
„Těší nás velký 
zájem o pořá-
dání festiva-
lu i v menších 
městech. Jsme 
rádi, že můžeme 
nejlepší filmy 

uplynulé sezóny ukázat i tam, kde 
by jinak takovou možnost neměli,“ 
říká manažer festivalu Dan Hála 
a dodává: „Počtem míst konání jsme 
zdaleka nejrozšířenější sportovní či 
outdoorový filmový festival v Česku 
i na Slovensku.“

Ve Mšeně se filmový festival SNOW FILM 
FEST uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 
v mšenské sokolovně.

PROGRAM FESTIVALU
14:00 Zahájení
14:15 ATARAXIE (USA, Nový Zéland, Ně-
mecko) – cílem skupiny dobrodruhů je jen 
pomocí tažného draka (snowkiting) dosáh-
nout vrcholu nejvyšší hory Mt. Marcus Baker 
(4016 m) v aljašských horách Chugach.
14:35 SNOWGIRLS (Slovensko) – dokument 
přibližuje svět volného lyžování a snowboar-
dingu z pohledu slovenských a českých jezd-
kyň.
15:05 SNOW WAY (ČR) – dokumentární 
film mapuje dvacetiletou sportovní kariéru 
nejúspěšnějšího českého snowboardisty Mar-
tina Černíka.
15:50 – 16:30 Přestávka
16:30 SAŠIMI Z JEDNOROŽCE (USA) – 
autoři tohoto snímku se vydali do japonských 
hor s cílem ulovit mýtického hokkaidského 
jednorožce. „Ukázalo se ale, že zvíře je těž-
ké natočit, a tak jsme se rozhodli alespoň si 
trochu zalyžovat,“ skromně komentují autoři 
filmu.
16:35 LÁKAVÝ STRACH (Kanada) – An-
dreas Fransson je asi nejodvážnějším extrém-
ním lyžařem této generace. Ve filmu zkoumá 
místo, kde strach přemůže všechny emoce, 
protože smrt číhá na každém chybném kroku.
17:10 NA SEVER OD SLUNCE (Norsko) – 

surfaři se rozhodli strávit devět měsíců stude-
né norské zimy v izolaci za polárním kruhem 
v neobydlené zátoce omývané Atlantikem.
18:00 – 18:30 přestávka
18:30 MODRÁ POSEDLOST (USA) – film 
točený na aljašském ledovcovém platu. Ho-
rolezec Alan Gordon se snažil zachytit místa 
na ledovci, kde se od svých devíti let neustále 
pohybuje a která se každý den proměňují.
18:45 NEVIDITELNÁ HORA (Slovensko) – 
výstup nevidomého Juraje Prágera a Zoliho 
Pála na nejvyšší horu Evropy ze severu.
19:10 NAPŘÍČ LEDY (Austrálie) - dva 
australští dobrodruzi, se vydávají na nebez-
pečnou cestu napříč Antarktidou a zpět, a to 
zcela bez pomoci, pouze dva muži táhnoucí 
na saních své zásoby a přístřeší přes 2200 km 
nehostinného ledu a mrazu.

Vstupné: dospělí 80 Kč; děti do 12 let zdar-
ma; děti 12–18 let, studenti, senioři 40 Kč. 
Občerstvení zajištěno. Změna programu vy-
hrazena.

Tělocvičná jednota Sokol Mšeno se zapojila jako pořadatel do seriálu fil-
mových představení, v nichž diváci ve 180 městech po celé České a Sloven-
ské republice uvidí osmičku znamenitých zimních filmů domácí i zahra-
niční produkce.

Další setkání s filmovým uměním, tentokrát na téma Zima
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1. Rada města povoluje výjimku 
z počtu žáků v IX. třídě Základ-
ní školy Mšeno, příspěvkové or-
ganizace v souladu s § 23 odst. 

3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve 
znění pozdějších předpisů a § 5 vyhlášky č. 
48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, na 31 žáků. Zvýšení o 1 
žáka nad stanovený limit nebude mít vliv na 
kvalitu výchovně vzdělávací práce třídy a bu-
dou splněny podmínky hygieny, bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí. Hlasování: 5 pro, 0 pro-
ti, 0 zdržel se – schváleno jednomyslně.

2. RM schvaluje záměr města poskytnout 
jako výpůjčku interiér domu čp. 31 na nám. 
Míru ve Mšeně za účelem vybudování zaříze-
ní zdravotní péče včetně lékárny. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
3. RM bere na vědomí Zápis z dílčího pře-
zkoumání hospodaření města Mšena za rok 
2013 a na základě doporučení auditorek Kraj-
ského úřadu SK žádá zastupitelstvo města, 
aby pověřilo radu města operativním prová-
děním rozpočtových opatření tak, aby v rámci 
schváleného rozpočtu byly prováděny pře-
vody, navýšení a ponížení mezi jednotlivými 
paragrafy rozpočtu, a to do výše 1 mil. Kč 
měsíčně s tím, že zastupitelstvo města vezme 
rozpočtové změny na vědomí vždy na nejbliž-
ším veřejném zasedání. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
4. RM bere na vědomí výroční zprávu ZUŠ 
Mšeno za školní rok 2012/2013. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

1. RM projednala a schvaluje 
předložený Program regenerace 
Městské památkové zóny Mšeno 
a doporučuje zastupitelstvu města 
program schválit. RM dále dopo-

ručuje ZM zřídit Fond regenerace, ze kterého 
by byly poskytovány příspěvky na záchranu 
a obnovu architektonicky nejhodnotnějších 
staveb na území města. Hlasování: 4 pro, 0 
proti, 1 se zdržel (Ing. Flígl) – schváleno.

2. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Mšenem a ČEZ Distri-
buce, a.s. spočívající v zajištění strpění umístě-
ní, zřízení a provozování distribuční soustavy 
s názvem akce „IV-12-6013550/VB2 Mšeno, 
Na Tržišti, P. Hanauer, knn“ k pozemkům p. č. 
3362/3 a p. č. 3354/2 v k. ú. Mšeno, které jsou ve 
vlastnictví města, a to v rozsahu stanoveném ge-
ometrickým plánem č. 795-667/2013 ze dne 28. 
8. 2013. Finanční úhrada je stanovena dohodou 
dle cen stanovených radou města v Pravidlech 
pro zřízení věcného břemene pro uložení inže-
nýrských sítí do pozemků města, tj 13.350 Kč + 
DPH. Geometrický plán a zaměření skutečného 
provedení bude dodáno i v digitální podobě. 
Náklady spojené se smlouvou hradí oprávněný. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
3. RM revokuje usnesení č. 8 ze schůze rady 
č. 58 ze dne 24. 4. 2013 z důvodu doplnění 
pozemků a schvaluje smlouvu o sml. budoucí 
o zřízení věcného břemene mezi městem Mše-
nem a ČEZ Distribuce, a.s. spočívající v za-
jištění strpění umístění, zřízení a provozování 
distribuční soustavy s názvem akce „IV-12-
6013552/V2B/004, Sedlec NN pro 15/3 To-
máš Walner“ k pozemkům p. č. 419/1, 419/3, 

682, 3/2, 3/1 a 416/1 v k. ú. Sedlec u Mšena, 
které jsou ve vlastnictví města. Finanční úhra-
da je stanovena dohodou dle cen stanovených 
radou města v Pravidlech pro zřízení věcného 
břemene pro uložení inženýrských sítí do po-
zemků města, tj 20.510 Kč + DPH. Geometric-
ký plán a zaměření skutečného provedení bude 
dodáno i v digitální podobě. Náklady spojené 
se smlouvou hradí oprávněný. Hlasování: 5 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Mšenem a paní Pavlou Boháčovou na 
p. p. č. 812/33 v k. ú. Mšeno o výměře 754 m2 
pod stavbou místní komunikace za cenu 2 Kč/
m2/měs. dle ceníku schváleného radou města. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje návrh na vyřazení majetku 
Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organi-
zace, dle předloženého seznamu. RM schvalu-
je navrhovaný způsob likvidace majetku. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

6. RM schvaluje čerpání FRM Domova se-
niorů Mšeno, příspěvkové organizace, ve výši 
60 tis. Kč na opravu ploché střechy DSM. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

7. RM schvaluje odvolání zástupkyně ře-
ditele ZUŠ Mšeno a bere na vědomí Organi-
zační řád Základní umělecké školy Mšeno, 
příspěvkové organizace. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

8. RM schvaluje odměnu ředitelce MŠ, fi-
nanční prostředky na odměnu budou čerpány 
z Fondu odměn MŠ. Odměna je schválena na 
návrh členů rady města. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

9. RM schvaluje doplnění „Zásad poskyto-
vání příspěvku na modernizaci topného sys-
tému takto: V Článku II. Předmět příspěvku, 
se doplňují za slova „kotlů na spalování LTO“ 
slova „a lokálních zdrojů vytápění (tj. na za-
vedení ústředního vytápění)“. RM zároveň do-
poručuje zastupitelstvu města schválit rozpoč-
tové opatření na r. 2013 s navýšením par. 3639 
(příspěvek na modernizaci topného systému) 
o 80 tis. Kč. Hlasování: 4 – 0 – 1 (Nečasová), 
schváleno.

