
V pondělí 15. července 2013 Rada Středočeského kraje schválila výsledky výběrového řízení 
na  rekonstrukci Boleslavské ulice. Do půli  srpna poběží  lhůta pro firmy pro případné podání 
námitek. Pokud se nevyskytnou, je možné do konce srpna podepsat smlouvu o dílo a stavba by 
tak mohla začít v září.                                                                      Martin Mach, starosta města Veřejná sbírka

Město Mšeno vyhlašuje veřejnou sbírku 
za účelem  získání peněžitých příspěvků 
na vytvoření, výrobu a instalaci pamětní 

desky obětem holocaustu. 
Datum zahájení: 1. 3. 2013,

datum ukončení: 30. 11. 2013.
Ten, kdo chce přispět,
 může tak učinit buď 

a) převodem na zvláštní bankovní účet 
zřízený k tomuto účelu u Komerční 

banky Mělník, 
č. ú. 107–4330990287/0100,

b) složením hotovosti do pokladny 
města, c) složením hotovosti do 
pokladničky, která je umístěna 

v městské knihovně. 
Pamětní deska bude umístěna na budově 
Základní školy Mšeno. Děkujeme všem, 

kteří se rozhodnou přispět.

Oblíbenost internetových aukcí komodit prud-
ce stoupá a není divu. Vždyť tímto způsobem 
lze  ušetřit  nemalé  peníze. Doposud  je  běžně 
využívaly  radnice  pro  své  objekty,  ale  nyní 
se otevřela možnost zapojit i občany. Jak celý 
princip funguje? Sdružením poptávky občanů 
– neboli, čím nás bude více, tím lépe. Samotná 
domácnost nemá díky malému odběru energií 
dobrou  vyjednávací  pozici.  Podaří-li  se  nám 
spojit mnoho domácností dohromady, jistě do-
sáhneme lepších cen než těch stávajících. 
Organizátor e-aukce (společnost eCENTRE) 

pak  osloví  dodavatele  energií  na  trhu. Aukce 
samotná  pak  vyvolá  skutečné  tržní  prostředí 
a dodavatelé mezi sebou budou soutěžit o celý 
kmen  zájemců.  Tímto  způsobem  je  zaručena 
nejférovější cena komodity v daném čase. Pro 
domácnosti  je  tato  služba  zdarma.  Navíc  po-
kud některá domácnost nevysoutěží výhodnější 
cenu, nemá povinnost uzavřít smlouvu s vítěz-
ným dodavatelem. Občané tedy nic neriskují.
V historicky první aukci pro občany se při-

hlásilo  518  domácností  Říčan  a  ušetřilo  více 
než 6,8 miliónů korun. Na elektrické energii se 
cena zlevnila v průměru o 16,5 % a cena za plyn 
dokonce klesla až o téměř 30 %.

Z ještě lepšího výsledku se mohli hned poté 
radovat  občané  Prahy  6,  kde  pro  ně  radnice 
také  e-Aukci  uspořádala.  Po  dramatické  4,5 
hodiny trvající aukci nakonec 665 domácnos-
tí ušetří 7,6 milionů korun. Sleva na elektřině 
dosáhla přes 31 % a plynu 22 %. V  současné 
době  již  popularita  e-Aukcí  výrazně  vzrostla 
a také není divu. Vždyť k červencové aukci je 
již  přihlášeno  přes  rekordních  7500  domác-
ností napříč celou republikou, 513 podnikatelů 
a 32 měst a obcí.
Jak se do e-Aukce přihlásit? Jednoduše. Po-

třebujete pouze kopii ročního vyúčtování a ko-
pii smlouvy s dodavatelem. Přijďte se informo-
vat o možnostech aukcí na besedu, která bude 
probíhat na Městském úřadě Mšeno k pracov-
níkovi eCENTRE v úterý 6. srpna od 18 h.
Sběr a konzultace budou pak probíhat kaž-

dou  středu  od  7.  do  28.  srpna  včetně  od  14 
do 18 h. O samotném průběhu aukce se mů-
žete informovat na konci srpna buď online na 
stránkách  společnosti  www.ecentre.cz,  nebo 
budete  vyrozuměni  po  aukci  telefonicky  či 
emailem.  Podpisy  smluv  s  novým  dodavate-
lem budou probíhat ve druhé polovině září na 
témže místě.

CHCETE UŠETŘIT?
Internetové aukce ohledně ceny elektřiny zažívají boom. Již se hlásí tisíce domácností a fi-
rem po celé republice. Radnice města Mšena organizuje pro svoje občany e-aukci elek-
trické energie. Připojíme se tak po Říčanech, Praze 6 k dalším městům, které výrazně 
pomohou svým občanům šetřit výdaje za energie.
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BolEslavská začnE v záŘí

zUŠ dosTanE nový „kabát“
Budova Základní umělecké školy Mšeno zača-
la  procházet  komplexní  rekonstrukcí. Rozho-
vor s Mgr. Čeňkem Hlavatým, ředitelem ZUŠ 
Mšeno, najdete na stranách 6 a 7 tohoto vydání 
Mšenských novin.

PronájEm ByTU
Rada města se na své schůzi č. 63 ze dne 17. 
7.  2013  usnesla  prodloužit  záměr  pronájmu 
uvolněného byt v domě čp. 299 (stará škola) 
v Tyršově ul. ve Mšeně. Jedná se o byt o ve-
likosti 2 + kk o celkové výměře 79 m2 za mě-
síční  nájemné  ve  výši  5  tis. Kč  (bez  služeb) 
za  standardních  smluvních  podmínek  města. 
Přihlášky se přijímají do 31. 7. 2013 do 14 h 
v podatelně MěÚ Mšeno, nebo poštou tak, aby 
bylo doručeno do 31. 7. 2013.  Je možné do-
hodnout prohlídku bytu.



1.  RM  souhlasí  s  konáním  akce 
„Oživlé  náměstí“  dne  22.  6.  2013 
na  nám. Míru  a  v  rámci  této  akce 
schvaluje následující:

- jízda Kokořínskem – start a cíl na nám. Míru 
(pořádá Veterán klub Mšeno) uzavírka části nám. 
Míru od 8 do 11 h pro parkování s tím, že průjezd 
bude zachován
- trhy na nám. Míru (pořádá Okrašlovací spo-

lek pro Mšeno a okolí) – s tím, že RM doporu-
čuje správci poplatku (MěÚ Mšeno) účastníkům 
tentokrát odpustit poplatek z užívání veřejného 
prostranství
-  prezentace  filmařů  a  fotografů  FoFiTV  ve 

