň. Nestříhané živé ploty, větve zasahu-
jící nad chodníky i vozovky – to vše brá-
ní ostatním v bezproblémovém užívání 
těchto ploch, případně údržbě veřejného 
prostoru a majetku města. Děkujeme, že 
pečujete o svůj majetek. Umožněte totéž 
městu.

Martin Mach, starosta

doleva v Mělnické ulici; STAROSTA – sdě-
lil, že směr je brán ve směru od Mělníka, 
týká se tedy levé strany ulice.

FLÍGL – informoval, že se 11. dubna 
účastnil setkání s velitelem OO PČR Mšeno 
a vedením okresu, na kterém řešili postupy 
policie. Požadavek na důslednější kontrolu 
parkování je plněn, policie koná, jedenkrát 
týdně provádí kontroly i pěší hlídky. Pan Flí-
gl vyslovuje poděkování Policii ČR za její 
práci.

FLÍGL – také informovat o setkání s pod-
nikateli, na kterém byla vyjádřena určitá 
nevole s represemi ze strany policie kvůli 
parkování, že na to doplácejí – lidé naku-
pují jinde a jim klesají tržby.

ŠVECOVÁ jako zástupkyně podnikatelů 
– podala návrh na zřízení záchytného par-
koviště v Jatecké směrem na Stránku nebo 
nad střediskem, kde existuje zpevněná plo-
cha; STAROSTA – v Jatecké by se muselo 
počkat, až vodárny vyklidí deponii a moh-
lo by zde vzniknout neformální parkoviště 
(město vlastní jen část pozemku), nad stře-
diskem lze parkovat již nyní.

FLÍGL – podle podnikatelů je doba ¼ ho-
diny parkování zdarma málo pro nakupující, 
mají požadavek na prodloužení neplaceného 
stání alespoň na půl hodiny. Návrh usnese-
ní – zastupitelstvo města žádá radu města 
o schválení prodloužení neplaceného stání 
alespoň na třicet minut; GUTTENBERG – 
souhlasí; OUPICKÁ – nevidí důvod nepla-
tit, v jiných městech se také platí; ŠTRÁ-
CHALOVÁ – navrhuje, aby bylo parkování 
v sobotu a v neděli zadarmo; FLÍGL – lidem 
ani tak nevadí placení, ale shánění místa 
a nutnost dojít k automatu pro lístek – ano, 
uvědomuje si, že jsou lidé v současnosti 
pohodlní, ale i půl hodiny se mu zdá málo. 
Problém s parkováním trvá vždy v sobotu 
dopoledne asi dvě až tři hodiny, kdy je špič-
ka; NEČASOVÁ – všude jinde se platí, je to 
běžný zvyk.

Návrh, aby se rada města zabývala po-
platky za parkování. Hlasování: 13 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

OUPICKÁ – dotaz na asfalt u hasičské 
zbrojnice a na práce v domě čp. 38; STA-
ROSTA – u hasičské zbrojnice se sundávají 
zbytky nekvalitního asfaltu, bude zde opra-
vena dlažba, v čp. 38 se rozšiřuje dlažba ve 
dvoře, aby zde mohli parkovat nájemníci 
domu.

Noc kostelů
V rámci akce Noc kostelů navštívilo evange-

lický kostel ve Mšeně okolo 50 lidí. Byli mezi 
nimi členové například také trampové, kteří 
pravidelně navštěvují Mšeno a putují po okolí. 
Byli překvapeni, že kostel je otevřený. Vždy, 
když jdou jindy kolem, jsou dveře kostela za-
vřené. Člen sboru Michal Vidner , který měl 
průběh akce na starosti, jim vysvětlil, že kostel 
bývá otevřen vždy v době konání bohoslužeb 
v neděli. Většinu návštěvníků tvořili obyvate-
lé Mšena, byli mezi nimi i členové sboru, kteří 
bohoslužby pravidelně nenavštěvují. Pořada-
telé pro ně měli připravenu možnost výstupu 
na věž kostela s výhledem do kraje, opékaní 
špekáčků, promítání filmu a výstavu na farní 
zahradě.

Vzhledem k chladnému počasí se špekáč-

ky neopékaly na farní zahradě, ale na grilu 
v nově vybudované kuchyňce v přízemí fary. 
Přesto mělo smysl zahradu navštívit. Ředitel 
ZUŠ Mšeno Čeněk Hlavatý zde totiž společně 
se svými žáky z výtvarného oboru připravili 
výstavu grafiky na separačních plenách nazva-
nou Nostalgie s mottem „Hledání světla vzpo-
mínek na své blízké“.

Pan Zdeněk Bergl promítl necelým dvěma 
desítkám zájemců dokumentární film režisé-
ra Tomáše Škrdlanta „Milujte své nepřátele“ 
– svědectví o Přemyslu Pittrovi a jeho péči 
o židovské a německé děti po 2. světové vál-
ce. Evangelický kostel byl nasvícen zevnitř 
i zvenčí. To zařídil Michal Vidner, který byl 
s průběhem Noci kostelů spokojený. Konsta-
toval, že měla smysl, a už přemýšlí, jak při-
pravit a zajistit tuto akci v příštím roce. „Užil 
jsem si to,“zhodnotil svoje letošní angažmá.

Michal Šimek       
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Prodám
světlý byt 4 + kk 

v osobním vlastnictví 
o výměře 75 m2, 
který se nachází 
v prvním patře 

cihlového domu v lokalitě 
Mšeno - Sedlec. 

Cena k jednání 990 000 Kč. 
Kontakt: Jiří Šembera, 

tel.: 777 818 285, 
j.sembera@email.cz
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O pohár Máchova kraje
Ve čtvrtek 6. 6. uspořádala ZŠ Mšeno ve spolu-
práci s městem Mšenem a TJ Sokol Mšeno na 
atletickém hřišti za školou 2. ročník atletické-
ho závodu pro I. stupeň s názvem „O POHÁR 
MÁCHOVA KRAJE“. Atletické závody, 
které se v letošním roce nesly v duchu akce 
Dny bez úrazu, zahájil starosta města Mar-
tin Mach a ředitelka školy Jiřina Trunková. 
Celkově se soutěží zúčastnilo rovných 100 
malých atletů ze šesti škol. Každá škola 
vyslala 2 závodníky a 2 závodnice v kaž-
dém z 5. ročníků 1. stupně. Malí atleti ab-
solvovali výkony ve sprintu, hodu míčkem, 
skoku dalekém a vytrvalostním běhu, kte-
ré byly bodově ohodnoceny a započítá-
ny do hodnocení škol, ale i do hodnocení 

o přeborníka či přebornici daného ročníku. 
Celé čtvrteční dopoledne doprováze-
lo závody velmi příjemné počasí a orga-
nizátoři včetně žáků 9. ročníku se velmi 
zodpovědně zhostili funkce rozhodčích 
a samotný závod měl hladký průběh. 
Putovní pohár si stejně jako v loňském roce 
odvezli atleti ze ZŠ Doksy, druhou příčku 
obsadila naše ZŠ Mšeno a pohár a diplom 
za třetí místo převzali žáci ze ZŠ Dubá. Na 
dalších místech skončily základní školy Měl-
nické Vtelno, Řepín a Nebužely. Děkujeme 
všem organizátorům ze ZŠ Mšeno a TJ Sokol 
Mšeno za skvělou organizaci a městu Mšenu 
za zajištění dopravy pro atlety.