10. RM ruší výběrové řízení v režimu zjed-
nodušeného podlimitního řízení na akci „Sní-
žení energetické náročnosti čp. 31“ z důvodu 
vyloučení všech uchazečů a schvaluje pokra-
čování výběrového řízení formou jednacího 
řízení s uveřejněním. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

11. RM schvaluje vyhodnocení veřejné za-
kázky na stavební práce na akci „Mšeno - ul. 
Nádražní – splašková kanalizace“ a výběr nej-
vhodnější nabídky firmy ZEPRIS s. r. o. v cel-
kové ceně 3 859 810 Kč. RM pověřuje starostu 
podpisem SoD a doporučuje ZM schválit fi-
nancování této investice z FRR. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

12. RM schvaluje vyhodnocení veřejné za-
kázky na stavební práce na akci „Rekonstrukce 
místních komunikací ve Mšeně“ a výběr nej-
vhodnější nabídky firmy SaM silnice a mosty, 
a. s. v celkové ceně 10 107 075,76 Kč. RM 
pověřuje starostu podpisem SoD a doporučuje 
ZM schválit financování této investice z FRR 
a překlenovacího úvěru. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
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Město Mšeno a Farní sbor Českobratrské  
církve evangelické ve Mšeně 

si vás dovolují pozvat na 

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
pamětní desky obětem holocaustu ze Mšena

K odhalení pamětní desky, vytvořené akademickým sochařem Petrem 
Císařovským, dochází v roce 70. výročí transportu devíti našich bývalých 
spoluobčanů do koncentračních táborů, z nichž se už nevrátili. Pamětní 

deska, jejíž pořízení bylo spolufinancováno veřejnou sbírkou, bude odhalena 

v neděli 3. listopadu 2013 v 15 hodin
v parku před Základní školou Mšeno

Promluví starosta města Ing. Martin Mach a kurátor farního sboru 
Českobratrské církve evangelické ve Mšeně Jan Kozlík. V podání pedagogů 
a studentů Základní umělecké školy Mšeno zazní židovské písně a melodie. 

Budeme rádi, pokud přijdete uctít památku našich občanů s námi.



Podzimní stavební boom ve Mšeně

Na rozvojových aktivitách se ve Mšeně podílí 
už i mládež. Dokazuje to i dětské hřiště, kte-
ré nově vyrostlo před základní školou. Jako 
jednu ze svých priorit si ho totiž přáli školáci, 
kteří se loni zúčastnili setkání veřejného fóra 
Desatero problémů města Mšena. 

Potvrdil to mšenský starosta Martin Mach. 
„Loni jsme na fóru poprvé zařadili i mládež-
nický stůl, kde se mládež snažila prosadit své 
priority. Právě tam zvítězil návrh vybudovat 

před školou nové hřiště s některými prvky pro 
větší děti,“ konstatoval starosta a dodal, že se 
návrh žáků nakonec dostal mezi pět priorit, 
které zastupitelé odsouhlasili k vyřešení. 

Osm let staré hřiště už dosluhovalo, herní 
prvky se pomalu rozpadaly a revizní technik 
už jeho užívání nechtěl povolit. „Hřiště ovšem 
není levná záležitost, jde o půl milionu a více. 
Zkoušeli jsme proto třikrát žádat o dotaci, ale 
ani jednou jsme bohužel neuspěli,“ popsal 

Mšenské děti dostaly zbrusu nové hřiště

SPLNĚNÉ PŘÁNÍ

nelehké splnění dětského přání Mach. Město 
ovšem mládež zklamat nechtělo, takže nako-
nec muselo najít peníze na nové hřiště ve svém 
rozpočtu. „Rozhodli jsme se omezit opravu 
márnice a peníze jsme přesunuli právě na re-
alizaci hřiště, které se nám po mnoha vyjed-
náváních s firmami podařilo sehnat o zhruba 
sto padesát až dvě stě tisíc levněji,“ připomněl 
starosta s tím, že nové prvky vyšly na tři sta 
padesát tisíc korun, padesáti tisíci se podílela 
i škola. 

Před školou nyní stojí dřevěný hrad s klou-
začkou, houpačky a vysoká lanová věž, kte-
rou uvítaly hlavně starší děti. Je zajímavé, že 
všechny prvky jsou certifikované na tři až čtr-
náct let, takže by měli řádění osmáka vydržet 
i malí houpací koníci.

Jiří Říha

Vážení občané,
ač je podzim nyní právě v nejlepším stadiu 
a kvapem se blíží zima, stavební ruch v našem 
městě neutichá, ba naopak se stupňuje. Někte-
ré stavební akce zaměřené na obnovu veřejné 
infrastruktury pomalu končí – rekonstrukce 
a snížení energetické náročnosti ZUŠ, rekon-
strukce sítí nízkého napětí a veřejného osvět-
lení v části Ráj - a jiné naopak začínají. Zpož-
dění začínajících akcí má celou řadu důvodů 
a nechci se teď k nim vracet, jsme nakonec 
velmi rádi, že dospěly konečně k zahájení. 

Všechny počínající stavby mají souvislost 
s rekonstrukcí ulice Boleslavské, kde se po 
sedmi letech našeho snažení konečně podařilo 
podepsat smlouvu o dílo a předat staveniště 
firmě. Tato akce (spolufinancovaná krajem, 
EU a městem) začne koncem října výstavbou 
dešťové kanalizace z Hlovce směrem do ulice 
Hlovecké a na jaře bude pokračovat výstav-
bou dešťové kanalizace a rekonstrukcí povr-
chů v Boleslavské. Práce na průtahu městem 
do jara tedy nezačnou. 

S touto stavbou úzce souvisí oprava vybra-
ných místních komunikací, které se napojují 
na krajské silnice (podmínka grantové výzvy), 
což je akce města spolufinancovaná evrop-
skými penězi (ROP Střední Čechy). Jsou to 

Školní, Nádražní, Hlovecká, větší části ulice 
Na Klůčku a části Zahradní u střediska. Opra-
vy začnou v listopadu v ulicích Školní a Na 
Klůčku, kde by mělo dojít k obnově a zesílení 
asfaltového krytu. Tyto práce by neměly příliš 
dlouho omezovat občany žijící v této oblasti. 
Měla by to být záležitost na pár dní a firma 
včas všem oznámí, v kterých dnech a jaká bu-
dou dopravní omezení. 

Větší rekonstrukci čeká komunikace před 
školou, kde je potřeba zřídit odvodnění, a poté 
se obnoví původní kryt v čedičové dlažbě, 
včetně konstrukce vozovky, s novým bezpeč-
nostním zvýšeným prahem před vchody školy 
a také s novým osvětlením. I tato akce by snad 
mohla proběhnout do konce roku. Práce bu-
dou zahájemy také v ulici Zahradní, ale ta se 
jistě dokončí až na jaře, stejně jako Hlovecká 
a Nádražní, kde budou nyní probíhat výstavby 
kanalizací. O první, dešťové jsem se zmiňoval 
výše, ta druhá v Nádražní bude čistě splaško-
vá s přečerpávací stanicí, která bude svedené 
splaškové vody z této ulice a části ulice Bo-
leslavské přečerpávat do stávajícího kanali-
začního systému v ulici Hlovecké. V těchto 
dvou ulicích se dají očekávat různá dopravní 
omezení, ale jen krátkodobá a po většinu času 
bude průjezdný alespoň jeden jízdní pruh. 

O tom, jak bude na jaře probíhat oprava 
Boleslavské, po jakých etapách a jaké budou 
uzávěry apod., jsme nyní zahájili diskusi s ví-
těznou firmou a krajským stavebním dozorem. 
Firma předloží v listopadu návrh etap a do-
pravních opatření a ten budeme dále projed-
návat. Nepříliš šťastný posun začátku stavby 
do těchto dnů je dobrý alespoň v tom, že přes 
zimu bude dosti času na důkladnou přípravu 
jarní stavební ofenzívy.

V přípravě je také rekonstrukce rohového 
domu na náměstí čp. 31, avšak zde se nám za-
tím nedaří vybrat ve výběrových řízeních fir-
mu. Zatím proběhla dvě kola výběru, ale obě 
musela být zrušena pro malý počet nabídek 
a ty byly nevyhovující. Pevně doufám, že se 
nám v následujících týdnech podaří firmu vy-
brat a podepsat smlouvu, tak abychom nepřišli 
o přislíbenou evropskou dotaci (OP ŽP). 

Budeme také vybírat firmu na II. etapu rekon-
strukce ulice na Skaličkách (spodní úsek), neboť 
konečně máme snad všechna důležitá vyjádření 
dotčených orgánů, přepracované a schválené 
projekty atd. S ohledem na různé lhůty, které 
musíme při výběrových řízeních dodržet, se dá 
předpokládat začátek stavby až na jaře.