Skalsku, zároveň hudební produkce ZUŠ Mše-
no.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schvá-

leno jednomyslně.
2. RM souhlasí v souladu s čl. VIII. Způsob 

hospodaření s majetkem, odst. 2. písm. k) Zřizo-
vací listiny Základní umělecké školy Mšeno, pří-
spěvkové organizace s pronájmem části p. p. č. 
509/8 v k. ú. Mšeno o výměře 50 m2, který  je 
v užívání ZUŠ Mšeno na základě Smlouvy o vý-
půjčce uzavřené mezi městem Mšenem a ZUŠ 
Mšeno, včelařskému kroužku mládeže zřízené-
mu  Základní  organizací  ČSV Mšeno,  za  úče-
lem umístění úlů s včelstvy. Souhlas se uděluje 
na základě žádosti ředitele ZUŠ Mšeno na dobu 
šesti let. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.
3. RM  schvaluje  uvolnění  částky  90  tis. Kč 

z rezervního fondu MŠ Mšeno a její použití na 
úhradu pobytu školy v přírodě s  tím, že částka 
bude v průběhu roku vrácena z rozpočtu mateř-
ské školy do RF. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
4. RM schvaluje výměnu dvou zásobníkových 

ohřívačů  vody  v  DSM.  RM  schvaluje  úhradu 
havarijní opravy – výměnu bojlerů z FRM DS. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
5.  RM  schvaluje  na  základě  návrhu  komise 

pro  rozdělování  grantu města  rozdělení  částky 
určené v rozpočtu města na rok 2013 na podporu 
zájmovým sdružením, spolkům a dalším organi-
zacím zabývajícím se dobrovolnou činností ob-
čanů takto (v Kč):
TJ Sokol Mšeno 56.440 (požadavek 75.600), 

SK Mšeno 72.200 (117.200), Okrašlovací spo-
lek Mšeno 10.000 (21.000), Veteran klub Mše-
no 10.000 (40.000), Český svaz chovatelů Mše-
no  5.000  (15.000), Český  svaz  včelařů Mšeno 
9.700 (9.700), Českobratrská církev evangelická 
Mšeno  9.000  (17.825), Klub  železničních  ces-
tovatelů  0  (5.000),  Plochodrážní  klub  Mšeno 
50.000 (150.000), Obec baráčníků Mšeno 1.660 
(1.660), Rybářský spolek Mšeno 8.000 (16.500), 
Klub  přátel  běhu  Kokořínským  údolím  2.000 
(10.000), Enduro klub Mšeno 16.000 (31.000), 
celkem 250.000 (510.485). Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
6.  RM  schvaluje  změnu  ceny  skupinového 

vstupného na koupaliště  takto:  pro  skupiny od 
20 osob  je  na každých 20 osob  jedna  zdarma. 
RM schvaluje snížení ceny vstupného pro seni-
ory nad 65 let na 20 Kč. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
7.  RM  schvaluje  dodatek  k  nájemní  smlou-

vě mezi městem Mšenem a  Ing.  J.  Šimonkem 
na pronájem p. p. č. 3427 o výměře 465 m2 v k. 
ú. Mšeno za cenu dle „Ceníku nájmů pozemků 

a nebytových prostor“ stanoveného RM. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
8. RM schvaluje konání akce „Na Kokořínsko 

s párou“, která se bude konat dne 8. 6. 2013. RM 
schvaluje  v  rámci  této  akce  vystoupení  klubů 
vojenské historie na p. p. č. 3441/4 (vlastnictví 
města) a na p. p. č. 3441/3 (vlastnictví ČD) s po-
užitím pyrotechniky. Správcem dočasné střelni-
ce RM stanovuje p. Svatopluka Houserka. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

1. RM souhlasí s umístěním fotovol-
taických panelů na hospodářské bu-
dově u domu čp. 310 na st. p. č. 389 
v k. ú. Mšeno. Umístění chce realizo-

vat p. Jiří Háze. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
2.  RM  schvaluje  realizaci  havarijních  oprav 

(bod 1. - 5.) v DSM a zároveň schvaluje úhradu 
havarijních oprav uvedených v bodě 1. – 5. tohoto 
usnesení z FRM DS.
1) Havarijní  oprava  terasy  –  oprava  podlahy 

a podlahové konstrukce (zatékání).
2) Havarijní  oprava SDK podhledů – oprava 

poškozených SDK podhledů na pokojích klientů 
ve 4. NP část ,,D“.
3) Malířské práce a oprava poškozených stěn – 

oprava a malování stěn ve 4. NP části ,,D“ (pokoje 
klientů, chodba, kuřárna).
4)  Rekonstrukce  –  havarijní  oprava  oblože-

ní vstupního vestibulu – oprava obložení  terasy 
(Cetris)  a  celého  architekt.  prvku  před  hlavním 
vchodem do objektu.
5) Havarijní oprava napojení VZT do střešních 

prostorů - zatékání v prostoru nad hlavní jídelnou 
v části ,,C‘‘.
RM  zároveň  požaduje,  aby  ředitelka  DSM 

sloučila uvedené opravy a vyhlásila jedno otevře-
né výběrové řízení s tím, že bude zveřejněno na 
internetových stránkách města.

Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
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3.  RM  schvaluje  výzvu  na  zakázku  malé-
ho  rozsahu  „Rekonstrukce  veřejného  osvětlení 
v Ráji“. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.
4. RM schvaluje vnitřní předpis č. 1/2013 Úpl-

né znění vnitřního předpisu č. 1/2008 Zásady za-
dávání  veřejných  zakázek  malého  rozsahu,  ve 
znění vnitřního předpisu č. 1/2009, č. 2/2009 a č. 
1/2011 Úplné znění. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.
5.  RM  schvaluje  změnu  režimu  parkování 

v prostoru určeném pro odstavné stání autobusů 
na nám. Míru. Místo bude určeno k tomuto účelu 
pouze po dobu provozu linkových spojů, v ostat-
ní  dobu  bude  určeno  i  pro  osobní  automobily. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
6. RM stanovuje cenu za svoz jedné popelnice 

na bioodpad pro právnické osoby a fyzické oso-
by podnikající ve výši 500 Kč při objemu 120 l 
a 1.000 Kč při objemu 240 l. RM zároveň schva-
luje  rozšíření vydávání kompostérů  i pro maji-
tele  nemovitostí,  které  nejsou  trvale  obydleny. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

1. RM souhlasí v souladu s § 34a, 
odst.  3)  zákona  č.  128/2000  Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů  s  užíváním  znaku města  Čes-

kým  svazem  chovatelů,  ZO  Mšeno  na  jejich 
propagačních materiálech. Hlasování: 3 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
2.  RM  schvaluje  věcný  dar  obci  Kanina  – 

pískovcový pomník ze hřbitova ve Mšeně – na 
obnovu  památníku  padlých  v  1.  světové  válce 
v této obci. Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
3.  RM  zamítá  žádost  o  vybudování  chodní-

ku na p. p. č. 509/1 ve Mšeně s  tím, že v  této 
části ulice Boleslavské je ve výhledu vybudová-
ní chodníku na druhé straně ulice, který umožní 
přímý přechod k domu žadatelky. Na pozemku č. 