Hana Nečasová

Úvodem bych rád poděkoval všem, kdo libo-
volným způsobem přispěli ke zmenšení ná-
sledků posledních povodní, nebo přispěli svým 
darem nebo prací k odstraňování následků. 
Nejvíce práce odvedli tradičně naši hasiči, kte-
ří po deset dnů ve dvou družstvech zasahovali 
na Mělnicku. Odvedli dobrou práci, ohlasy na 
jejich působení jsou velmi pozitivní. Další po-
zitivní ohlasy mohu tlumočit z Kel, kam jsme 
posílali humanitární pomoc vysbíranou ve 
Mšeně, zapůjčili várnice na jídlo z městských 
organizací a kde v provizorních podmínkách 
zajišťovaly vaření pro 200 lidí týden po po-
vodni paní zastupitelka A. Oupická a její dvě 
tety, paní Šedinová a Kašparová. O případné 
další pomoci některé z postižených obcí či 
organizací bude jednat zastupitelstvo na svém 
příštím zasedání.

Investiční projekty
Ulice na Skaličkách - horní polovina byla 
předána 24. 6. do předčasného užívání, na 
spodní půlku stále probíhá změnové staveb-
ní řízení (stavební úřad si vyžádal doplnění 
projektu o statické výpočty). Všichni zřejmě 
budou zvědavi, proč na stupňovité části chod-
níku uprostřed ulice je místo čediče zámková 
dlažba - je to proto, že zatím nemůžeme na-
lézt dohodu s majitelem sousedícího objektu 
na řešení okolí schodiště do objektu. Proto 
jsme přistoupili k této provizorní variantě, aby 
horní část ulice mohla být puštěna do provozu 
a aby voda odtékala od objektu. Jde o řešení 
dočasné, po vydání pravomocného stavební-
ho povolení na změnu stavby vše dokončíme 
v kamenné dlažbě. Doufám, že v mezidobí do-
jde k dohodě s vlastníkem domu.

Boleslavská – schválení vítězné firmy se 
na kraji stále odsouvá, pevně však doufám, že 
k tomuto kroku brzy dojde. Teprve potom bu-
dou zveřejněny výsledky řízení (které běží od 
září 2012!) a uvidíme, zda se firmy odvolají. 
Stavba by mohla začít nejdříve v září. 

ZUŠ – dva týdny před koncem školního roku 
byla zahájena komplexní rekonstrukce budo-
vy. S nadsázkou se dá říci, že ze staré školy 
zůstanou jen obvodové zdi a stropy. Musíme 
doufat v dobré počasí, v co nejméně kompli-
kací na stavbě a ve schopnosti vítězných firem, 
aby se napjatý harmonogram stihl.

Ráj – počátkem července zde začne rekon-
strukce sítí nízkého napětí a veřejného osvět-
lení, po létě tedy budeme mít další část obce 
bez nevzhledných drátů a s novými pěknými 
lampami.

Olešno - v těchto dnech startuje rekonstruk-
ce městského vodovodu z Vojtěchova na Oleš-
no, která – doufejme – zajistí do budoucna 
bezproblémové zásobování této části vodou. 

Na prahu léta přeji všem slušným lidem 
v tomto městě pěkně strávený čas oddychu. 
Těm ostatním, kteří ničí majetek města (ná-
stěnky, lavičky atd.), napadají naše zaměstnan-
ce, malují sprosté nápisy na vrata či propíchá-
vají pneumatiky, pak přeji spravedlivý trest.

Martin Mach, starosta

Aktuality 
z radnice



Den otevřených dveří
V rámci akce na Kokořínsko s párou otevře-
la již tradičně v sobotu 8. června své dveře 
i mšenská základní škola. Návštěvníci měli 
možnost nahlédnout do tříd 1. i 2. stupně, do 
školních družin nebo třeba do ředitelny a škol-
ních dílen. Velkým lákadlem se stal výstup na 
věž školy, kde odborný výklad podal pan učitel 
J. Kůtek.

Mnoho z návštěvníků bylo bývalými žáky, 
a tak si oživili vzpomínky na svá školní léta. 

Žáci z pěveckého a tanečního kroužku do-
konce se aktivně zúčastnili programu na nádra-
ží, kde probíhal hlavní program.

Děkujeme všem návštěvníkům a především 
těm, kteří koupí perníčku (upečeného cukrář-
ským kroužkem naší školy) přispěli na naše 
školní konto „Povodně.“ Výtěžek společně 

s dalšími financemi bude předán jedné z vy-
topených škol. Dnes již víme, že to bude MŠ 
v Hoříně.

Mgr. J. Trunková

Světový den bez tabáku
9. třída se vydala do ulic města Mšena, aby udě-
lala průzkum o kouření. Otázky byly zaměřené 
na kuřáky, ale i nekuřáky. Lidé, kterých jsme 
se ptali, odpovídali na různé otázky. Například: 
z jakého důvodu jste začali kouřit? Jeden pán 
odpověděl, že kvůli střevním potížím, na kte-
ré to prý zabírá. Dále nás zaujal počet vykou-
řených cigaret za den. Jedna žena uvedla, že 
zvládne až krabičku denně, což musí být velmi 
drahá finanční záležitost. Na otázku, jaký máte 
názor na nekuřácké restaurace, většina odpo-
věděla, že souhlasí s nekuřáckými restaurace-

mi. Akce byla pro nás zajímavá, jelikož jsme se 
na chvíli stali novináři. 

žákyně 9. třídy

Noční škola
Z neděle 16. na pondělí 17. 6. 2013 měla 7. 
třída noční školu. Sešli jsme se před školou 
a dali si nahoru do učebny hudební výchovy 
tašky. Každý přinesl nějakou buchtu, kterou 
nám potom paní Klementová dala na tácek, 
abychom ji snědli. K večeři byly kuřecí řízky 
s chlebem a salámové talíře. Taky nám tady 
pomáhala Adélka Kummerová, Jirka Buriánek, 
který nám pomáhal s přípravou na vystoupení 
a hlavní DJ byl Jára Matějka. Ten nám připra-
vil skvělou diskotéku. 