Pěkný barevný podzim přeje
Martin Mach, starosta města
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NOVÁ CESTA Z MĚSTA

v areálu cihelny, kde stával bývalý služební 
domek, který jsme nechali zbourat,“ kon-
statoval starosta, jehož iniciativa architektů, 
kteří jsou zároveň vyučujícími na stavební 
fakultě ČVUT, potěšila. 

Studie dvaceti budoucích projektantů do-
staly pracovní název Cesta z města, což podle 
Jana Pustějovského dobře popisuje základ, na 
němž téma postavili. „Lidé začínají být živo-
tem ve velkých městech otrávení a stěhují se 
na venkov. Sám jsem toho příkladem, protože 
jsem se před dvěma lety přestěhoval z Pra-
hy do Lobče,“ prohlásil na vernisáži výsta-
vy Pustějovský a dodal, že v současné době 
se věnuje stále více pozornosti architektuře 
velkých aglomerací a na venkovská sídla se 
často zapomíná. 

Moderní bytové domy splňující požadav-
ky nízkoenergetických staveb nebo menší 
budovy různých architektonických řešení 
byly vidění na sále mšenské radnice. Vý-
stava studií bytové zástavby ve dvou mšen-
ských lokalitách je výsledkem práce stu-
dentů Českého vysokého učení technického 
v Praze (ČVUT), kteří se projektům věno-
vali během letního semestru pod vedením 
architektů Ladislava Stupky, Pavla Filsaka 
a Jana Pustějovského. 
Podle návrhu mšenského starosty Martina 
Macha studenti zpracovali studie rozvojo-
vých ploch ve městě, a to za kostelem svatého 
Martina a u bývalé cihelny. „První lokalita je 
v místě nynějšího zdravotního střediska, které 
už dožívá a bude přesunuto jinam. Druhá pak 

To prý platí i na vysokých školách, kde se stu-
denti věnují výuce architektury. „Většina za-
dání se týká prostorů velkých měst, především 
Prahy, Brna, Ostravy, Liberce nebo například 
Českých Budějovic. Objevují se sice venkov-
ská témata, ale ta jsou zase zaměřena jen na 
malé vesničky,“ připomněl architekt s tím, 
že města podobná Mšenu jsou v tomto směru 
znevýhodněna. 

A právě proto se trojice kantorů na základě 
diskuzí nad návrhem nového územního plánu 
města Mšena rozhodla studentům zadat práce 
zaměřené na jeho lokality. „Obě plochy, na 
nichž studenti pracovali, jsou podhodnocené, 
mají jistě na víc, než jak jsou nyní využívány,“ 
poznamenal Pustějovský.  

Studenti se museli při zpracovávání svých 
studiích vyrovnat s mnoha aspekty. Lokalita 
za kostelem je potrápila poměrně složitým te-
rénem a výraznou vazbou na historický střed 
města, který je navíc v městské památkové 
zóně. „Šlo sice o velmi složitou situaci, kte-
rá ovšem nabízela velké množství kreativních 
návrhů,“ líčil Pustějovský. Podle něho znač-
ným potenciálem druhé lokality, u Cihelny, je 
naopak možnost v tomto místě město dotvořit 
a navázat urbanizované struktury na volnou 
krajinu. Prostory u cihelny už totiž nemají jas-
nou vazbu na historické centrum města, byly 
v minulosti využívány spíš průmyslově. 

Studenti v rámci ateliérové tvorby navrho-
vali stavby s převážně bytovou funkcí, které 
doplnili například o kavárnu nebo několik ob-
chodů. Zpočátku z mšenského prostředí prý 
radost příliš neměli. „Je to pro ně cizí téma, 
i když většina z nich pochází právě z měst 
podobných Mšenu. Nechtěli se věnovat ven-
kovské architektuře, ale naopak té do velkých 
měst. Po krátké době však pochopili, že toto 
téma přináší větší příležitosti pro jejich krea-
tivitu, než aby navrhovali stavby na zelenou 
louku,“ uvedl architekt a připomněl, že ačkoli 
zadání bylo poměrně složité, studenti se s ním 
vypořádali dobře. „Trošku jsme ale museli sle-
vit z hlediska památkové péče, nechtěli jsme 
jejich kreativitu podvazovat hned na začátku,“ 
doplnil Jan Pustějovský. 

Práce studentů si prohlédli také obyvatelé 
Mšena, kteří se zúčastnili dalšího veřejného 
fóra zdravého města Mšena. Studie, které se 
jim líbily nejvíce, pak označili žlutými lísteč-
ky. „Bude následovat diskuze se zastupiteli 
města o tom, jak dvě zpracované lokality v bu-
doucnu využijeme. Studie studentů k tomu bu-
dou jistě prospěšné,“ uzavřel starosta Mšena 
Martin Mach.

Jiří Říha

Studenti stavební fakulty zpracovali využití  
dvou mšenských lokalit
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Nadšenci vyrazili s foťákem na krku na první workshop

Můj přítel fotoaparát
Ve Mšeně se sešlo deset nadšenců, kteří neudělají ani krok bez fotoaparátu. První říjnovou neděli 
se zúčastnili prvního fotografického workshopu, který pořádal Okrašlovací spolek pro Mšeno 
a okolí. Vedení vycházky s fotoaparátem se zhostil amatérský fotograf Václav Zýval z Dubé, 
s nímž do Mšena dorazila i modelka Sylva. Právě ta byla téměř celé odpoledne v zorném poli 
všech objektivů. Účastníci workshopu se ji nejdříve zkusili vyfotit v centru města, poté u maleb-
ného areálu městských lázní a v lesoparku Debř. Nakonec vystoupali po pískovcových schodech 
na Romanov a po několika dalších snímcích se sešli v romanovské hospůdce. Tam pak všechny 
úlovky ze slunečného nedělního odpoledne promítli a zhodnotili.

Jiří Říha, předseda spolku

Nabízíme:
Čištění a vymetání komínů, frézování komínů, 

vložkování komínů, revize komínů, kontroly komínů dle NV 91/2010 Sb.
Prodáváme, montujeme a servisujeme kotle na plynná paliva, 

peletky, pevná paliva a dřevozpracující kotle.

Při vložkování komínu s frézováním nabízíme frézování za 350 Kč/bm.
Dodáváme plynové kotle Thermona a Attack. 

Celý sortiment je uveden na www.atack.cz

MělnICKá 113, 76 01 Dolní BeřKoVICe
Tel.: 608 313 326
www.kominictvi-cermak.cz
email: info@kominictvi-cermak.cz

Při vložkování komínu s frézováním 
nabízíme frézování za 350Kč/1bm 

 Dodáváme plynové kotle THERMONA a ATTACK 
5

MŠENSKÉ NOVINY – měsíčník MěÚ Mšeno • Re-
dakční rada: Dana Dlouhá, Miluše Flíglová, Martina 
Hanzlová, Karel Horňák (vedoucí – Na Tržišti 449, 
Mšeno, tel. 315 693 132, 775 693 132, e-mail: novi-
ny@mestomseno.cz), Jiřina Trunková • Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí • Uzávěrka příspěvků je vždy 
15. den v měsíci, plošná inzerce do 5. dne v měsíci 
• Grafická úprava Blanka Šulcová, tel.: 605 969 714 
• Tiskne Tiskárna K + H Mělník • Povoleno Mi-
nisterstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 10701

Usnesení 
ze schůze 
Rady města 
Mšena 

1. RM projednala a bere na vě-
domí výroční zprávu Základní 
školy Mšeno, příspěvkové orga-
nizace za školní rok 2012 – 2013. 

Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

2. RM schvaluje provozní řád dětského 
hřiště u Základní školy Mšeno, příspěvkové 
organizace. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

3. RM schvaluje čerpání rezervního fondu 
ZŠ Mšeno ve výši 50 tis. Kč a převod této 
částky do rozpočtu města na spolufinanco-
vání nově vybudovaného dětského hřiště 
umístěného v parku před ZŠ Mšeno. Hlaso-
vání: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. RM schvaluje pronájem části st. p. č. 
176/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Mšeno na dobu 
neurčitou manželům Pavlu a Marii Miklu-
šákovým, Mšeno, Tyršova 299. Hlasování: 
4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje pronájem části st. p. č. 
177 o výměře 16 m2 v k. ú. Mšeno na dobu 
neurčitou manželům Miloši a Antonii Gur-
vayovým, Mšeno, Tyršova 299. Hlasování: 
4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

6. RM pronajme nebytové prostory o vý-
měře 7,56 m2 v budově čp. 11 (zdravotní 
středisko) v Zahradní ulici ve Mšeně na 
dobu neurčitou za cenu dle „Ceníku nájmů 
pozemků a nebytových prostor“ tj. 26,60 
Kč/m2/měs. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně. 