Usnesení ze schůzí Rady města Mšena 
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, 

které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Trasa č. 24 , 14 h Mšeno, tržnice
Prodej čtvrtek 15. 8. 2013

Kuřice černé, červené,  
stáří: 2–18 týdnů, cena: 120–180 Kč

Kuřice kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), 
stáří: 12–18 týdnů, cena: 120–180 Kč

Chovní kohoutci, stáří: 
12–18 týdnů, cena: 120–180 Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může 
lišit dle aktuální nabídky.

Drůbež, prosím, objednávejte 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, email: gallusextra@centrum.cz



5. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Mšenem a manžely Čer-
nými,  spočívající  v  zajištění  strpění  umístění, 
zřízení  a  provozování  kanalizační  přípojky  na 
p. p. č. 3341/15 v k. ú. Mšeno, který je ve vlast-
nictví města, k st. p. č. 202 v k. ú. Mšeno, která 
je ve vlastnictví manž. Černých. Finanční úhrada 
je stanovena dohodou dle cen stanovených radou 
města v Pravidlech pro zřízení věcného břemene 
pro uložení inženýrských sítí do pozemků měs-
ta, tj. 1.000 Kč + DPH. Geometrický plán bude 
dodán i v digitální podobě. Náklady spojené se 
smlouvou hradí oprávnění. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
6.  RM  schvaluje  výpověď  paní  Křepenské 

z nájemního bytu v přízemí v domě čp. 299 (sta-
rá škola) dohodou k 31. 7. 2013., zároveň schva-
luje  zaplacení  finanční  náhrady  za  provedenou 
rekonstrukci bytu v hodnotě 120 tis. Kč. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
7.  RM  schvaluje  zveřejnění  záměru  prona-

jmout byt č. 5 v domě čp. 299 v Tyršově ulici ve 
Mšeně (2 + KK o celkové výměře 79 m2) s ter-
mínem od 1. 8. 2013 za měsíční nájemné ve výši 
5 tis. Kč (bez služeb) za standardních smluvních 
podmínek města.  Přihlášky  se  přijímají  do  17. 
7. 2013 do 14 h v podatelně MěÚ Mšeno, nebo 
poštou tak, aby bylo doručeno do 17. 7. 2013. Je 
možné dohodnout prohlídku bytu. Hlasování: 5 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.
8.  RM  schvaluje  uskutečnění  elektronic-

ké  aukce na dodávku  elektřiny pro  domácnos-
ti, kterou bude realizovat firma eCENTRE, a.s. 
a  poskytnutí  prostor  zástupcům  této  firmy  pro 
sběr přihlášek. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno  
jednomyslně.

PRODÁM 
byt 3+1 
(přízemí) 

v osobním vlastnictví, 
v klidné části Mšena, 
v blízkosti centra, 
po rekonstrukci, 
garáž, zahrádka. 

Cena a ostatní informace 
na tel.: 776 883 325

Inzerce
Prodám  velmi  pěkný manažerský  notebook 
Dell Latitude, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Win-
dows  XP  Professional,  stříbrný,  jako  nový, 
stáří  cca  2  roky,  pův.  cena  16  tis.  Kč,  nyní 
jen  3  900 Kč.  Celá  ČR,  i  na  dobírku.  Tel. 
723 509 549. 
Prodám  zcela  nový  kvalitní  německý  da-
lekohled,  je  určen  zejména  pro  myslivce 
a  k  pozorování  přírody.  Cena  jen  1  900 Kč. 
Na dobírku. Vhodné i jako pěkný dárek. Tel. 
723 509 549. 
Darujeme  2měsíční  fenku  německého  ov-
čáka,  tmavě zbarvená s pálením – milá hod-
ná,  zvyklá  na  děti,  rodiče  čistokrevní,  dobří  

hlídači,  otec dlouhosrstý NO. V případě zá-
jmu volejte na tel. 608 384 537.
Prodám byt 3+1 (přízemí) v osobním vlast-
nictví, v klidné části Mšena, v blízkosti cen-
tra,  po  rekonstrukci,  garáž,  zahrádka.  Cena 
a ostatní informace na tel. 776 883 325. 
Nabízím hvězdářský  dalekohled  –  teleskop 
pro začínající  astronomy, kompletní  soupra-
va  včetně  hledáčku,  kompasu,  stativu,  nový 
v orig. balení, cena pouze 800 Kč. Mohu za-
slat i na dobírku. Tel. 604 961 269. 
Prodám Nokia 6070, fotoaparát/kamera, FM 
stereo rádio, přehrávač MP3, diktafon, infra-
port, internet, email, Java, hry, stříbrná, jako 
nová, ve 100% stavu, s nabíječkou, cena pou-
ze 800 Kč. I na dobírku. Tel. 604 961 269.
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509/1 je plánována řada staveb v oblasti technic-
ké  infrastruktury, proto nelze chodník nyní bu-
dovat. Po skončení všech investičních akcí bude 
celý pozemek upraven jako veřejná zeleň v sou-
ladu s novým ÚP. Hlasování: 3 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně. V průběhu schůze se dostavil 
Ing. Flígl.
4. RM schvaluje prodloužení nájemní smlou-

vy s paní Ivanou Dubskou, byt č. 4 v čp. 14 Mše-
no  se na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 30. 6. 
2014 za podmínek předchozí nájemní smlouvy 
včetně inflační doložky.| Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
5.  RM  souhlasí  s  pronájmem  části  p.  p.  č. 

1651/1 o výměře 259 m2 a části p. p. č. 3403/2 
o výměře 50 m2 v k. ú. Mšeno na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.
6. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 

břemene mezi městem Mšenem a manžely Li-
sých spočívající v zajištění strpění umístění, zří-
zení a provádění oprav kanalizační přípojky na 
p. p. č. 3341/22 v k. ú. Mšeno. Finanční úhrada je 
stanovena dohodou ve výši 1.000 Kč + DPH dle 
cen stanovených radou města v Pravidlech pro 
zřízení  věcného  břemene  pro  uložení  inženýr-
ských sítí do pozemků města. GP bude doložen 
v digitální podobě. Hlasování: 4 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.
7. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budou-

cí o zřízení věcného břemene k pozemní komu-
nikaci mezi městem Mšenem jako oprávněným 
z věcného břemene a Středočeským krajem jako 
povinným z věcného břemene, spočívající v prá-
vu uložení a údržbě zařízení veřejného osvětlení 
v pozemcích p. č. 1451/1, 1556/1 a 1556/2 v k. 
ú. Olešno. Finanční úhrada je stanovena ve výši 
9.850 Kč + DPH. Hlasování: 4 – 0 – 0, schvále-
no jednomyslně.
8. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budou-

cí  o  zřízení  věcného  břemene  mezi  městem 
Mšenem jako oprávněným z věcného břemene 
a Českými drahami, a. s. jako povinnými z věc-
ného břemene, spočívající v právu provozování 
cyklostezky na p. p. č. 3441/3 v k. ú. Mšeno. Fi-
nanční úhrada bude stanovena dohodou ve výši 
10.000 Kč + DPH. Hlasování: 4 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně. V průběhu schůze se dostavil 
p. Koloc.
9. RM schvaluje na základě zprávy hodnotí-