Po diskotéce jsme šli nahoru do hudebky, kde 
jsme hráli hry. Po hrách jsme měli opět super 
diskotéku a na ní jsme připravili paní učitelce 
Klementové oslavu jejích narozenin. Měla tam 
balónky, foukačky a za dárek jsme jí dali šper-
ky a kytici. Chvilku nám pokračovala diskoté-
ka a šli jsme do hajan, ale protože nám se spát 

nechtělo, tak nám paní učitelka připravila ještě 
jednu hru na dobrou noc. Kluci a holky spali 
odděleně. Když jsme se ráno probudili, uděla-
li jsme hygienu, rychlou snídani a šli jsme se 
učit. Moc jsme se nevyspali, ale i tak to bylo 
skvělé. Paní učitelka si to také chválila a užila 
si to tu s námi.

Kateřina Šestáková

Výlet do Prahy
Dne 11. 6. jsme se vydali na výlet se 6. třídou 
do Prahy. Cesta autobusem trvala přibližně 
hodinu a půl. Na určeném místě na nás čeka-
la paní průvodkyně. Jako první jsme vyjeli 
lanovkou na Petřín, tam jsme navštívili zrca-
dlové bludiště. Zrcadla nám různě deformovala 
naše těla. Pak jsme šli na Pražský hrad. Dále 
jsme navštívili Strahovský klášter, katedrálu 
sv. Víta, Zlatou uličku a Karlův most. Nejvíce 
se mi líbila Zlatá ulička. Výlet bych zhodnotila 
tak, že se celkem povedl, ale bylo toho na jeden 
den moc. Za 7. třídu

Bára Guttenbergová
Veteráni na hradě
Počasí v sobotu 15. června se po dlouhé době 
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opravdu vydařilo. V kokořínském kempu se 
sešli skalní příznivci historických vozů BMW 
a se svými miláčky vyrazili na cestu po míst-
ních zajímavostech. Právě totiž odstartoval 
druhý ročník závodu „O žraločí hoblík“. Řidiči 
a jejich posádky se kochali krásou svých vozů 
i okolní přírody, ale hlavně plnili různé veselé 
úkoly. Odměnou za jejich celodenní snažení 
jim byla místní speciální atrakce – strašidelná 
noční prohlídka hradu Kokořína. Hradní ná-
dvoří i jednotlivé sály se zaplnily jejich středo-
věkými obyvateli a návštěvníci se ocitli upro-
střed všeho dění. Na nádvoří se hemžila hradní 
čeládka a žebráci, v hodovní síni se veselila 
šlechta, jinde tančily dvorní dámy a na cim-
buří se objevila i nezbytná bílá paní, o níž si 
návštěvníci vyslechli hrůzostrašnou pověst. Po 
celou dobu doprovázel výpravu svými písněmi 
okouzlující trubadúr. Za tento krásný zážitek 
můžeme poděkovat souboru Nového divadla 
Mělník, ve kterém vystupují i žákyně základní 
školy Mšeno. Všem, kteří se na této akci podí-
leli, děkují pořadatelé. 

rodina Sobotkova

Pasování na čtenáře
Tohoto úkolu se ujala paní knihovnice Martina 
Hanzlová, která žáčky pasovala poklepáním 
rytířským mečem do „Řádu čtenářů“, a také 
bývalá knihovnice paní Ivana Říhová, která 
předávala dětem čtenářské průkazky zdarma 
na celý rok a drobné upomínkové dárečky. Prv-
ňáčci tak mají možnost zúročit své celoroční 
snažení ve čtenářských dovednostech a stát se 
pravidelným návštěvníkem Městské knihov-
ny ve Mšeně. Jako poděkování děti na závěr 
předvedly pěkné pásmo básniček s výstižným 
heslem – JSME ČTENÁŘI.

Mgr. Lenka Tylová     

Výlet prvňáčků do Liberce
V pondělí 17. 6. jeli prvňáčci spolu se 4. 
třídou do Liberce. Tam se ale jejich cesty 
rozdělily.

Děti z 1. A a B šly nejdříve do IQ parku, 
kde je čekala 4 podlaží, každé jiné. A tak 
si děti užívaly vodní hrátky nebo zrcadlo-
vé bludiště stejně jako potápění Titaniku 
i jiné interaktivní, zábavně-naučné a hravé 
exponáty. Po svačině nás autobus převezl 
na dětské hřiště do Lidových sadů. Tam si 
děti užívaly dětských atrakcí, svezl je vláček 
nebo se povozily na „ruském kole“. Domů 
se vrátily unavené, ale z očí jim zářila spo-
kojenost.
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Máme prima rodiče
Jedním z dlouhodobých záměrů Mateřské ško-
ly Mšeno bylo zřízení vlastní minifarmy pro 
děti. Měla by sloužit k výchovným a vzděláva-
cím účelům a rozvíjet v dětech zodpovědnost 
a kladný vztah ke zvířatům.
Podařilo se. Díky ochotě a úsilí některých rodi-
čů a všech zaměstnanců mateřské školy se po-
dařil postavit krásný dřevěný chlívek pro dvě 
kamerunské kozičky. Sešli jsme se všichni jed-
nu dubnovou sobotu na naší zahradě a pustili 
jsme se do díla. Tatínkové se jali stavět chlívek 
a maminky se postaraly o zkrášlení zahrady. 
Natřely nově ploty, opravily nátěr na průlez-
kách a nabarvily hrnce na bylinkovou zahrád-
ku. Paní učitelka Martina nám přichystala 
chutný oběd a Lucka upekla sladkou mňamku. 
V neposlední řadě nesmím zapomenout na tu 
poslední třešničku na pomyslném dortu.  Díky 
vstřícnosti a ochotě pana Ing. Marka Vachut-
ky, výkonného ředitele firmy Modern Roofing 
Systems, byla naše malá stavbička profesionál-
ně zakryta krásnou střechou. Vám všem patří 
velké srdečné díky! 

Bohužel nám letos nepřeje počasí. S ohle-
dem na to, jsme zřejmě zvolili špatný druh 
zvířat pro naši farmu a měli jsme zřejmě začít 
rybníčkem s kačenkami a kapříky. Snad už se 
dočkáme sluníčka a děti si své nové kamarády 
dosyta užijí.