7. RM souhlasí s podáním žádosti o bez-
úplatný převod majetku MPSV, který byl 
přenechán městu Mšenu k užívání na zákla-
dě smlouvy o výpůjčce uzavřené s MPSV. 
Jedná se o majetek, který sloužil pro účely 
zpracování agendy hmotné nouze. Majetek 
bude i nadále sloužit ve veřejném zájmu – 
k zpracování agend, které provádí město 
Mšeno jako pověřený úřad. Hlasování: 4 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

8. RM souhlasí v souladu s čl. VI., odst. 
3 Zřizovací listiny Základní umělecké školy 
Mšeno, příspěvkové organizace, s tím, že 
ředitel ZUŠ Mšeno jmenuje svého zástup-
ce ve věcech pedagogických Dr. Josefa Še-
bestu a ve věcech ekonomických Ing. Petru 
Machovou. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

69
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V pondělí 7. října 2013 od 17,30 h se v zase-
dacím sále Městského úřadu ve Mšeně sešli 
účastníci na „Fóru Zdravého města Mšena“, 
aby se pokusili řešit desatero problémů svého 
města. Setkání zahájil Ing. Martin Mach, sta-
rosta města Mšena. Přivítal všechny přítomné 
občany, zastupitele a Ing. Petra Švece, ředitele 
Národní sítě Zdravých měst ČR. Před samot-
ným zahájením vystoupila Eliška Podpěrová, 
žákyně ZUŠ Mšeno, pod vedením Jiřího Ko-
rynty, DiS., učitele hudebního oboru. 

Řešení problémů loňského desatera
Přítomní občané byli seznámeni v krátké prezen-
taci s řešením problémů z roku 2012, které byly 
ověřeny anketou:

1. Parkování ve městě; 2. Venkovní hřiště pro 
děti; 3. Nevyhovující prostory zdravotního stře-

diska; 4. Zápach ze skládky TKO; 5. Zvýšení 
ubytovací kapacity pro cestovní ruch.

Co se udělalo pro řešení vybraných pro-
blémů?
Byl prostudován Strategický plán rozvoje města 
Mšena. S výsledky fóra byli seznámeni zastupi-
telé města, kteří přijali výsledky fóra usnesením 
z veřejného zasedání č. 16 Zastupitelstva měs-
ta Mšena ze dne 25. 3. 2013.

Řešení problémů:
1. Parkování ve městě: Trvalá spolupráce 
s PČR, odpovědnost radní Ing. J. Flígl, zlepšení 
situace.

Rozšíření možnosti stání na náměstí na od-
stavné ploše pro autobusy v době mimo jejich 
provoz.

Prosazení parkoviště u hřbitova a organizace 

parkování na bývalém Václavském nám. v rámci 
projektu rekonstrukce Mělnické ulice. Oslovení 
vlastníků zahrad v okolí koupaliště za účelem 
zřízení parkoviště. Zanesení stávajících i uvažo-
vaných nových parkovišť do nového územního 
plánu.
2. Venkovní hřiště pro děti: Podány tři žádos-
ti o dotaci (MMR, Nadace ČEZ, Nadace Jisto-
ta) – žádosti byly zamítnuty. Srpen 2013 – ZM 
uvolňuje z rozpočtu města a RM z rozpočtu ZŠ 
prostředky na obnovu původního hřiště v parku 
před budovou ZŠ. Září 2013 – probíhá obnova 
hřiště před ZŠ. Obnovené dětské hřiště bude ur-
čeno pro děti ve věku 3 - 14 let. 4. října 2013 
– slavnostní otebření hřiště. 
3. Nevyhovující prostory zdravotního středis-
ka: Intenzivní jednání se soukromým investorem 
o využití č. p. 31 ve Mšeně. Připraven realizační 
projekt vnitřních úprav. 

Výběrové řízení na rekonstrukci vnější-
ho pláště (dotace z OPŽP) před dokončením. 
Předpoklad zahájení stavby 10/2013, dokonče-
ní 4/2014.
4. Zápach ze skládky TKO: Provedeno odply-
nění s biofiltrem – snížení zápachu. Průběžné 
kontroly dodržování provozního řádu - důsledné 
překrývání odpadu inertem. Příprava na rekulti-
vaci – nutnost dotvarování tělesa. 
5. Zvýšení ubytovací kapacity pro cestovní 
ruch: Zrušení poplatku z ubytovací kapacity 
- odstranění negativní motivace. Městská uby-
tovna – zatím nenalezen vhodný grant, projekt 
připraven v Sedlci (bývalá knihovna), možno 
uvažovat o využití podkroví v čp. 31 po rekon-
strukci. 

Úvodní slovo
Ing. Petr Švec, ředitel NSZM, stručně seznámil 
občany s tím, co obnáší agenda NSZM. Dále 

Fórum Zdravého města Mšena – Desatero problémů 
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vysvětlil postup sestavování „10 problémů“ 
a představil občanům okruh oblastí, u kterých 
bude probíhat diskuze, jejímž výsledkem bude 
výběr dvou nejdůležitějších problémů daného 
tématu. 

Seznam oblastí:
A. Úřad a občan. B. Životní prostředí. C. Dopra-
va, místní ekonomika, podnikání a tradice. D. 
Vzdělávání, kultura, sport a volnočasové aktivi-
ty. E. Sociální a zdravotní služby, zdravý životní 
styl. F. Stůl mládeže.

Diskuze u stolů  
Pro každou oblast byla vyčleněna jedna pracovní 
skupina – „hnízdo“ (stůl s osmi židlemi). Celkem 
bylo vytvořeno šest pracovních skupin, kde se 
vždy k danému tématu vytvořila skupinka osob 
(přítomní si vybrali téma, o které mají největší 
zájem), v rámci které probíhala týmová práce. 
Výsledkem týmové práce bylo sestavení sezna-
mu problémů na dané téma a vybrání tří – podle 
názoru skupiny – nejzávažnějších problémů.   

Prezentace navržených problémů 
Po ukončení diskuse každá oblast prezentovala 

své tři problémy, o kterých se dále diskutovalo 
v plénu. Jakmile nastala shoda nad navrženým 
problémem za oblast, zapsala zapisovatelka tyto 
problémy na hlasovací arch. Opět, stejně jako 
loni, byla velkým přínosem prezentace problémů 
očima mládeže, která ukázala svůj zájem o dění 
ve městě a mnohé z přítomných mile překvapila. 
Poté, co byly prezentovány všechny oblasti, byly 
vytvořeny dva hlasovací archy.

Hlasování o navržených problémech
Při vstupu do zasedacího sálu MěÚ Mšeno, 
u prezence, obdržel každý občan čtyři hlasovací 
„lepítka“, lístek na tombolu a dotazník na celko-
vé zhodnocení akce. 

Čtyři hlasovací „lepítka“ občané využili při 
hlasování. Každý občan libovolně rozděloval 
své hlasy na hlasovací archy. 

Závěr
Během sčítání hlasů z hlasovacích archů probí-
hala tombola. Ceny do tomboly věnovalo měs-
to Mšeno. Občané měli prostor pro vyplnění 
a odevzdání hodnotících dotazníků. Po ukončení 
tomboly byli občané seznámeni s výsledkem 
hlasování.

Nejzávažnější problémy města Mšena 
vzešlé z Desatera problémů 2013:
1. Hřiště pro 15+ (inline dráha, cyklostezka) – 
23 hlasy, 2. Obnovení badmintonového kurtu 
– 17, 3. Oživení parku a města zelení a květi-
nami – 16, 4. Nedostatek kulturních akcí pro 
mládež – 14, 5. Řešení znečištěného ovzduší 
(fotovoltaické panely) – 13, 6. Změna systému 
technických služeb – 12, 7. Připravit pozemky 
na výstavbu RD – 9, 8. Zajistit další místa pro 
parkování – 8, 9. Dům pro seniory – Malome-
trážní byty pro seniory – 7, 10. Důsledná údrž-
ba nově vybudovaných cest v krajině – 6, 11. 
Vhodné prostory pro pořádání besed – 5, 11. 
Nedodržování rychlosti na příjezdu do Mše-
na v Mělnické ulici – 5, 12. Řešení kanaliza-
ce v dalších obcích – 4, 13. Dopravní spojení 
Mladá Boleslav – Mšeno, Mšeno – Mělník – 3, 
13. Bezbariérový přístup do veřejných budov – 
3, 13. Úbytek možností pro pěší uvnitř města, 
vycházky – 3, 14. Dluhové poradenství – 2, 15. 
Boleslavská ulice, provizorní zásyp – 1. 
Problémy byly zjištěny a následně budou ověře-
ny anketou.

Závěrem pan starosta poděkoval všem pří-
tomným za účast a výbornou spolupráci. Podle 
prezenční listiny se Fóra Zdravého města Mšena 

zúčastnilo 40 občanů, kterým velice děkujeme za 
účast a odhodlání nebát se veřejně prezentovat 
problémy, které je tíží. Nás totiž opravdu zají-
mají Vaše problémy a chceme Vám je pomoci 
řešit! Fórum bylo ukončeno v 19:50 hodin.