cí  komise  o  posouzení  nabídek  vítěze  veřejné 
zakázky  „Snížení  energetické  náročnosti  ZUŠ 
Mšeno“,  a  to  Sdružení  pro  ZUŠ Mšeno,  které 
podalo nejnižší nabídkovou cenu. Hlasování: 5 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.
10.  RM  schvaluje Výzvu  k  podání  nabídky 

na  plnění  zakázky  malého  rozsahu  „Havarij-
ní opravy v DSM“. Předmětem veřejné zakáz-
ky jsou havarijní oprava terasy, havarijní oprava 
SDK podhledů, malířské práce, oprava poškoze-
ných stěn a oprava poškozeného okapu, havarij-
ní oprava obložení vstupního vestibulu, havarijní 
oprava napojení VZT do střešních prostorů. RM 
jmenuje místostarostu Sv. Houserka členem ko-
mise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
11.  RM  schvaluje Výzvu  k  podání  nabídky 

a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 
stavební práce na akci „Rekonstrukce místních 
komunikací ve Mšeně“. Hlasování: Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
12.  RM  projednala  „Vyhodnocení  připomí-

nek a stanovisek k návrhu ÚP Mšeno pro spo-
lečné  jednání  “  a pověřuje  starostu,  aby  jednal 
s dotčenými orgány o stanoviscích 1e, 9g a 12. 

Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
1.  RM  schvaluje  bezplatný  proná-
jem části koupaliště ve Mšeně paní 
Jindře  Noskové  v  období  od  1.  7. 

2013 do 31. 8. 2013, vždy od 19:15 do 20:15 h 
ve  středu na provádění kondičního cvičení pro 
skupinu účastníků v počtu 5 – 10 za podmínky 
dodržování provozního řádu koupaliště. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
2. RM schvaluje v souladu s „Pravidly pro při-

dělování odměn ředitelům školských příspěvko-
vých organizací zřizovaných městem Mšenem“ 
a na základě žádosti ředitelky ZŠ Mšeno Mgr. Ji-
řiny Trunkové odměnu za období leden – červen 
2013. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
3.  RM  schvaluje  v  souladu  s  „Pravidly  pro 

přidělování odměn ředitelům školských příspěv-
kových  organizací  zřizovaných  městem  Mše-
nem“ a na základě žádosti ředitele ZUŠ Mšeno 
Mgr. Čeňka Hlavatého odměnu za období leden 
– červen 2013. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
4. RM dává  souhlas  se  zřízením  dvou  pra-

covních  míst  v  DSM.  Zaměstnankyně  budou 
zajišťovat  podle  potřeby  pomocné  práce  za 
dlouhodobé neschopnosti (vrátnice a úklid), za 
odcházející pracovnici na přímé péči a dále bu-
dou zajišťovat  střídání dovolených v prádelně 
a  ve  stravovacím  provozu.  Pracovní místa  se 
zřizují na dobu poskytnutí dotace úřadem prá-
ce od 1. 7. 2013. Místa jsou již obsazena ucha-
zečkami o zaměstnání, které byly doporučeny 
úřadem práce. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
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„Udělali  jste nám opravdu obrovskou radost, 
že jste se na vernisáž přišli podívat v tak hoj-
ném počtu,“ řekl na úvod Jiří Říha, předseda 
Okrašlovacího  spolku  Mšeno.  „V  takovém 
rozsahu  díla  akademického  malíře  Karla 
Kroupy (1937 – 1986), mšenského rodáka, ne-
byla nikdy vystavena.“
Když  dr.  Irena  Mačátová  přišla  na  schůzi 

Okrašlovacího spolku s myšlenkou uspořádat 
nějakou  menší  výstavu  děl  jejího  spolužáka 
Karla Kroupy,  její  snaha  se  setkala  s  velkou 
vstřícností.  „Nikdy by mne však nenapadlo,“ 
doplnil Říha, „že  se na  sále mšenské  radnice 
sejde tolik jeho obrazů, kolik pokladů je mezi 
jeho spolužáky, kamarády a spoluobčany.“ 
Ve  svém  úvodním  vystoupení  vyjádřil  Jiří 

Říha své poděkování zejména dr. Ireně Mačá-
tové, člence mšenského Okrašlovacího spolku, 
protože  bez  ní  by  se  výstava  nikdy  neusku-
tečnila.  „Zároveň  chci  poděkovat  za  podpo-
ru města Mšena  a  vám  všem,  kteří  jste  nám 

na radnici ve Mšeně je k vidění zajímavá výstava obrazů mšenského rodáka karla kroupy

Karlan je tu stále s námi
Sobota odpoledne 29. června, sál mšenské radnice. Prostor mezi výstavními panely se zaplnil do posledního mís-
tečka. Okrašlovací spolek Mšeno zde totiž zahajoval výstavu významné mšenské osobnosti – akademického ma-
líře Karla Kroupy. 
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Karel Kroupa
narodil se ve Mšeně, v rodině rolníka, v roce 
1937 jako nejstarší ze čtyř dětí. Vystudoval 
střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze 
a akademii výtvarných umění v Praze. svou 
uměleckou dráhu si zkřížil podepsáním do-
kumentu Dva tisíce slov. Mezi jeho nejoblí-
benější motivy patřilo především milované 
Mšeno, krajina kokořínska, zachycoval však 
také život svých rodičů při práci na poli.  
Zemřel tragicky 19. dubna 1986. je pohřben 
na hřbitově ve Mšeně.

umožnili zde vystavit Kroupova díla,“ pokra-
čoval mšenský předseda ve slovech díků. „Při 
pohledu do výstavního sálu si myslím, že roz-
hodně  má  smysl  vzpomínat  na  tyto  umělce, 
kteří už nejsou mezi námi.“ 
Všechny vystavené obrazy byly uspořádány 

do katalogu, který  je dílem Ing. Zuzany Pau-
čové. Nabízí  ucelený obrázek o  tvorbě Karla 
Kroupy.
Svůj  dík  organizátorům  výstavy  vyjádřil 

také Ing. Martin Mach, starosta města: „Ved-
le mšenského Okrašlovacího spolku bych rád 
poděkoval  také komisi pro kulturu a cestovní 
ruch, která pracuje při radě města, a samozřej-
mě mšenské základní umělecké škole. Tyto tři 
subjekty  společným úsilím výrazně obohacu-
jí  kulturní  život  ve  městě.  Dnešní  mimořád-
ná výstava  je  v  tomto měsíci  již  třetím  takto 
uspořádaným společným podnikem, za nímž je 
mnoho práce, které si nesmírně vážím.“
O tom, že rada města nápady vzešlé v kul-

turní komisi bere vážně, svědčí  i nový obraz, 
jehož koupi navrhl pan dr.  Josef Šebesta, pe-
dagog mšenské ZUŠky. Kroupův obraz „Ma-
sopust“, na němž je i mšenská radnice, vzápětí 
odhalil mšenský starosta.
Okolnosti vzniku výstavy osvětlila její kurá-

torka dr. Irena Mačátová: „„K myšlence uspo-
řádat výstavu děl Karla Kroupy došlo v době, 
kdy jsme chtěli zorganizovat sjezd naší třídy po 
60 letech od ukončení mšenské základní školy. 
Nevěděli jsme, jak jinak uctít Karla, spolužáky 
nazývaného Karlana. On je víc jak pětadvacet 
let omlouván z našich sjezdů, protože už mezi 
námi není. Podařilo  se  nám,  jak vidíte,  shro-
máždit značné množství obrazů. Chci poděko-
vat všem jejich majitelům.“