Pohádkový úřad práce
Poslední květnovou sobotu jsme se společně 
opět sešli v Debři a pro děti připravili soutěžní 
a zábavné odpoledne k oslavám jejich svátku 
– Dne dětí. Přestože nám nepřálo počasí a ně-
kolikrát nás překvapila pořádná sprška deště, 
hemžilo se po lese 88 dětí v barevných pláštěn-
kách spolu se svými rodiči. 

Pro děti déšť nebyl žádnou překážkou. Sou-
těžily s plným nasazením, plnily všechny úko-
ly a velmi si to na jednotlivých stanovištích 

Dvakrát z mateřinky užívaly. Letos byl les na téma řemesel a s tím 
byly spojeny i jednotlivé úkoly. Mohli jste tu 
potkat pošťačky, zedníka, doktory, archeologa, 
taxikáře i se skutečným taxíkem, pokojskou, 
uklízečku, popeláře a spousty dalších a dalších 
profesí.

Novinkou byla účast dobrovolných mšen-
ských hasičů. Děti si mohly vyzkoušet hasit 
skutečnou proudnicí nebo vodním dělem. 
V plánu byla i bublinová diskotéka, ale k té už 
bohužel nedošlo. Z lesa nás v 16 hodin vyhnalo 
mokro a zima.

Velmi dobře si uvědomuji, že této naší akci 
věnujete spoustu osobního volného času a že 
jedinou vaší odměnou jsou spokojené děti 
a jejich rodiče. A proto za tým pořadatelů na-
víc přidávám velikánské a upřímné díky vám 
všem. Děkujeme a těšíme se na spolupráci 
s vámi i v příštím roce.

Bc. Dana Svobodová,  
ředitelka školy

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 14 – 18 týdnů,  
cena 149 – 170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks.

Při prodeji slepiček – nová služba: výkup králičích kožek, cena 15 – 22 Kč/ks.

Prodej se uskuteční: 
v sobotu 13. července 2013 
Mšeno u kostela ve 13,45 h
Případné bližší informace na 

tel. 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
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Tip na dobrou 
knihu
Siegfried Obermeier – Láska a smrt – Ne-
řestný život Françoise Villona
Fiktivní životopis nejslavnějšího francouz-
ského středověkého básníka od německého 
autora zasazuje nejdůležitější okamžiky jeho 
dobrodružného života do barvitě zachycené 
atmosféry Paříže v první polovině 15. století. 
Anotace: François Villon (1431-1463), nej-
významnější francouzský lyrik středověku, 
vedl neklidný život. Krátce poté, co složil ma-
gisterské zkoušky na Navarrské koleji, musel 
z Paříže uprchnout kvůli rvačce na nože. Při-
pojil se k nechvalně známé Coquille, jednomu 
z nejvlivnějších tajných společenství, které 
pro něj získalo omilostnění u krále. Po ná-
vratu do Paříže se proslavil svými satirickými 
verši. Ale vsadil na špatné přátele: podílel se 
na jedné loupeži a opět musel z Paříže prchat. 
Zrada a intriky nepřátel ho přivedly do žaláře 
a orleánský biskup dal popravit jeho kompli-
ce. Biskupova metresa však podnikne vše, co 

je v její moci, pro muže, jenž miluje jinou… 
Villonovy básně a balady se těšily rostoucí 
oblibě v krčmách pařížského podsvětí i na 
dvoře vévody orleánského. Ve své poezii se 
projevoval jako velmi citlivý člověk, jenž sží-
ravým posměchem reagoval na aktuální udá-
losti a často hanebné činy panstva, aniž si dě-
lal starosti s morálkou a konvencemi. Ať byl 
drsný či něžný, drastický či melancholický, 
vždy mluvil z duše lidu, a to nejen své doby. 
Jeho dílo je nadčasové.

Své básně plné šibeničního humoru a po-
litické pamflety psal hantýrkou. Přestože 
jeho břitké satirické verše i vášnivé balady 
lidi fascinovaly, on sám žil v bídě na okraji 
společnosti. Byl několikrát uvězněn a nako-
nec odsouzen k smrti oběšením. Rozsudek 
byl posléze změněn na deset let vyhnanství. 
Od roku 1463 o něm nejsou žádné zprávy.

Villon dovedl i vznešených středově-
kých témat využít k parodii, dovedl je 
však také naplnit hlubokým prožitkem. 
V jeho dílech bojovalo dobro se zlem, ná-
boženská vroucnost s cynismem, vážnost 
s vtipem, pocit marnosti světa je střídán 
požitkem z pozemských darů. Rozlamu-
je středověká pouta a konvence, např. 

tím, že porušuje tradiční žánry, uvědomu-
je si svou osobnost, své individuální rysy. 
François Villon je i přes svou poplatnost době 
středověku považován za prvního moderní-
ho básníka nejen ve Francii, ale i v Evropě.  
Život i dílo Françoise Villona se stalo a i na-
dále stává inspirací pro mnoho spisovatelů 
a překladatelů (u nás např. J. Loukotová, O. 
Fischer), verše z jeho děl se staly význam-
ným repertoárem velkých i malých divadel 

Poděkování
Ve středu 15. května 2013 proběhl 17. roč-
ník Českého dne proti rakovině – Kytičkový 
den, jehož organizaci Město Mšeno pravi-
delně zajišťuje. Letos bylo na účet Ligy proti 
rakovině odesláno 7 892 Kč. Chceme touto 
cestou poděkovat všem, kteří si žlutou kytič-
ku koupili, a podpořili tím lékařský výzkum 
nádorových onemocnění. Hlavní poděko-
vání patří našim dobrovolnicím ve žlutých 
tričkách -  paní J. Kalivodové a děvčatům 
ze Základní školy Mšeno – S. Červinkové,  
K. Kozlíkové a J. Rejnartové.

Kalendář výročí 
Mánes Antonín (* 3. 11. 1784 Praha † 23. 7. 
1843 tamtéž), malíř a kreslíř. Zakladatel čes-
ké krajinářské školy v 19. století, z níž vze-
šlo mnoho žáků, mj. Bedřich Havránek. Své 
romantické náměty nacházel také na Mělnic-
ku, mj. Kokořín v bouři nebo Soutok Vltavy 
a Labe. Jeho syn Josef (1820 – 71) se stal 
nejvýznamnější osobností české malby 19. 
století, hledal také v Polabí a Podřipsku inspi-
raci pro své obrázky (Labská krajina, Řipský 
kraj). Podařilo se mu odhalit fresky v koste-
líku sv. Jakuba Většího v Libiši, které byly 
během husitských válek zakryty a zapomnělo 
se na ně až do 19. století. V Národní galerii je 
uložen jeho skicář s kresbou hradu Kokořín 
a další kresby skal a stromů z Kokořínského 
údolí. Jeho další syn Quido (1828 – 80) na-

vštěvoval rodinu mecenáše Antonína Veitha 
v Liběchově (mj. zde namaloval obraz Děti 
Antonína Veitha před zámkem liběchovským, 
který je v Národní galerii v Praze).