Zhodnocení fóra občany
Každý občan obdržel u prezence dotazník na cel-
kové zhodnocení Fóra Zdravého města Mšena – 
Desatero problémů města Mšena. Ze 40 zúčast-
něných občanů 30 z nich odevzdalo hodnotící 
dotazník. Některé dotazníky byly vyplněny v ce-
lém rozsahu, některé pouze částečně. Na základě 
odevzdaných dotazníků byla vypracována níže 
uvedená hodnotící tabulka. 
Celkové hodnocení: obsah a rozsah programu 
– známka 1/19 občanů, 2/10, 3/2; srozumitelnost 
– 1/24, 2/6, 3/1; moderace/facilitace – 1/18, 2/10, 
3/1, 4/2; příležitost pro aktivní účast – 1/20, 2/6, 
3/5; užitečnost – 1/14, 2/12, 3/5; zajímavost – 
1/16, 2/13, 3/1; atmosféra akce – 1/15, 2/10, 3/6.
Hodnocení spokojenosti: večer byl zajímavý, 
plný nápadů; s občerstvením; s účastí lidí; s ve-
dením celé akce, pohoštění; s obsahem a zají-
mavostí; dán prostor pro mládež; stůl mladých 
– příjemné překvapení, příjemné zjištění jejich 
názorů; flexibilita; doprovodný program – pro-
jekty na využití prostor v Zahradní ulici (místo 
zdravotního střediska) a v Mělnické ulici (místo 
domu čp. 308); jasné a stručné úvodní prezentace 
města a NSZM; pitný režim; s dobrými reakce-
mi a nápady občanů na zlepšení života ve městě; 
dobrý nápad – malometrážní byty pro seniory 
a bezbariérový přístup do veřejných budov; stůl 
mládeže – elán, energie, nápady; dostatečný pro-
stor pro vyjádření vlastního názoru.
Doporučení k vylepšení: více času na debatu; 
větrání – přetopená místnost; přizvat Policii ČR; 
lepší propagace akce; zvýšit atraktivitu prezen-
tace města; více a pestřejší občerstvení; lepší or-
ganizace zapisování bodů při prezentaci; udržení 
klidu při prezentaci jednotlivých návrhů.
Děkujeme občanům, kteří vyplněné dotazníky 
odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a do-
poručení k vylepšení setkání bude pro MA 21 
přínosem pro konání fóra v příštím roce.

text: Vendula Šestáková, foto: Jiří Říha
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Vídeň opět nezklamala
Základní umělecká škola Mšeno uspořádala v so-
botu 12. října 2013 podzimní zájezd za uměním do 
Vídně. 

Galerie Albertina připravila pro návštěvníky kul-
turní událost podzimu, výstavu Matisse a divoké 
šelmy – A. Derain, G. Rouault, M. de Vlaminck, G. 
Braque, R. Delaunay, Kees van Dongen, R. Dufy. 
Jednalo se o první výstavu takového rozsahu ve 
střední Evropě. Reprezentativní výběr zahrnoval 160 
obrazů, kreseb a soch zapůjčených z celého světa. 

Obrazy avantgardních fauvistů doslova zařvaly ze 
zdí, tak jako kdysi na III. Podzimním salonu v Paříži 
r. 1905. 

Zneklidňující retrospektiva Gottfrieda Helnwei-
na byla manifestací bravurní hyperrealistické mal-
by s obrovským společenským apelem proti všu-
dypřítomné bolesti a násilí páchaném na dětech. 
Výsledkem toho je jeho práce často považovaná 
za provokativní a kontroverzní. Jako rodilý Víde-
ňan se tradičně navrací k 18. století, do kterého 
spadají i sochy Franze Xavera Messerschmidta. 

Dvakrát z umělecké školy

Je vidět, že se často nechává ve svých pracích 
inspirovat také dalšími dvěma Vídeňany – Her-
mannem Nitschem a Rudolfem Schwarzkoglerem, 
kteří zobrazovali svá těla ve stavech jednoznačně 
odkazujících k utrpení, bolesti a smrti. Albertina 
představila tvorbu originálního rakouského uměl-
ce, uspořádanou k příležitosti jeho 65. narozenin. 
Pobuřující hyperrealistická díla autora rozbíjí veš-
kerá tabu společnosti a ukazují ztrátu posledních 
hodnot člověka. Nezapomenutelné bylo i osobní 
setkání se samotným umělcem v prostorách Alber-
tiny. Gottfried Helnwein spolupracoval také s ně-
kterými hudebníky. Obal alba vytvořil například 
pro skupiny Scorpions, Rammstein nebo Marilyn 
Manson. 

Kunsthistorisches Museum nechtělo zůstat po-
zadu a připravilo výstavu fenomenálního britské-
ho malíře Luciana Freuda, vnuka psychoanalyti-
ka Sigmunda Freuda. Tato výstava byla poslední, 
kterou umělec za svého života připravil. Stala se 
tak jeho první posmrtnou výstavou a právě ve Víd-
ni. Jak symbolické... Umělec zobrazoval nahá lid-
ská tělo v intimních situacích. Jeho modely si však 
vždy zachovávají důstojnost. Výrazy jejich tváří 
se zavřenýma očima, charakterizují vnitřní život 
a zranitelnost portrétovaných. Na sklonku života 
portrétoval Její Veličenstvo britskou královnu Alž-
bětu II.

Animace Lidice
Ve čtvrtek 3. října 2013 byl zrealizován projektový den 
ZUŠ Mšeno, Památníku a galerie v Lidicích. Tohoto 
projektu se zúčastnili pedagogové výtvarného oboru 
Hlavatý, Chmelařová, Hokešová a 20 žáků naší ZUŠ. 

Animace Lidice dramatickou tvorbou lektorů při-
blížila tragické události, které následovaly po atentá-
tu na říšského protektora Heydricha a hrdinství pa-
rašutistů J. Gabčíka a J. Kubiše. Naši žáci měli také 
možnost vidět na vlastní oči přehlídku 41. ročníku 
Mezinárodní dětské výtvarné výstavy, stálou expo-
zici galerie Lidice a výstavu Hrdinové v prostorách 
Památníku. Vše bylo propojeno formou pracovních 
listů, kdy krok za krokem vše postupně zapadalo do 
vzájemných souvislostí.

Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšeno
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Beletrie O. Walló: Muž, který polykal vítr; R. 
Denemarková: Spací vady; J. Katalpa: Němci; 
S. Oksanen: Čas ztracených holubic; A. Lustig: 
Colette; P. Taylor: Doktore, to chce klid!

Romány pro ženy N. Robertsová: Na růžích 
ustláno; A. Qiuck: Klíč k tajemství.
Detektivní romány, napínavé příběhy D. 
Brown: Inferno; P. Kerr: Praha osudová; T. R. 
Smith: Agent 6; D. Gibbins: Trojská maska; J. 
Patterson: Černý tygr; J. Theorin: Mlhy Ölan-
du; Ä. Larssonová: Obět molochovi.

Dětská literatura A. Mikulka: Pohádkový 
lunapark; E. Papoušková: Kosprd a telecí; M. 
Kratochvíl: Pes nám spadla; P. Hrnčíř: Plecho-
vá Mína; A. Goldflam: Sny na 
dobrou noc; D. Mrázková: Co 
by stalo, kdyby…; J. Dvořák: 
Rostlinopis; A. Lindgrenová: 
Kajsa nebojsa.

Naučná literatura A. Brode-
ková: Papír – origami, plastické 
modely, koláže, papírové so-
chy, knižní vazba a mnoho dalších technik; C. 
Haweová: Jóga pro zeštíhlení; M. Veselská: Ar-
cha paměti – cesta pražského židovského muzea 
pohnutým 20. stoletím; L. Šedová: Vzpřímeně 
stát a zoufale věřit v zázrak; V. Cílek: Tři sví-
ce za budoucnost; M. Pravdová: Jsme v češti-
ně doma? M. Schulz: Hledání ztraceného času 
aneb Co jsem nezapomněl…; S. Roeová: Im-
presionisté: Soukromé životy.

Vlastimil Vondruška: Přemyslovská epopej 
IV - Král básník Václav II.

Anotace: Závěrečný díl tetralogie, kterou končí 
vyprávění o jedné z nejslavnějších epoch čes-
kých dějin, začíná bezvládím po smrti Přemysl 
II. Otakara, pokračuje vládou krále Václava II. 
a končí vraždou jeho syna Václava III. Král 
Václav II. byl nesmírně zajímavou osobností, 
v dějinách možná trochu nedoceněnou. Právě 
za jeho vlády se vytvořil model stavovského 
státu s přesnou dělbou odpovědnosti mezi 
panovníkem a šlechtou. On sám byl ovšem 
v duši umělcem, sám vynikající minesengr, 
ale také muž známý svou erotickou náruži-
vostí. Jeho doba je dobou dvorských intrik, 
zápasu mezi šlechtou, dobou nástupu měst. 
Právě na přelomu 13. a 14. století se dotvořila 
tvář středověkých Čech, na níž už Lucembur-

kové mnoho nezměnili. 
Stejně jako v předcho-
zích dílech se děj romá-
nu odehrává na širokém 

prostoru celé křesťanské Evropy, v ději vy-
stupují všichni členové přemyslovského rodu 
a rovněž významné osobnosti té doby.