Irena Mačátová  poděkovala  také Městské-
mu úřadu Mšeno za poskytnutí výstavního sálu 
a vzornou péči o  svěřené obrazy. Organizace 
výstavy  se  ujal mšenský Okrašlovací  spolek. 
Jeho další členové pomohli při instalaci či za-
jištění občerstvení.   
„V  neposlední  řadě  děkuji  rodině  Karla 

Kroupy, která nám poskytla celou řadu rodin-
ných památek – fotografií a dalších cenností,“ 
řekla dr. Mačátová na závěr svého vystoupení. 
„Jak se nám celé dílo povedlo, musíte posoudit 
sami. Celá naše snaha byla vedena touhou dů-
stojně vzpomenout na Karla Kroupu.“
Výstava bude oevřena na sále mšenské rad-

nice do neděle 28. července 2013.
Karel Horňák
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Jaké byly důvody k tomu, že se začalo uva-
žovat o celkové rekonstrukci mšenské zá-
kladní umělecké školy?
Město Mšeno mělo v plánu nejprve projekt na 
rekonstrukci vnějšího pláště budovy. Jenže při 
bližší obhlídce se zjistila nutnost dát do pořád-

ku  také  elektroinstalaci. Různé  výjimky  byly 
i z hlediska hygieny, např. ohledně protipožár-
ního  schodiště  do  1.  patra.  Stavební  komise 
přihlédla  k  dalším  požadavkům  a  přiklonila 
se k názoru, že by se všechny potřebné změny 
měly odehrát najednou.

Bylo pamatováno na případné změny vnitř-
ních dispozic budovy? 
S architektem Milanem Drechslerem jsme ře-
šili  skutečnost,  že  kromě  kovárny  a  kotelny 
se všechny ostatní příčky udělají tak, aby toto 
řešení vyhovovalo – pokud možno – na dobu 
řekněme 20 – 30 let, a to i s vyhlídkou prostor, 
které teprve najdou své uplatnění. V základním 
rozdělení bude v přízemí i nadále fungovat hu-
dební obor, v patře pak v ateliérech obor vý-
tvarný  spolu  s  učebnami,  které  budou  sloužit 
oběma oborům. 

Kromě učeben se myslelo i na další záleži-
tosti (sklady, hygienická zařízení apod.)?
Přesně tak. Bude posílena kapacita sociálních 
zařízení,  která  budou  vybavena  také  sprcho-
vým  koutem.  Dále  se  řešila  centrální  šatna, 
která dosud chyběla. Do učeben budou  insta-
lována nová umyvadla,  aby byly  splněny hy-
gienické náležitosti. Na zpevněné stropy přijde 
i nové osvětlení.

Jak bude řešeno topení?
V  roce  2011  se  udělal  energetický  audit  na 

opláštění a změnu topného systému, což bylo 
podmínkou získání dotace. K vytápění budovy 
bude sloužit nový plně automatický kotel, kte-
rý bude „krmen“ peletkami spolu s uhlím. Po-
dobný princip spalovacího agregátu byl použit 
také v základní škole, kde už funguje k všeo-
becné spokojenosti.

Je už jasno o finální podobě střešní kryti-
ny?
Budou ji tvořit velké eternitové desky Cembrit 
v  čokoládově  hnědé  barvě,  která  bude  kore-
spondovat s dřevěnými okny. Je  rovněž potě-
šitelné, že dodavatelé materiálu jsou z mělnic-
kého regionu.

Mohl byste prozradit, kdo stojí za návrhem 
nové architektonické podoby vnějšího pláště 
budovy?
O tu postarala firma Energy Benefit, která spo-
lupracovala  již  při  rekonstrukcích  mateřské 
i základní školy. Konečnou podobu, kterou si 
můžete prohlédnout na vedlejším obrázku, má 
„na svědomí“ Bc. Kristýna Krámková. V jejím 
pojetí  je pozoruhodný návrat k štítu, který už 
na budově byl v minulosti.

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel Základní umělecké školy Mšeno, o probíhající rekonstrukci budovy:

POSOUVÁME SE DO 21. STOLETÍ
Ti, kdo začátkem června procházeli kolem budovy Základní umělecké školy ve Mšeně, si 
nemohli nevšimnout čilého ruchu. Nejprve se kolektiv zaměstnanců školy proměnil ve stě-
hováky a nezměrným úsilím vyklidil celou budovu z přízemí až na půdu. Nebyla to žádná 
legrace. Za vydatné pomoci zaměstnanců města, zejména bratrů Gurvayových, muselo na 
„výlet“ do Domova seniorů i křídlo z koncertního sálu. V polovině června nastoupili do 
budovy pracovníci Stavební společnosti Guttenberg s. r. o., aby zahájili svým rozsahem ne-
bývalou rekonstrukci. O tom, co čeká budovu mšenské základní umělecké školy v nejbližší 
době, jsem si povídal s jejím ředitelem Mgr. Čeňkem Hlavatým.
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Vycházela autorka projektu třeba z něja-
kých dobových fotografií?
Ano, podkladem projektu  se právě  stala  jedi-
ná  fotografie  z  r.  1906,  která  byla  k  dispozi-
ci.  Vlastní  ji  Jiří  Říha,  předseda  mšenského 
Okrašlovacího spolku. Je potěšitelné, že v na-
šem městečku jsou lidé, kteří se zajímají o jeho 
historii a sbírají dobové relikvie. Ty pak mohou 
pomoci přiblížit konečnou podobu objektu his-
torické skutečnosti.

Můžete prozradit termín dokončení?
Ten  je  samozřejmě  v  rukou  stavbařů,  ale  je 
pochopitelné,  že  za  dva  měsíce  prázdnin  se 
stavba  stará  sto  let  dá  těžko  takhle  z  gruntu 
přestavět.  Nicméně,  zásadní  věc  –  kanaliza-
ce, která  se  ještě  zdála před  třemi  týdny dost 
problematická, je vyřešena. I kdyby se pláno-
vaný  termín  dokončení  (31.  srpen)  posunul, 
neovlivní  to  začátek  školního  roku,  protože 
město  se  škole postaralo o náhradní prostory. 
Při této příležitosti chci moc poděkovat vedou-
cím pracovníkům místních  institucí – Mgr. et 
Bc. Blance Dvorščíkové, MBA (Domov seni-
orů),  Mgr.  Jiřině  Trunkové  (Základní  škola) 
a Ing. Martinu Machovi (MěÚ Mšeno) – za po-
skytnutí náhradních prostor pro výuku. Výuka 
v  novém  školním  roce  tak  bude moci  zahájit 
bez sebemenších problémů.