Sklenář Karel, PhDr., DrSc. (* 8. 7. 1938 
Praha), archeolog a mezeolog. Vystudoval 
archeologii a historii na Filozofické fakultě 
Univerzity Karlovy, začal působit nejprve 
v Okresním muzeu v Mělníku (1963 – 67, 
smluvně dále 248 až do roku 2002), ale již 
fakticky od roku 1965 byl odborným a vědec-
kým pracovníkem Národního muzea v Praze, 
v letech 1990 – 97 ředitelem Historického 
muzea Národního muzea. Celý život zasvě-
til archeologickým výzkumům. Absolvoval 
zahraniční studijní cesty (Anglie, Dánsko, 
USA), přednášel muzeologii pro archeology 
a archeologii na vysokých školách v Praze, 
podílel se na mnoha muzejních archeologic-

kých expozicích a výstavách (Praha – Pravě-
ké dějiny čs. území, Rokycany, Mělník – 200 
let české archeologie, Kutná Hora, Beroun 
– První lidé v Českém krasu, atd.). Na Měl-
nicku v letech 1968 – 88 v krajině soutoku 
Vltavy s Labem uskutečnil řadu výzkumů 
a pravěkých nálezů. Sepsal přes dvě desítky 
odborných a vědeckopopulárních knih (např. 
Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku – 
vydalo Okresní muzeum Mělník 1982 a 1994, 
Archeologie a pohanský věk, Slepé uličky ar-
cheologie, Za jeskynním člověkem, Z Čech do 
Pompejí, Bohové, hroby a učitelé, Pravěk na 
soutoku, Encyklopedie pravěku v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku, Učenci a pohané), 
z nichž mnohé se dočkaly 18 cizojazyčných 
vydání, mj. v USA, Velké Británii, Estonsku, 
Švédsku, Norsku, Bulharsku, Itálii, Německu 
a Rusku.
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Nové knihy 
v městské knihovně
Beletrie 
W. Watsonová: Slečna Pettigrewová začíná 
žít; E. Rolečková: Sny stříbrné labutě; E. 
Rolečková: Lucemburská krev; J. Herriot: 
Zvěrolékař a jeho přátelé.

Sci-fi 
R. Bradbury: Marťanská kronika.

Romány pro ženy
H. Whitton: Aphra; J. Prokšová: Láska po 
kapkách; L. Carlyle: Dámě nikdy nelži; P. Gregory: 
Královská hrdost; V. Fox: Hollywoodští 
hříšníci; B. Cartland: Zachránce; J. Plai- 
dy: Dcery Španělska; A. Quick: Stíny noci.

Detektivky
Y. Sigurdardottir: Led v žilách; E. Peters: Vlád-
ce hromů; A. Edwardson: Tanec s andělem; B. 
Black: Anatomie strachu.

Edice Původní česká detektivka
V. Černická: Noc, kdy jsem měla zemřít; F. 
Niedl: Štvanice; F. Uher: A třetí taky krade; J. 
Kuťák: Vraždy na turnaji hvězd; J. Moravcová: 
Letí, letí andílek; Z. Rampichová: Příliš hoř-
ká čokoláda; R. Cílek: Úkol pro spolehlivého 
kata; P. Jansa: Stařec a mord.

Naučná literatura
J. Pekař: O smyslu českých dějin.

Knihy pro děti – pro začínající čtenáře
J. Vítová: O Květušce a tesaříkovi; S. Blesiu-

sová: Veselé příhody malého tygříka; P. Schrö-
der: Lukášův dračí kamarád; P. Schröder: 
Mirella a tajemství mořských víl; M. Černík: 
Slovo, slovíčko, otevři se maličko.

Edice Magický ostrov
Zrada mezi Vikingy; Tajemný rytíř.

Edice Zločinu na stopě
H. Parigger: Zrada na biskupském dvoře; R. 
Hollerová: Císař v ohrožení; M. Rothballer: 
Vlast draků; A. Fischerová-Hunoldová: Bez 
alibi.

Pro děti od 10 let
K. Blažková: Nalin Al-
bagram; K. Blažková: 
Prázdniny s Nalou; D. 
Geislerová: Vanda – šíle-
ně slavná!

Edice Chytré hlavy
Automobily – od dřevě-
ných kol k superrychlým 
autům.
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To je název výstavy zachycující dílo a život 
akademického malíře ze Mšena, která bude 
v sobotu 29. června 2013 v 15 hodin zaháje-
na vernisáží na sále radnice ve Mšeně. Desít-
ky Kroupových obrazů pak budou k vidění až 
do neděle 28. července. Na výstavu „To byl 
Karel Kroupa“ zve Okrašlovací spolek pro 
Mšeno a okolí.

Tiše seděl a kreslil…
V létě uplyne šestasedmdesát let od chvíle, 
kdy se v rodině mšenského rolníka narodil 
synek. Dostal jméno Karel. Silné jméno pro 
silného muže. Silného především ve výtvar-
ném nadání. 

Karel Kroupa už jako malý chlapec našel 
zalíbení v kreslení. S tužkou a posléze s ma-
lířským stojanem, paletou a tubami barev 
sedával na mezích a hleděl do krajiny. Díval 

Pozvánka na výstavu prací mšenského rodáka na sál radnice

To byl Karel Kroupa

se z povzdálí na své Mšeno, v němž se na-
rodil a které tak miloval. A právě malebné 
okolí rodného městečka přenášel do svých 
obrazů.