Poslední část tetralogie je opět zpracovaná 
s velkou erudicí, historie je podaná s velkou 
znalostí faktů života ve středověku i se zna-
lostí souvislostí v celoevropském kontextu. 
Výborné čtení i pro ty, které historie tolik ne-
zajímá – román je psán poutavě a čtivě a já ho 
doporučuji nejen znalcům Vondruškova díla. 
Autorovy knihy patří mezi tituly, které jsou 
v městské knihovně na prvních místech ve 
výpůjčkách, ať se jedná o jeho historické de-
tektivky – příběhy, ve kterých je hlavní posta-
vou královský prokurátor Oldřich z Chlumu 
nebo královský písař Jiří Adam z Dobronína, 
či historické romány (Mezi tiárou a orlicí či 
tetralogie Prodavači ostatků).

Pro případné zájemce o Vondruškovu tvor-
bu připojuji seznam detektivních románů 
z cyklu Hříšní lidé království českého, které 
má knihovna ve svém fondu: Znamení Jidáš; 
Tajemství abatyše z Assisi; Vražda v ambitu 
(příběh Osudný turnaj); Román o růži; Dýka 
s hadem; Zdislava a ztracená relikvie; Záhada 
zlaté štoly; Znamení rožmberské růže; Ad-
ventní kletba; Králův dluh; Olomoucký bes-
tiář; Prokletí brněnských řeholníků; Podivná 
svatba na Lichnici; Strážce boleslavského 
mystéria; Pečeť smrti; Msta písecké panny; 
Apage satanas!

Kalendář výročí
Liehmann Antonín (* 1. 11. 1808 Tubož † 22. 
1. 1879 Zlonice), učitel hudby. Základní školu 
navštěvoval ve Vepřku, učitelský kurz absol-
voval v Mladé Boleslavi. Od svého staršího 
bratra Václava se naučil hře na housle, klari-
net, lesní roh, klavír a varhany. Učil nejprve na 
Šluknovsku a od 1832 ve Zlonicích, kde získal 
místo varhaníka v barokním kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie. Byl učitelem hudby Anto-
nína Dvořáka a měl vlastní kapelu. Když se stal 
učitelem, vybral si za svého pomocníka Štěpána 
Bendu, kterého Antonín Dvořák později zvěčnil 
ve své opeře Jakobín. Psal rovněž smuteční po-
chody, taneční skladby a pastorální mše.
Křička Josef (* 4. 11. 1888 Praha † 25. 3. 1969 
Želízy), hudební skladatel a pedagog. Narodil 
se v hudební rodině a od dětství vynikal ve hře 
na klavír a na housle. V letech 1912 –14 založil 
a vedl Dětský hudební a rytmický ústav v Praze. 
Po absolvování Čs. hudební akademie v Praze 
byl učitelem hudby. Proslul jako novátor a re-
formní pedagog hudební výchovy 20. století. 
Byl též skladatelem, zhudebňoval zejména tex-
ty říkadel. Spolu s Františkem Krchem vydali 
dvoudílnou publikaci Dítě a hudba s podtitu-

lem Nové cesty v hudební výchově dětské. Dále 
vydal knížku hudební výchovy Jitro pro školy 
obecné (národní) a s týmž názvem zpěvník pro 
měšťanské školy a průvodce pro učitele. V prv-
ních letech po první světové válce byl spolu-
zakladatelem Domu dětství v Krnsku u Mladé 
Boleslavi. Ve 30. letech minulého století pů-
sobil v Čs. rozhlasu, vedl týdenní půlhodinové 
relace s názvem Dětské hudební táčky a věno-
val se dále komponování. V době druhé světo-
vé války byl účastníkem protifašistického od-
boje na Kokořínsku, kde pobýval dlouhá léta, 
stejně tak v Mělníku, Mšeně, Hlučově, Kanině, 
Řepínu, Jestřebici a Želízech, kde byl po dru-
hé světové válce obecním kronikářem v letech 
1945 – 51. Spojkou mšenské odbojové skupiny 
kolem něho byla Anna Pollertová, popravená 
v Berlíně v lednu 1945. Tato skupina byla vel-
mi početná a významně v ní působili mšenští 
četníci. V letech 1953 – 57 pořádal hudební 
festivaly Želízské léto. Je pochován na hřbitově 
ve Mšeně. Jeho syn Dušan (zemřel 1977) byl 
sochařem a restaurátorem. Životu a dílu Josefa 
Křičky zasvětil své dílo Rudolf Sieber (*26. 1. 
1926), vyšlo v roce 2005 s podtituly: Novátor 
hudební výchovy a Učitel – skladatel – člověk.
Schneider Václav (* 9. 2. 1915 Nebužely † 3. 
11. 1978 Vídeň), kněz. Vstoupil po maturitě do 

rytířského řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou (mužský řád řeholních kanovníků), byl 
vysvěcen na kněze a jako farář působil v Praze 
– Michli a Krči. V roce 1951 byl zatčen jako 
ostatní členové řádu, odsouzen a nucen pra-
covat v uranových dolech. V roce 1967 se mu 
podařil útěk do Rakouska, kde vykonával opět 
kněžskou činnost. S podlomeným zdravím 
podlehl zákeřné chorobě.

Zdroj: M. Sígl: Kdo byl a je kdo na Mělnicku

Tip na dobrou knihu

Pozvánka 
na muzikál
Město Mšeno vás zve na muzikál Zorro. Mu-
sical Production ve spolupráci se Zorro (Lon-
don) Limited uvádí legendární příběh hrdiny 
„Zorra mstitele“. Legendární příběh chilské 
autorky Isabel Allende inspiroval hudební sku-
pinu Gipsy Kings a jednoho z nejlepších hu-
debních aranžérů Johna Camerona, kteří uvedli 
muzikál v Londýně 15. 7. 2008. Ukázalo se, že 
souboj dobra a zla, lásky a vášně, ve spojení 
se songy jako „Bamboleo“ či „Djobi Djoba“ 
a mnoha dalšími novými skladbami v rytmu 
flamenca, se rázem stal hitem sezony s nomi-
nací na prestižní divadelní ceny. Podmanivá 
hudba, jedinečná choreografická a akrobatická 
čísla, flamenco a emocionálně nabitý romantic-
ký příběh – to vše je muzikál Zorro.
Osoby a obsazení: Diego/Zorro Marek Holý, 
Inez/Monika Absolonová, Luisa/Radka Pav-
lovčinová, Ramón/Roman Vojtek, starý cikán 
Don Alejandro/Oldřich Kříž.
Představení se koná v pátek 8. listopadu od 18 
h v pražském divadle Hybernia. Cena lístku: 
565 Kč. Lístky je možné zakoupit v Městské 
knihovně u p. Hanzlové, případně zamluvit na 
tel. 315 693 121. Dopravu do divadla zajišťuje 
město Mšeno.
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Nové knihy 
v městské knihovně

Nový 
kalendář

Město Mšeno vydalo 
nástěnný kalendář na rok 2014 
s tématem lidové architektury. 

Všechny snímky jsou z částí města 
a ukazují krásu lidové vesnické 

architektury na Kokořínsku. 
Cena kalendáře je 130 Kč 
a je k dostání v podatelně 

a v IC na radnici 
a v některých obchodech.