Co ještě nevíte o rekonstrukci ZUŠ...
Název stavby:  Snížení  energetické  nároč-
nosti a změna vnitřních dispozic ZUŠ Mše-
no. Investor: město Mšeno (s použitím dota-
ce z operačního programu Životní prostředí). 
Projekční práce: Energy Benefit Centre  a. 
s., D works, s.  r. o. Předpokládané nákla-
dy: 6 mil. Kč. Zhotovitel: Sdružení pro ZUŠ 
Mšeno  (Guttenberg,  s  r.  o.  a  SVA,  s  r.  o.). 
Technický dozor: Energy Benefit Centre a. 
s. Termín realizace: 07 – 08/2013.
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Semaines de bontes aneb týdny dobrot ve výtvarném oboru ZUŠ Mšeno

BILANČNÍ OCHUTNÁVKA
Základní  umělecká  škola  Mšeno  na  počátku 
května pořádala již desátý zájezd za uměním do 
Vídně. Letos se servírovala opravdová kulturní 
lahůdka – retrospektivní výstava Maxe Ernsta 
(německý malíř, sochař, grafik, básník, přední 
představitel dadaismu a surrealismu). Některá 
jeho díla byla vystavena po více než 77 letech. 
Jeho obrazy obývají lidské postavy a fantastic-
ké kreatury v magické krajině. Návštěvníci této 
expozice vstoupili i do světa Sedmi smrtelných 
hříchů – unikum virtuality a vizuality. Galerie 
Albertina  oslavila  svoji  desetiletou  výstavní 
činnost neopakovatelně a představila opravdo-
vé klenoty světové pokladnice umění.
Na konci května se výtvarný obor ZUŠ Mše-

no vypravil na exkurzi do Turnova. Naše kroky 
vedly na Střední uměleckoprůmyslovou školu 
a Vyšší odbornou školu Turnov, se kterou jsme 
navázali vzájemnou spolupráci. Byli jsme prv-
ními  návštěvníky,  kteří  viděli maturitní  práce 
letošních absolventů – v oboru uměleckého zá-
mečnictví a kovářství dosahují vysoké úrovně.  
Výtvarný a hudební obor ZUŠ Mšeno spojil 
své síly na úspěšném programu Na Kokořín-
sko s párou, který opět oživil okolí vlakového 
nádraží. Kromě hudebního programu se žáci 
naší  školy  aktivně  zapojili  do  organizování 
výtvarných dílen na zahradě. Letošním téma-
tem  byl  Cirkus.  Finanční  výtěžek  3  800 Kč 
z výtvarných aktivit  tohoto dne bude pouká-

zán  na  pomoc  lidem  zasaženým  povodní  na 
Mělnicku.
Ve  dnech  17.  až  21.  6.  2013  ZUŠ  Mše-

no  realizovala  projektový  týden  „Mělnické 
putování  časem  aneb  Středověk  v  podlou-
bí“. Tento  projekt  vznikl  za  podpory města 
Mělníka a byl určen pro mateřské a základ-
ní  školy. Gotickým podloubím  provedli  tří-
dy přihlášených škol žáci výtvarného oboru 
ZUŠ Mšeno. Celkový počet  soutěžících byl 
přes 530 žáků. Nejlepší kolektivy škol byly 
oceněny za zvuku fanfár v obřadní síni měl-
nické  radnice  panem  starostou  MVDr.  Cti-
radem  Mikešem  a  samotným  římským  cí-
sařem  a  českým  králem  Karlem  IV.  Tato 
kulturní  akce  byla  velmi  úspěšná  díky  ga-
rantovi  –  Mgr.  Štěpánce  Hlavaté  a  našim 
aktivním  žákům,  kterým  patří  poděkování.                                                                                                           
Ve středu 26. 6. 2013 došlo k slavnostnímu 
ceremoniálu ZUŠ Mšeno na radnici ve Mše-
ně. Za účasti pana starosty Ing. Martina Ma-
cha se škola rozloučila v rámci ukončení zá-

kladního studia s desítkou svých absolventů 
výtvarného oboru. Rovněž bylo oceněno tři-
náct žáků ze 41. ročníku Mezinárodní dětské 
výtvarné  výstavy  Lidice  2013,  kteří  získali 
čestná uznání zahraniční poroty. Tento slav-
nostní den byl završen Letním koncertem – 
beneficí  žáků  hudebního  oboru,  která  byla 
i  symbolickým poděkováním a rozloučením 
s paní učitelkou Mgr. Veronikou Skopcovou. 
Ta  bude  od  nového  školního  roku  působit 
v mladoboleslavské ZUŠ.  
V pátek 28. 6. se rozdávalo vysvědčení ne-

jen v naší škole, ale již druhým rokem i v Do-
mově  seniorů ve Mšeně. Klienti  po  celoroč-
ním  úsilí  prospěli  s  vyznamenáním. Celkem 
bylo  předáno  23  vysvědčení.  Tvůrčí  setkání 
proběhlo v přátelské atmosféře.
Všem našim žákům, pedagogům a zaměst-

nancům přeji krásné letní dny, aby mohli na-
čerpat nejen  tvůrčí  síly do nového  školního 
roku. Rád bych touto cestou poděkoval, také 
rodičům  žáků  za  velkou  podporu  naší  ZUŠ 
Mšeno.

Mgr. Čeněk Hlavatý, 
ředitel ZUŠ Mšeno
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Nové knihy 
v městské knihovně
Beletrie J. Rudiš: Národní  třída; H. Mantelo-
vá: Předveďte mrtvé; J. K. Rowlingová: Prázd-
né místo; Kolektiv autorů: O psech a lidech; F. 
S. Fitzgerald: Velký Gatsby;  I. McEwan: Ne-
vinný.
Detektivky J. Nesbo: Švábi; S. King: Pavučina 
snů; S. Toyne: Klíč; M. Giordano: Apokalypsa; 
J. Grisham: Calico Joe,
Romány pro ženy N. Robertsová: Druhá lás-
ka,  Stopy  ve  tmě;  D.  Steelová:  Zrada,  Cesty 
osudu; S. Brown: Odražená střela, Ostrý střih; 
M. Willetová: Mít pro koho žít.
Naučná literatura Z.  Pohlreich:  Vejce  nebo 
slepice; V. Soukup: 50 výletů na rozhledny.