Karel byl dobrý kamarád, někdy trochu 
tajemný, nemluvný, hovořily však za něho 
tahy štětcem, tužkou nebo perem. Pro své 
přátele a spolužáky se však Karel Kroupa 
stal nezapomenutelným umělcem se srdcem 
dobráka. „Karel s námi sice občas zašel ven, 
ale raději trávil čas sám. Seděl a kreslil. A to 
i přesto, že ho kluci pískotem pod okny lá-
kali ven,“ vypráví o svém spolužákovi Irena 
Mačátová. Seděla v lavici s Karlovou sestrou 
Alenou, s níž často chodívala do „Kouta“ 
ke Kroupovým. Ve vzpomínkách se jí proto 
často vybaví Karel, jak sedí za stolem a stá-
le jen kreslí, tiše, ale energicky. „Kreslil na 
všechno, co mu přišlo pod ruku. Chrlil jeden 
obrázek za druhým a odhazoval je v kuchyni 
na otoman. Škoda jen, že mnohé z nich skon-
čily v kamnech.“

Na Karlových obrazech se často objevují 
lidé při práci na poli. Nejsou to ovšem leda-
jací lidé, je to jeho rodina, tatínek, maminka, 
sourozenci, a také jeho milovaná babička. 
„V mé mysli zůstalo, jak měl Karel rád svou 
babičku, pracovitou, rozumnou starou ženu,“ 
říká další ze spolužaček Věra Konětopská. 
I ona má na Karla trvalou vzpomínku – jeho 
tři obrazy.

Od třetí třídy obecné školy s Karlem seděl 
v lavici Jiří Škorpík. „Měl ohromný talent. 
Žádný čistý papír před ním neobstál, a to ani 
školní lavice. Vždycky bylo poznat, kde sedí 
on a kde já. Zažili jsme spolu za ta školní léta 
spoustu příhod,“ vybavuje si svého kamaráda 
Jiří Škorpík.

Akademický malíř Karel Kroupa se v mi-
nulém režimu bohužel neprosadil. Maloval 
ale bez přestání, maloval pro své potěšení, 
maloval i ve smutku, svou životní zálibu ni-
kdy neopustil. Opustil ale svou rodinu, své 
kamarády. Před sedmadvaceti lety odešel bez 
rozloučení… „Možná, že i teď zarputile kres-
lí andělským brkem a moudře hledí na naše 
hemžení,“ uzavírá vzpomínku na Karla spo-
lužačka Irena.

Sepsáno podle vzpomínek spolužáků, kte-
ré jsou v plném znění otištěné v publikaci 
vydané u příležitosti výstavy To byl Karel 
Kroupa.

Jiří Říha, předseda 
Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí

ČASEM ZPĚT O STO LET
Pojďte se alespoň na chviličku podívat 
do doby dávno minulé, vykročte s námi 

do přírody oblečeni ala začátek minulého 
století... Tak na třetí ročník recesistické 

vycházky Po stopách Cinibulkových 
„Časem zpět o sto let“ láká 

Okrašlovací spolek pro Měšeno a okolí. 
Oblíbená akce se uskuteční 
v neděli 14. července 2013. 
Sraz účastníků je v 10 hodin 

na náměstí ve Mšeně.



V sobotu 6. dubna se vybrané děti z lezeckého 
oddílu vydaly na závody Tendon Cupu mlá-
deže do Sobotky. Mšenské lezce reprezentovali 
Matěj Mach, Marie Machová, Anna Machová, 
Jacob Najman, Kateřina Podpěrová, Tomáš 
Podráský, Patrik Bloudek a Martin Bloudek 
Martin. Závodů se zúčastnilo 174 lezců z celé 
České republiky, lezci byli rozděleni do čtyř 
kategorií. Bohužel žádný náš lezec se nedostal 
z kvalifikace do finále.

Letos jsme poprvé spolupořádali s TJ Sokol 
na Mělníce župní přebor v zálesáckém závo-
du zdatnosti. Tohoto závodu, jehož start byl 
13. dubna v Hleďsebi, se účastnilo 12 tříčlen-
ných družstev – 5 starších a 7 mladších. Druž-
stva měla za úkol vypořádat se s 16 úkoly pro 
starší a 14 pro mladší žactvo. Ve starším žactvu 
vyhrálo družstvo Mšena ve složení Marie Ma-
chová, Patrik Bloudek a Kateřina Podpěrová. 
Toto družstvo postupuje do celorepublikové 
soutěže. Na druhém místě skončilo družstvo ve 
složení Eliška Sobotková, Kristýna Takaczová 
a Josef Doubrava a na 4. místě družstvo Vero-
nika Zelenková, Bára  Guttenbergová a Eliška 
Kovářová. Mezi mladšími také zvítězilo naše 
družstvo (Anna Machová, Clara Najmanová 
a Martin Bloudek). 

V neděli 21. dubna 2013 uspořádala Tělocvič-
ná jednota Sokol Mšeno ve spolupráci s městem 
Mšenem a dalšími spolky již tradiční úklid pří-
rody. Jelikož v tento den se konaly ještě atletic-
ké závody v Kralupech nad Vltavou, kterých se 
naše jednota také zúčastnila, bylo brigádníků 
méně. Dvacet šest dobrovolníků se ráno sešlo 
na okraji místního lesoparku v Debři, aby se vy-
dali do okolí na „sběr odpadků“. Vybaveni pytli, 
provázky a dalšími nezbytnými pomůckami na 
úklid jsme se po skupinkách vypravili na určené 
úseky v CHKO Kokořínsko. Čištěny byly trasy 
– Debř, Romanov (kopec), Sedlec (podél silnice 
ke Mšenu) a Míčovka, Hlovec a Rajský kopec 
rovněž podél silnice až k Dubé na hranici Libe-
reckého kraje. Celkem bylo sebráno cca 200 kg 
odpadu určeného k další recyklaci a 500 kg ne-
tříděného odpadu. Počasí nám po celý den přálo 
a na závěr prospěšné akce jsme opékali vuřty 
v hospůdce Romanov.

V neděli 21. dubna vybrané děti reprezen-
tovaly naši TJ na sokolských závodech vše-
strannosti v plavání a atletice v Kralupech 
nad Vltavou. Z celkové účasti 63 závodníků 
naše výprava čítala 20 sportovců. Z plavání 
jsme přivezli 4 zlaté (Clara Najmanová, Bára 
Guttenbergová, Patrik Houserek a Jacob Naj-
man), 3 stříbrné (Radka Papíková, Michal Gut-
tenberg a Tomáš Gurvay) a 4 bronzové medai-
le (Eva Andeltová, Karolína Pavlíková, Josef 
Doubrava a Jakub Novotný). V atletice 4 zlaté 
(Clara Najmanová, Eliška Kovářová, Michal 
Guttenberg a Tomáš Gurvay), 4 stříbrné (Eliš-
ka Bláhová, Svatopluk Houserek, Josef Doub-
rava a Jacob Najman) a 1 bronzovou medaili 
(Marie Machová).

Poslední dubnový den se konal průvod 
a pálení čarodějnic, který jsme pořádali spo-
lečně s rybářským spolkem. I když nám počasí 
zrovna nepřálo, několik dětí se u sokolovny 
sešlo a vydali jsme se společně k Jezeru, kde 
byly nachystané různé hry a soutěže, ježdění 
na lodičkách a táborák na opékání buřtů.