KAM ZA KULTUROU
Listopad 2013

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

4. po 8 h LEGENDA V + W aneb PŘÍBĚH 
OSVOBOZENÉHO DIVADLA – představení 
pro starší žáky ZŠ a studenty SOU a SŠ. 
4. po 17,30 h UMĚLECKÉ SMĚRY 20. 
STOLETÍ: EXPRESIONISMUS – přednáška 
z cyklu “O umění” Mgr. Čeňka Hlavatého, ře-
ditele ZUŠ Mšeno.
6. st 19,30 h SWINGOVÝ VEČER: NENÍ 
ČERNOCH JAKO ČERNOCH – repríza vzpo-
mínkového pořadu věnovaného Karlu Černo-
chovi. Účinkují: Jiří Endler – zpěv, kytara, Jan 
Fuka – 12strunná a basová kytara, zpěv, Re-
nata Plodíková – fl étny, zpěv, Marie Maříková 
– zpěv, Šárka Baloušková – zpěv (a obrázky), 
Jaroslav Mědílek – recitace.
7. čt 17 h NOSTALGIE – vernisáž výstavy ob-
razů, kreseb a grafi k žáků a pedagogů výtvar-
ného oboru ZUŠ Mšeno, Dámské jízdy a seni-
orů. Program zahájí žáci hudebního oboru ZUŠ 
Mšeno. Výstava potrvá do 20. prosince 2013.
8. pá 18 h VEČER FRANTIŠKA NOVOT-
NÉHO – premiéra poetického večera Hudeb-
ně-recitačního spolku Františka Černického 
s básněmi Františka Novotného.
8. pá 19,30 h, galerie Ve věži MILÁNOSZ – 
A CAPPELLA NEJEN VE VĚŽI, ukrajinský, 
běloruský a ruský hudební folklor se svojí 
pozoruhodnou pestrostí a rozličností v podání 
vokálního kvarteta. 
11. po 19 h BLANÍK – jevištní podoba čes-
kého mýtu z pera všestranného tvůrce a mys-
litele Járy Cimrmana. Účinkují: Bořivoj Penc/
Petr Reidinger, Petr Brukner/Jan Hraběta, Zde-
něk Svěrák/Genadij Rumlena, Miloň Čepelka, 
Václav Kotek/Marek Šimon, Michal Weigel, 
Zdeněk Škrdlant a další. Režie: Ladislav Smol-
jak. Scény a kostýmy: Jaroslav Weigel.
13. st 19,30 h CHANTAL POULLAIN A ŠTĚ-
PÁN MARKOVIČ TRIO – koncert v rámci 
cyklu „Na vlně šansonu“. 
14. čt 17 h HODINKA S PEGASEM – recitují 
členové klubu, na kytaru hraje a zpívá Marian 
Kořínek.
16. so 15 h, galerie Ve věži OPADALO LISTÍ, 
ZREZIVĚLY PLECHY – workshop malování 
na listy pro děti pod vedením Jardy Svobody.
17. ne 15 h TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU – 
leporelo plné písniček pro nejmenší děti. 
17. ne 17 h TANČÍRNA – hudební pořad ur-
čený všem milovníkům tance. Hraje skupina 
Bonus pod vedením Pavla Pilaře.
19. út 18,30 h KINOKAVÁRNA – TŘI 
STRÁŽNÍCI: Jaroslav Ježek – třetí díl doku-
mentu z cyklu Tři strážníci, který mapuje cesty 
tří tvůrců nejslavnějšího období Osvobozeného 
divadla.
20. st 9,30 h BUDULÍNEK MANDELINKA – 
veselá pohádka v podání členů divadla Anfas.
20. st 15,30 h PŘÍVORANKA – oblíbený hu-

2. so 17 h (RD5) Hana Lamková MATYLDA 
ZASAHUJE.
4. po 9,30 h (vyprodáno) a 19 h (S) Molière 
SCAPINOVA ŠIBALSTVÍ.· 
5. út 18 h (RD3) Renata Nechutová TŘI VE-
SELÁ PRASÁTKA. 
6. st (B) Scott McPherson MARVINŮV POKOJ. 
7. čt 9,30 h William Shakespeare ZKROCENÍ 
ZLÉ ŽENY. 
7. čt (F) Scott McPherson MARVINŮV PO-
KOJ. · 
8. pá 9,30 h (vyprodáno) A. Branald & R. Ba-
laš DĚDEČEK AUTOMOBIL. 
8. pá (A) Reginald Rose DVANÁCT ROZ-
HNĚVANÝCH MUŽŮ – Východočeské diva-
dlo Pardubice.
10. ne 15 h M. Reifová FRANTIŠKOVO ČA-
ROVÁNÍ S MAJDOU – Pragokoncert Bohe-
mia. 
11. po 9,30 h (vyprodáno) A. Branald & R. 
Balaš DĚDEČEK AUTOMOBIL.
11. po (K) Neil LaBute TLUSTÝ PRASE. 
12. út 9,30 h (vyprodáno) Bohumil Hrabal 
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY. 
12. út (E2) Patrick Marber NA DOTEK. 
13. st (P) Květa Legátová ŽELARY – Městská 
divadla pražská.
14. čt (C) Agatha Christie POSLEDNÍ VÍ-
KEND – Východočeské divadlo Pardubice. 
15. pá (RD2) Renata Nechutová TŘI VESELÁ 
PRASÁTKA. 
16. so (G) William Shakespeare ZKROCENÍ 
ZLÉ ŽENY. 
18. po 10 h (vyprodáno) a 19 h (vyprodáno) 
Jiří Brdečka LIMONÁDOVÝ JOE.
19. út (H – vyprodáno) Bernard Slade VZPO-
MÍNKY ZŮSTANOU – Divadlo Ungelt.
20. st 18 h (M5) Robert Jíša & Vít Pokorný 
TANEC PRALESA. 
21. čt 18 h (D) Christopher Hampton ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ.
22. pá (J - vyprodáno) Neil Simon POSLED-
NÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ – agentura Har-
lekýn). 
23. so A. Branald & R. Balaš DĚDEČEK AU-
TOMOBIL. 
25. po (DO) Christopher Hampton - ÚPLNÉ 
ZATMĚNÍ. 
26. út (E1) Patrick Marber NA DOTEK. 
27. st (S) John Patrick POHLEĎ A BUDEŠ 
UDIVEN – Divadlo Palace. 
28. čt (F) Oscar Wilde CANTERVILLSKÉ 
STRAŠIDLO.
29. pá (vyprodáno) Poláček & Vačkář & Ha-
velka MUŽI V OFFSIDU. 
Pokud není uvedeno jinak, jsou začátky 
představení v 19 hodin.
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 Pøijïte rozsvítit
 vánoèní strom!
 V nedìli 1. prosince 2013 
 se na mšenském námìstí Míru uskuteèní 
 Rozsvìcení vánoèního stromu. 
 Srdeènì zveme všechny obèany. 
 Podrobný program zveøejníme 
 v listopadovém vydání Mšenských novin.

 vánoèní strom!

 se na mšenském námìstí Míru uskuteèní 
 Rozsvìcení vánoèního stromu. 
 Srdeènì zveme všechny obèany. 
 Podrobný program zveøejníme 
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dební pořad. K tanci i poslechu hraje známá 
kapela z Přívor pod vedením Miloše Valenty. 
21. čt 17,30 h, galerie Ve věži ENERGETIC-
KÉ TĚLOVÉ SVÍCE – přednáška Mgr. Hany 
Šmídové.
24. ne 19,30 h A DO PYŽAM! V jedné z nej-
úspěšnějších komedií francouzského autora 
Marca Camolettiho účinkují herci Divadla 
Amadeus z Prahy. 
25. po 18 h DEN MĚSTA – Město Mělník 
a Mělnické kulturní centrum pořádá slavnostní 
večer s vyhlášením Cen města Mělníka pro rok 
2013 a společenským setkáním. K tanci i po-
slechu hraje skupina LARGO.
26. út 18 h EXPEDICE KONGO – cestopis-
ná přednáška fotografa, cestovatele a novináře 
Tomáše Kubeše poskytne dojmy z expedice, 
kterou podnikl v červnu 2013. 
27. st 15,30 h HEZKY ČESKY OD PODLA-
HY – hudebně zábavný pořad. K poslechu hra-
je kapela Tancovačka Standy Tatara.
27. st 17 – 20 h KURZ VÁNOČNÍHO ARAN-
ŽOVÁNÍ – setkání s lektorkami z SOU Libě-
chov při aranžování vánoční výzdoby bytu. 
Cena kurzu včetně materiálu je 570 Kč. 
Zájemci se mohou hlásit na adrese lesne-
rova@mekuc.cz nebo telefonicky na čísle 
315 622 612. 
28. čt 19,30 h SCHOLA GREGORIANA PRA-
GENSIS – OTEVÍRÁNÍ ADVENTU: dventus 
Domini – adventní mariánská mše v českých 
kancionálech 15. – 16. století. Umělecký ve-
doucí: David Eben.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Divadelní představení: Edith a Marlene – 
Divadlo pod Palmovkou. Koncerty: Velký 
černošský hlas – vánoční koncert Melanie 
Scholtz; Vánoce hrajou glórijá – koncert 
Petra Kotvalda s komorním smíšeným sbo-
rem Chrapot; Let´s Go! – z cyklu A cappella 
nejen Ve Věži; Vánoční koncert Věry Mar-
tinové. Vernisáž výstavy: Grafiky a obrazy 
Milli Janatkové. Ostatní: nedělní pohádka 
pro děti; kinokavárna; pravidelné pořady 
v knihovně; přednášky.¨

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BO-
LE-SLAV, Palackého 263, telefon 
326 321 791, předprodej vstupenek, 
Husova 214, tel./fax: 326 323 269, ote-
vřeno po–pá 8–11,30 h, 12,30 – 16 h, 
www.divadlo.cz, e-mail: divadlo.pred-
prodej@cbox.cz

1. pá Vačkář & Havelka ZLOČIN V POSÁ-
ZAVSKÉM PACIFIKU. 