Kalendář výročí
Hoblová Barbora  (*  14.  2. 
1852  Nymburk  †  15.  8.  1923 
Kokořín),  etnografka.  Po  uza-
vření sňatku ve svých 27 letech 
se  odstěhovala  z  Nymburka 
(kde  předtím  založila  dám-
ský  čtenářský  spolek  Lada) 
do Mladé Boleslavi.  Zabývala 

se  národopisnou  činností  venkovského  lidu, 
v roce 1892 založila Spolek paní a dívek, kde 
byla  starostkou  přes  třicet  let.  Vyvrcholením 
její činnosti byla účast na Národopisné výstavě 
českoslovanské v roce 1895.

Nebeský Václav  Bolemír, 
PhDr. (* 18. 8. 1818 Nový Dvůr 
u Kokořína † 17. 8. 1882 Pra-
ha),  básník,  literární  historik, 
publicista.  Pocházel  z  národ-
nostně  smíšeného  manželství, 
navštěvoval  nejprve  českou 
školu  v  Šemanovicích,  poté 

německé školy ve Vidimi, gymnázium v České 
Lípě a Litoměřicích. V roce 1843 začal studo-
vat  nejprve medicínu  ve Vídni,  ale  potom  se 
zabýval  studiem  jazyků  a  literaturou  na Uni-
verzitě Karlově, kde se přimkl k češství a stal 
se překladatelem antických dramat a španělské 
poezie. Byl  básníkem přírodní  a milostné  re-
flexe,  považovaný  za  nástupce K. H. Máchy. 
V roce 1846 přijal místo vychovatele v domě 

rytíře Jana Norberta z Neuberku na jeho statku 
v Chloumku u Mělníka. V roce 1848 se účast-
nil  politického  života  v  Praze,  kde  spolupra-
coval s Františkem Palackým a K. Havlíčkem 
Borovským (byl jeho zástupcem v redakci Ná-
rodních novin). Byl důvěrným přítelem Bože-
ny Němcové, zejména rádcem v jejích umělec-
kých začátcích. Přijela za ním i na Mělník. Byl 
zvolen do Národního výboru,  stal  se  sekretá-
řem Národního muzea v Praze a Matice české 
a  redaktorem  časopisu Českého muzea (1850 
– 61). Od roku 1849 byl docentem české lite-
ratury na Univerzitě Karlově. Vyšla mu jediná 
větší  skladba – filozofická báseň Protichůdci. 
Jeden z prvních upozornil na nutnost studovat 
tradiční  četbu venkovského  lidu  a na  její  vý-
znam ve slovesné kultuře národa. Je pochován 
v  Praze  naproti  Slavínu Vyšehradského  hřbi-
tova  v Praze,  kde  je  hrob Bedřicha Smetany. 
Po jeho rodném statku s barokním špýcharem 
zbyly  jen  ruiny  a  rozvaliny.  Obsáhlou  studii 
o jeho životě a díle sepsal literární historik pro-
fesor Univerzity Karlovy Josef Hanuš (1862 
–1944).
Fabian Václav (* 26. 8. 1833 Živonín † ?), vo-
ják z povolání, politický pracovník. Byl důstoj-
níkem u císařsko-královského vojska. Sňatkem 
v roce 1867 se stal spolumajitelem velkostatku 
ve  Velkém  Újezdě  a  byl  zvolen  poslancem 
zemského sněmu a říšské rady. Náležel ke stra-
ně historické šlechty, v roce 1890 byl členem 
okresního zastupitelstva.

převzato z publikace M. Sígla: 
Kdo byl a je kdo na Mělnicku

Tip na knihu 
Jiří Hájíček: Rybí krev
Román nás zavádí na jihočeský venkov přelo-
mu osmdesátých a devadesátých let dvacátého 
století. Kniha získala cenu Magnesia Litera pro 
nejlepší knihu roku 2013.
Anotace: Po patnácti letech strávených v cizi-

ně se Hana v roce 2008 vrací do polozatopené 
vesničky na břehu Vltavy, kde vyrůstala, chtěla 
se vdát a být učitelkou ve zdejší jednotřídce. Ale 
všechno je jinak – na vylidněné návsi stojí sama. 
Má však odvahu podívat se zpátky, má odhod-
lání ptát se sebe samé i  lidí, kteří pro ni kdysi 
mnoho znamenali. Člověk po čtyřicítce si chce 
udělat pořádek sám v sobě, uzavřít konečně staré 
záležitosti a bolesti, říká Hana, když se po dlou-
hých  letech  setkává  s otcem, bratrem a kama-
rádkami z dětství. Po úspěšném románu Selský 
baroko (Magnesia Litera 2006 za prózu), který 
tematizoval rozpad tradičního venkova v pade-
sátých letech minulého století, zkoumá autor dál 
českou vesnici. Rybí  krev  je  především příbě-
hem rozpadu jedné rodiny a vesnice za již zcela 
jiných společenských okolností. Téma vysídlo-
vání a bourání obcí v důsledku výstavby jader-
né elektrárny se zdá veskrze současné, nevyhnu-
telné i dnes, kdy je nejistý osud dalších vesnic, 
např. kvůli těžebním limitům v hnědouhelné ob-
lasti severních Čech. Rybí krev však není něja-
kým „zeleným románem“, je to především pou-
tavý lidský příběh tří kamarádek z malé vesnice, 
které osud rozprášil do světa, příběh, v němž se 
silně ozývá touha po rodinné soudržnosti, a také 
příběh o síle lásky a odpuštění.
Rybí  krev  (stejně  jako předchozí  autorův  ro-

mán Selský baroko) je venkovskou prózou. Au-
tor citlivě a se znalostí prostředí popisuje život na 
vesnici i její obyvatele. Vypráví příběh prostě, tak 
jako by opisoval skutečný život a jeho přirozený 
běh. Ovšem žádná vesnická idyla to není.
Autor se vrací k choulostivé a opomenuté ka-

pitole českých dějin: zániku vesnic, které mu-
sely ustoupit stavbě jaderné elektrárny Temelín. 
Vesnice v románu kronikářského ražení překva-
pivě  nemají  jména  –  dnes  už  totiž  neexistují, 
až na Purkarec, který byl zatopen po osudovou 
kvótu 370,5 metru a z něhož pochází i Jiří Há-
jíček. Zato postavy jsou pojmenovány pečlivě. 
Tyčící se věže elektrárny slouží v podstatě jen 
jako kulisa pro soukromá dramata a mezilidské 
vztahy. Autor se, tak jak je u něj čtenář zvyklý, 
soustředí především na osudy obyčejných lidí, 
které zachycuje v bodu zlomu, zasažené velký-
mi dějinnými událostmi.

Komu vadily květináče?
V sobotu 22. června žilo Mšeno bohatým kulturním a sportovním životem. Oživlé náměstí, kon-
cert, veteránská vyjížďka, žákovský fotbalový turnaj, country Plovárna na koupališti a také letní 
taneční zábava na stadioně. Co však s kulturou nemělo nic společného, bylo řádění nočního van-
dala či vandalů v Karlově ulici, který krátce před půl třetí hodinou ranní zničil květináče s muš-
káty na jednom z plotů. Nebylo to letos poprvé. Už po rybářské zábavě také zmizel jeden muškát 
i s květináčem. Škoda v korunách asi pětistovka. Na plotě však už kvést nebudou, aby někoho 
nelákaly k házení přes silnici. P. S. Podmisky zůstaly celé.