První květnový víkend jsme se vydali jako 
každý rok sjíždět nějakou řeku. Letos byl 
v plánu další úsek z řeky Ohře. Během dvou 
dnů jsme sjeli asi 54 km v úsecích Loket – Du-
bina – Perštejn. Letošní vodácké výpravy se 
nás účastnilo 20 a pes.

17. – 19. 5. se jedno z našich družstev star-
šího žactva účastnilo Přeboru ČOS v zálesác-
kém závodu zdatnosti v Ptenském Dvorku 
u Prostějova. Tříčlenné družstvo ve složení 
Marie Machová, Kateřina Podpěrová a Patrik 
Bloudek obsadilo šesté místo.

V sobotu 18. 5. se na kurtech za sokolovnou 
konal nohejbalový turnaj, kterého se účastni-
lo šest týmů, z toho 4 místní, jeden z Mělníka 
a jeden z Prahy. Konečné pořadí 1. Shooters 
(Praha) 2. Stanďouři (Mšeno) 3. Potůček (Měl-
ník), 4. Sešlost, 5. Klokani, 6. Zelí.

O týden později jelo volejbalové družstvo 
na Řepín, kde se konal již XXII. ročník vo-
lejbalového turnaje „O řepínskou šišku“. Po 
vítězství ve skupině jsme bohužel prohráli 
v semifinálovém zápase a o třetí příčku jsme 
si zahráli s mělnickými sokoly, které jsme 
hladce porazili 2:0 a mohli jsme se radovat 
z bronzu.

Tradiční Běh naděje připadl na první červ-
nový den. Počasí nám letos vůbec nepřálo, pro-
pršel celý den. I přes nepřízeň počasí se však 

www.domacijidla.cz
Nový web plný nápadů a tipů 

na vaření, kam můžete  
i Vy vkládat své oblíbené 

recepty, a podělit se tak o své 
kulinářské umění s ostatními.

běhu zúčastnilo 24 běžců, z toho 10 běželo de-
setikilometrovou trasu. Vybralo se 1586 Kč.

Pozvánka
TJ Sokol Mšeno pořádá v sobotu 13. červen-
ce 2013 XIX. ročník Kokořínského triatlonu 
u rybníka Harasov v Kokořínském dole. Start 
v 10 hodin, zápis od 9 hodin (více na www.
sokolmseno.cz).

INzERCE
Pronajmu byt 3+1 na Mělníku. Ihned k na-
stěhování. Bližší info na tel. 775 510 405.
Prodám netbook, ASUS Eee PC 1000H 
bílý. Procesor Intel Atom N270 1.6GHz, 
1GB DDR2, 160GB, 10“ 1024 x 600, int. 
VGA, Intel, wlan, lan, BT, mic, kamera, 
čtečka, 3x USB, 6 čl. aku, 1.45kg, Win XP. 
Mírná vada displeje nemající vliv na chod. 
Cena 3.000 Kč Tel. 608 735 399.
Prodám notebook Acer Aspire 7520G. AMD 
Turion64 TL-60 2.0GHz, paměť 2048MB 
RAM, 17“ WXGA+ displej, 2x160GB disk, 
DVD/RW mechanika, grafika GeForce 
8600M-GS , BT, WiFi, kamera, win.vista. 
Herní notebook. Původní cena 30.000, nyní 
7 000 Kč, možná dohoda. Tel. 608 735 399.
Prodám mobilní telefon Apple Iphone 3G-
16Gb. Kompletní balení (nabíječka, sluchát-
ka, manuál), originální krabice. Zakoupený 
v ČR. Software iOS4 včetně Jailbreak. Cena 
3.500 Kč. Tel. 608 735 399.
Daruji za odvoz dvě starší postele s úlož-
ným prostorem. Tel. 721 420 992.
Prodám manažerský notebook HP Compaq, 
úhl. 38 cm, DVD, Bluetooth, WiFi, Windows 
XP Professional, výborný stav, pův. cena 15 
tis. Kč, nyní jen 4 200 Kč. Mohu zaslat i na 
dobírku. Tel. 731 719 454.
Prodám pěkný kovový model těžkého ja-
ponského tanku T90, délka cca 18 cm. Fir-
ma del Prada. Výborný stav, nepoškoze-
ný. Cena 200 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel. 
731 719 454.
Prodám krásné netradiční hodinky zn. Prim, 
model cca 1960, restaurované profesionál-
ním hodinářem. Pro náročné sběratele, cena 
odpovídající kvalitě – 700 Kč. Na požádání 
zašlu foto. Tel. 731 719 454.

Sokolské jaro
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MUŽI Do jarní části jsme vstupovali z 6. 
místa s tím, že nás v této části soutěže čekal o 
dost těžší los než na podzim. I proto jsem měl 
zpočátku obavy, že spadneme až na místa, 
která znamenají sestup. Navíc nám odešel na 
hostování do Byšic Dvorný, Tříška do Nera-
tovic a z podzimních 5 nových hráčů u nás na 
jaře pokračoval jediný. 

Výchozí pozice do jarních odvet tedy ne-
byla vůbec dobrá. Nezbývalo nám tedy nic 
jiného, než bojovat. Věděl jsem také, že 
v této kritické situaci budeme muset spoléhat 
hlavně na dorostence. Z toho jsem měl trochu 
strach. Vím, že kluci na to fotbalově mají, 
ale při jejich mládí jim chybí potřebné zku-
šenosti. I když třeba mladý Guttenberg se stal 
dokonce nejlepším střelcem týmu a všichni 
ostatní podávali skvělé výkony. Všem patří 
můj dík. Tuto pro nás nesmírně těžkou pasáž 
zvládli skvěle. Body jsme sice sbírali poma-
lu, ale nakonec jsme měli jistotu záchrany již 
2 kola před koncem. 

Když papírově porovnám „podzimní“ a 
„jarní“ tým, byl ten podzimní podle mého pa-
pírově mnohem silnější. Přesto získal pouze 
o 3 body víc, i když jsme měli lehčí los a o 1 
domácí zápas víc. Jarní tým ukázal větší vůli 
po vítězství, a i když ne vždy klapalo vše, 
tak jak má, myslím, že se vytvořila celkem 
dobrá parta. Mladým kryli záda ti zkušenější, 
hlavně v bráně Hnízdil a v poli R. Kolumpek, 
Šledr, Vaněk a D. Kolumpek. 