V sobotu 21. září uspořádali příznivci běhu 0. 
ročník Stránecké časovky. Na tento závod bylo 
pozváno celkem 22 běžců, ale na start se nako-
nec postavilo 16 závodníků, kteří na trať vybí-
hali intervalově. Ženy běžely 720 m, což byly 
2 okruhy kolem stráneckého rybníka. Muži 
běželi 3 kola, tj. 1080 m. Po doběhu posled-
ního závodníka se všichni účastníci přesunuli 
do hospůdky U jesetera. Zde hlavní pořadatel 
Pavel Mráček poděkoval všem závodníkům, 
kteří přijali pozvání na Stráneckou časovku. 
Poděkoval také sponzorům – Daně Mráčkové, 
Adéle Mrzílkové a Václavu Paluskovi, kteří 
věnovali medaile a upomínkové ceny. V ne-
poslední řadě patří velký díl pořadatelům za 
zdárný průběh závodu. Po vyhlášení výsledků 
pan Štefan Dvorščík, starosta Stránky, ukončil 

závod svým proslovem a pozval všechny na 
příští ročník, který se uskuteční 20. září 2014.

Výsledky -  ženy do 34 let: 1. Doležalo-
vá–Máchalová, farma GG 3:05 min, 2. Tylová, 
Stránka 3:15, 3. Štrumpfová, farma GG 3:34. 
Ženy od 35 let: 1. Marcolová, chalupáři Taj-
ná 2:55. Muži do 39 let: 1. Elhenický, Mšeno 
3:33, 2. Paluska, DEfekt team 3:39, 3. Kauler, 
Sokol Mšeno 3:41, 4. Jirout, Nebužely 4:17, 5. 
J. Novotný, DEfekt team 4:28, 6. K. Novotný 
ml., DEfekt team 5:46. Muži od 40 let: 1. Mi-
chálek, Mlazice 3:10, 2. Bernard, hasiči Ner-
atovice 3:37, 3. Mráček, Sokol Mšeno 4:02, 
4. Kyral, DP Hradec Králové 4:32, 5. Švácha, 
Sokol Mšeno 4:35, 6. K. Novotný st., DEfekt 
team 4:53.

Pavel Mráček

Přátelé běhání pro zdraví zahájili novou tradici

STRÁNECKÁ ČASOVKA

Protože tento den vyšel letos na sobotu, sešli se 
žáci naší školy již v pátek 20. září v 10 hodin 
na školním hřišti. Spolužáci z volitelného před-
mětu přírodovědná praktika seznámili s myš-
lenkou této akce ostatní spolužáky v krátkém 
projevu a zasadili na školním hřišti pět stro-
mů věnovaných rodiči našich žáků. Tři smrky 
a dvě borovičky tak budou pokračováním ži-
vého plotu kolem našeho sportoviště a milou 
připomínkou našeho mírového snažení.

Projev: Doufáme, že vám všem stejně jako 
nám a spoustě dalších lidí na celém světě, zá-

leží na životním prostředí a přírodě kolem, a to 
nejen v rámci  naší školy či státu ale v rámci 
celého světa. A tímto stromem se přidáváme 
ke spoustám dalších studentů a učitelů po celé 
Zemi. Na celém světě dnes zasadí strom na po-
čest dne míru.   

První stromy lidé zasadí, až vyjde slunce, 
aby ozářilo nový den. Den, kdy všechny strany 
složí zbraně. Den, ve kterém utichnou všech-
ny boje a války. Až slunce, ten symbol života 
a dobra, ozáří den míru. A ozáří pak každou 
zemi od východu k západu, od Oceánie, kde 
zahájí svou pouť, přes Evropu, aby se tu na 
chvilku zastavilo a připomnělo Evropě zvěrstva 
z 20. století, a na konec se podívá na Ameriku. 
Ozáří tedy každou zemi na světě a její obyva-
tele plné klidu a míru. Sázíme stromy, jelikož 
jsou pro nás symbolem života, čistého ovzduší, 
dlouhověkosti a přírody.

OSN ustanovila 21. září jako Mezinárodní 
den míru. Tento den by měl být zasvěcen pod-
poře životního prostředí, celosvětovému míru, 
boji s nevyléčitelnými nemocemi a spolupráci 
mezi národy. Od roku 2010 už se zasadilo 11 
milionů stromů, a to díky organizacím LEAF 
(což znamená Learning About Forests) a ENO 
(zkratka pro Enviroment Online).

projev: Marek Vašíček 9. třída, 
zpráva: ing. Daniela Sobotková

Celosvětová akce 
k Mezinárodnímu dni míru

ZASAĎ 
STROM 
PRO MÍR

11



12

Den státního svátku, založení samostat-
né Československé republiky, jsme si jako 
každý rok připomněli letos již IX. ročníkem 
závodu v přespolním běhu, který tradičně 
nese název Běh Debří. V pondělí dopoled-
ne jsme se sešli na začátku lesoparku Debř, 
kde se nám díky krásnému podzimnímu 
počasí na startu sešlo 95 závodníků, z toho 
bylo 46 dětí.

Předškoláci a mladší žactvo startovali 
v deset hodin a běželi k lesnímu divadlu, 
mladší žáci I a II doběhli k Muchomůrce 
a starší už měli jedno kolečko přes Mičovku. 
Jedno kolečko také běžely ženy a muži mu-
seli tento okruh uběhnout dvakrát. Všichni 
běžci absolvovali své trasy s velkým nasa-
zením, snažili se zaběhnout co nejlepší časy, 
k čemuž jim nahrávalo i pěkné počasí. Pře-
kvapili nás mělničtí fotbalisté (starší žáci), 
kteří přijeli už den předem, zatrénovali si na 
školním hřišti, spali ve škole a ráno si přišli 
zazávodit. Jen jim bylo líto, že nepoměřili 
své síly s mšenskými fotbalisty. Doufáme, 
že příští rok se také sejdeme v tak hojném 
počtu.

Výsledky a fotky na www.sokolmseno.cz

Běh 
DEBří jIž 
pODEváTé

Již podruhé se Den architektury konal také 
na Kokořínsku, v netradiční formě cyklopu-
tování po třech obcích – Dubá, Lobeč a Mše-
no. V Dubé jsme po uvítání pracovnicemi 
místního úřadu u sušárny chmele a stručné 
rekapitulaci toho, co město s objektem aktu-
álně chystá, zhlédli v kempu Nedamov zbru-
su novou instalaci netradičních kempových 
chatek. Architektonicky moderně pojatý 
shluk chatek zaujel zejména tím, jak auto-
ři pojali řešení jejich umístění – postavili je 
na pilotech do svahu, aby neubíraly vzácnou 
volnou rovnou plochu kempu. Dřevěné chat-
ky na ocelových pilotech nás velmi zauja-
ly a jistě posunuly úroveň a vzhled kempu 
o kus dál. 

Po chutném obědě v místní restauraci na-
stal čas přesnunu. Někteří jsme jeli do Lobče 
na kolech, jiní cyklobusem (klub dubských 

historických cyklistů) a další auty. V lobeč-
ském pivovaru jsme absolvovali prohlídku 
celého objektu a měli jsme možnost vidět, 
jak úžasně postupuje záchrana této památky. 
Klobouk dolů před manželi Prouzovými!

Po dalším přesunu do Mšena, který již 
i dubští absolvovali na svých krásných stro-
jích a v dobových úborech, jsme se sešli na 
náměstí ve Mšeně, kde jsem krátce shrnul 
dosavadní zkušenosti s fungováním revitali-
zovaného centra města. Poté jsme se přesu-
nuli na sál radnice. 

Zde proběhla vernisáž prací studentů ka-
tedry architektury FS ČVUT na téma „Byd-
lení na venkově“, kdy studenti představovali 
své návrhy možných řešení dvou rozvojo-
vých ploch ve Mšeně – lokality „U cihelny“ 
a „U střediska“ (podrobněji na str. 4). Velmi 
svěží práce a genezi jejich vzniku představil 

vyučující studentů p. Ing. Jan Pustějovský, 
jinak též člen pracovní skupiny pro regene-
raci MPZ Mšeno. 

Po pěkné vernisáži byl na řadě poslední 
bod nabitého programu – exkurze do rekon-
struované ZŠ Mšeno, jedné z nejvýstavněj-
ších budov ve městě. Naši hosté se pokochali 
výhledem z věže, poslechli si pár informací 
o rekonstrukci školy v minulém roce a ab-
solvovali důkladnou prohlídku automatické 
kotelny na dřevní štěpku s výkladem.

Byl to moc pěkný den, nabitý informace-
mi a pozitivní energií všech zúčastněných, 
a jsem si jist, že akci zopakujeme i příští 
podzim. Třeba se jí příště zúčastní i více 
mšenských občanů. Není špatné se podívat, 
jak to dělají jinde, a zároveň hostům ukázat, 
co nového či pěkného je ve Mšeně.

Martin Mach, starosta

DEN archITEkTury pODruhé