Dana Dlouhá
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T akový  název  měl  už  třetí  ročník  recesistické  vycházky 
v  dobovém  oblečení,  kterou  v  polovině  července  pořá-
dali nadšenci z Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí. 
Účastníci  akce  Po  stopách  Cinibulkových  –  Časem  zpět 

o sto  let se sešli u kašny na nedávno opraveném náměstí Míru ve 
Mšeně,  připomněli  si  devětašedesáté  výročí  úmrtí  Josefa  Bedři-
cha  Cinibulka,  milovníka  Kokořínska,  velkého  mšenského  patri-
ota,  učitele  a  posléze  ředitele  mšenských  škol. A  potom  vyrazili 
na špacír po malebném okolí Mšena. Cesta vedla výletníky laděné 

do začátku minulého století z centra Mšena přes Jezevčí stezku na 
Romanově,  kterou  vloni  členové  okrašlovacího  spolku  ve  spolu-
práci s městem obnovili. Tam se všichni seznámili se zachráněnou 
třešňovou odrůdou Mšenská Jánovka a vyslechli si pověst o jejím 
údajném vzniku. Následoval sestup do rokle Kačina a pěšinou parta 
dam a pánu došla na místo zvané Vyhlídky. Povedený výšlap pak 
společně zakončili v hospůdce na Romanově u studeného piva. 

Text: Jiří Říha 
Foto: Václav Zýval

Nadšenci se vrátili 
do časů pana učitele

ČASEM ZPĚT O STO LET



V sobotu 13. července uspořádala Tělocvičná 
jednota Sokol Mšeno  již  tradiční Kokořínský 
triatlon  pro  amatérské  sportovce.  Letošního 
19.  ročníku  se  zúčastnilo  21 mužů,  z  toho  4 
veteráni,  a  4  ženy. Novinkou  pro  letošní  rok 
byla  kategorie  juniorů,  kde  mohli  startovat 
závodníci  do  18  let.  Od  dospěláckého  závo-
du  je  lišilo  pouze  zkrácení  plavecké  části  na 
polovinu (750 m). Start byl tradičně na Hara-
sově,  kde  závodníky  čekala  první  disciplína 
–    1,5 km  plavání.  Odtud  triatlonisté  vyrazili 
na cyklistický, 31 km dlouhý úsek, který vedl 
po silnici, zpevněných cyklistických a polních 
cestách a také terénem. Desetikilometrová bě-
žecká část začínala u hospůdky na Romanově, 

kde celý triatlon také končil. Po celý den nás 
provázelo příjemné počasí bez deště. Dočkali 
jsme se i sluníčka, které určitě potěšilo i naše 
závodníky.
V kategorii mužů si pro první místo doběhl 

Robert Klust v čase 3:02,37. Na druhém mís-
tě se umístil Vladimír Melichar (3:07,15) a tře-
tí byl mšenský Martin Kauler  (3:13,22), další 
mšenští borci Jiří Matúšek a Jan Krúpa obsadili 
společné 11. místo (3:52,45).
Mezi  veterány  vyhrál  Milan  Řezník 

(3:34,39), druhý byl Václav Hec (3:53        ,22), 
třetí Vladimír Bryscejn (4:02,08) a čtvrtý Vác-
lav Honzík (4:18,52). 
Miroslava  Pavlů  (03:37,52)  znovu  vyhrá-

Kokořínský triatlon

la ženskou kategorii, na druhém a třetím mís-
tě  skončily  tradiční  účastnice  Olga  Lacinová 
(3:40,40) a Lucie Dittrtová (4:00,34). 

V juniorské  kategorii  byl  nejlepší  Jacob 
Najman  (3:20:33)  před Matoušem Měšťanem 
(3:21,13).  Třetí  místo  obsadil  Matěj  Mach 
(3:23,44)  před  Adolfem  Živným  (3:30,44), 
všichni ze Mšena.
Celkové výsledky a  fotky najdete na www.

sokolmseno.cz.
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V sobotu 22. června 2013 se uskutečnil  II.  ročník Memoriálu Josefa 
Babáka v kopané  starších  žáků. Turnaje,  který probíhal  za krásného 
počasí na stadionu ve Mšeně, se zúčastnily 4 týmy. Po úvodních slo-
vech, kdy pan Zabilanský přivítal hráče a ostatní přítomné, proběhla 
krátká slavnostní chvíle – ocenění bývalých hráčů SK Mšeno. Pak už 
hřiště patřilo mladým fotbalistům. Zápasy byly vyrovnané, některým 
týmům se dařilo lépe, některé tolik fotbalového štěstí neměly. Po celou 
dobu se o osvěžení a občerstvení hráčů a diváků starali pan Nechyba 
a paní Sasková se svými pomocníky. 

Konečné pořadí: 1. SK Slaný, 2. SK Motorlet Praha B, 3. SK Mondi 
Štětí, 4. SK Mšeno.
Každý z týmů si odnesl věcnou cenu, diplom a dortík na doplnění ka-

lorií. Všechna utkání s přehledem odpískal sudí Princ, kterému patří dík. 
Velké poděkování patří výboru SK Mšeno, zejména pánům Jirkovi Zabi-
lanskému a Mirkovi Prieložnému, kteří se na organizaci a průběhu me-
moriálu nejvíce podíleli. Těšíme se na další ročník.

Anna Babáková s rodinou

Čtvrtou červnovou  sobotu  se konal  tradiční volejbalový  turnaj  smíše-
ných družstev za místní sokolovnou. Letošního šestnáctého ročníku se 
zúčastnilo deset týmů z různých měst ČR, ale také přijela dvě družstva 
z německého Torgau. Po rozlosování do dvou skupin po pěti týmech se 
mohlo  začít  hrát.  Po  dohrání  skupin,  postoupila  z  každé  skupiny  dvě 
družstva a mezi sebou svedla boj o finále. 
Do finále nakonec postoupilo družstvo Příšerky a Žižkov, z celkového 

vítězství se nakonec radovaly Příšerky. O bronz se utkaly týmy Desná 
a Velký kulový, kde třetí místo vybojovala Desná.
Celý den nás provázelo krásné slunné počasí a po náročném dni se nás 

několik sešlo v „Pekle“, kde  jsme společně oslavili vítěze  i poražené. 
Poprázdninový volejbalový turnaj chystáme na 7. září. 

Celkové pořadí: 1. Příšerky, 2. Žižkov, 3. Desná, 4. Velký kulový, 5. 
Mšeno, 6. Sebranka, 7. Zdravý duch, 8. Torgau, 9. Klídek, 10. Vopičky.

Memoriál  Josefa babáka
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Napínavé boje na tradičním turnaji smíšených družstev ve volejbalu

za sokolovnoU Pod vysokoU síTí