Jak už jsem zmínil, na jaře jsem opět musel 
spoléhat na dorostence. Zde chci jen krátce 
vzpomenout na rok 1999, kdy jsem začal se 
svou trenérskou kariérou u týmu přípravky. 
Krom toho, že jsem tam samozřejmě přivedl 
svého syna, se v týmu začali objevovat i další 
kluci silného ročníku 1994 (Stejskal, Chme-

lík, Chorouš, Tyle, Prieložný, Kovač, Ernst 
a další). Společně jsme přes přípravku, žáky 
a dorost doputovali až do mužů, za které už 
většina z nich nastoupila. Když jsem ty prcky 
trénoval, nikdy by mě nenapadlo, že si spo-
lečně zahrajeme v týmu dospělých. 

Nyní mám pouze obavy, že se o tyto hrá-
če budou zajímat týmy z vyšších soutěží, 
protože oni jsou opravdu dobří. Někteří už 
vyšší dorostenecké soutěže hráli a bude teď 
na nich, jakou si zvolí cestu. Doufám, že si 
všichni pamatují, kde s fotbalem začínali, a 
neotočí se k SK Mšeno zády.  

Ale teď zpět k hodnocení, sezonu jsme 
zakončili na 9. místě Podle mého názoru 
jsme určitě měli na víc a to hlavně v pod-
zimní části. V té jarní už jsme hráli pod tla-
kem s hrozbou sestupu. Ale zvládli jsme to, 
a proto chci všem hráčům poděkovat za to, 
že bojovali a zachovali pro Mšeno okresní 
přebor. Jsem rád, že už s námi začal na jaře 
po zranění trénovat kanonýr Wasyliw, který 
dokonce stihl i jeden důležitý jarní gól. Vě-
řím, že krátkou letní přípravu absolvujeme 
v co největším počtu a připravíme se dobře 
na novou sezonu.     

Střelci: 9 – Guttenberg ml., 5 – D. Ko-
lumpek, Závěšický, 4 – Stejskal, Hnízdil, R. 
Kolumpek, 3 – Novák, Dvorný, Štolba, 2 – 
Mansfeld, Šledr, 1 – Vaněk, Demen, Picek, 
Křivan, Valenta, Wasyliw, Guttenberg st.

DOROST Podzimní sezona se našim doros-
tencům příliš nevydařila, chvíli jim trvalo, 
než si na krajskou soutěž zvykli. Jarní část 
už byla o něčem jiném. Kluci se už v soutěži 
zabydleli a bez jakýchkoliv problémů uháji-
li 9. místo. To já považuji za velký úspěch, 
protože premiérový start ve vyšší soutěži je 

Ohlédnutí za fotbalovým jarem v týmech SK Mšeno

OKRES BUDE I NADÁLE

vždy hodně těžký. Bylo vidět, že kluci nic 
nepodcenili a makali naplno. Teď sice dojde 
k veliké hráčské obměně (v dorostu končí 
silný ročník 1994), ale doplní to žáci, kteří 
již mají hodně zkušeností z krajské soutěže 
žáků, takže se o další osud dorostu snad ne-
musíme obávat. Dorost si ve své premiérové 
sezóně v krajské soutěži vedl opravdu výteč-
ně. Náročnost soutěže nutí kluky na sobě ma-
kat a oni jsou pak lépe připravení na přestup 
do kategorie dospělých.  

Střelci 2012/2013: 24 – Závěšický, 11 
– Valenta, 9 – Guttenberg, 8 – Stejskal, 5 – 
Ernst, 2 – Toan, Chorouš, Píč, Zabilanský, 
Krátký, 1 – Tyle.

ŽÁCI opět patří k tomu lepšímu ve své sku-
pině krajské soutěže a z jejich fungování 
máme všichni dobrý pocit. I zde dojde k vět-
šímu odlivu hráčů, ale protože máme týmy 
přípravek, je pořád z čeho doplňovat a to je 
opravdu dobře. Do letošní sezony 2012/2013 
se zapojilo celkem 20 hráčů a dvanáct z nic se 
v mistrovských a přátelských utkání prosadi-
lo i gólově. V tabulce žákovské I. A třídy se 
naši kluci umístili na krásném 4. místě. 

Střelci: 11 – Martínek, 6 – Luboš Ležal, 5 
– Gregor, Kuntoš, Pýcha, 3 – Kos, 2 – Seres, 
1 – Novotný, Kolumpek, Libor Ležal, Novák, 
Nováková.

PŘÍPRAVKA Také týmy přípravek hrají pra-
videlně své soutěže a jsem rád, že i když všu-
de okolo slyšíme o problémech s fungováním 
mládeže, tak nás se to netýká a stále držíme 
všechna mládežnická družstva. Navíc nám 
stále roste počet dětí, což je skvělé. Má to 
však háček v tom, že pak samozřejmě potře-
bujeme více lidí ochotných nám s výchovou 
mládeže pomoci. Největší podíl na dobrém 
fungování mládežnické kopané mají samo-
zřejmě trenéři jednotlivých týmů, kterým pa-
tří obrovský respekt a poděkování. 

Tak jako vždy si dovolím na závěr poděko-
vat všem, kteří nám pomáhají s naší činností, 
protože si této práce opravdu velmi cením. 
Takže děkuji opakovaně všem trenérům a 
těm, kteří nám s fotbalem jakkoliv pomáhají, 
a v neposlední řadě také výboru SK. Podě-
kování patří i zastupitelstvu města Mšena za 
jejich podporu našemu spolku. Také děkuji 
divákům a věřím, že i nadále nám zachovají 
svou přízeň.

Nyní vždy následoval apel na rodiče a pří-
buzné mladých hráčů, aby je chodili podpo-
řit. Teď už na vás apelovat nebudu, protože 
je vidět, že je vám bohužel úplně lhostejné, 
jak kluci hrají. V porovnání s jinými městy i 
vesnicemi jsme na tom s diváky opravdu bíd-
ně. Je mi z toho smutno. Jestli si myslíte, že 
fotbalový růst vašich kluků skončil v příprav-
ce (tam většina z vás ještě chodila), tak se 
velmi mýlíte. I teď, když jsou větší a někteří 
třeba už i dospělí, tak jim vždy udělá radost, 
když někdo ocení jejich povedenou akci po-
tleskem. Naštěstí ještě pořád nás pár je, kdo 
si cestu na stadion najdou a kluky podpoří.  
Vážení členové a příznivci SK Mšeno, vážení 
občané, dovolte mi, abych Vám všem jménem 
výboru SK Mšeno popřál krásné prožití léta, 
prázdnin a dovolené podle Vašich představ, 
samozřejmě hodně sluníčka a brzy u fotbalu 
na shledanou. 

Jiří Guttenberg,  
předseda SK Mšeno
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