
NABÍDKA ČTENÁŘŮM
Jak se už stalo tradicí, přinese prosincové číslo 
Mšenských novin kompletní přehled nových 
jízdních řádů, platných od 15. prosince 2013 
do 13. prosince 2014, kde najdete vlakové 
i autobusové spoje.

Nejvýznamnější novinkou nového jízdního 
řádu je zavedení spěšných vlaků Sp1936/7 
a Sp1938/9, které budou jezdit vždy v sobotu, 
v období od 31. května do 30. srpna 2014. Tra-
sa tohoto spěšného vlaku je vedena z nádra-
ží Praha – Vršovice přes Neratovice, Všetaty 
a Mělník do Mšena, kde bude mít sedmihodi-
novou přestávku a pak se po stejné trase vydá 
zpět do Prahy.

Zajistěte si proto rozšířené prosincové vy-
dání Mšenských novin, které bude mít 16 strá-
nek a bude k dostání ve Mšeně na obvyklých 
místech.

Město Mšeno se svými školami, Sokolem a spolky vás srdečně zvou na¨

www.mseno.eu

mšenské
Ročník XIX 
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Cena 10 Kčn o v i n y

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU

	 o	 první adventní neděli 
 1. prosince 2013 v 16 hodin  na náměstí Míru ve Mšeně

 V kulturním programu se společně představí:

	 o  s písničkami a říkadly děti z mateřské školy
	 o  s tanečním a hudebním programem žáci základní školy 
	 o  s pěveckým recitálem žákyně základní umělecké školy
	 o   s písněmi pěvecký sbor Torzo 

Celou akci moderuje: Václav Novák

Již od 15 hodin bude veřejnosti otevřen na náměstí:

VÁNOČNÍ JARMARK 
nový vánoční Betlém a Mšenský adventní kalendář

Budou se podávat horké nápoje a sladké pečivo.

Přijďte společně strávit krásné chvíle sounáležitosti, klidu a očekávání. 

Společně s námi ozdobte vánoční strom vlastní přinesenou ozdobou.

Děkujeme za sponzorský dar Mšenskému pekařství.

starostou města Ing. Martinem Machem



1. Rada města schvaluje koupi 
konvektomatu v hodnotě do 150 
tis. Kč z letošního rozpočtu ZŠ 
do školní jídelny Základní školy 

Mšeno. Koupě bude zajištěna formou výběro-
vého řízení. 
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schvá-
leno jednomyslně.
2. RM schvaluje přidělení finančního příspěv-
ku ve výši 2 500 Kč Českému červenému kříži 
Mělník na pořádání slavnostního setkání dárců 
krve (po 500 Kč pro oceňovaného dárce, kte-
rý je občanem města). Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
3. RM schvaluje celoroční bezúplatný proná-
jem jedné strany vitríny na náměstí Míru před 
radnicí obci Kadlín na zveřejňování informací 
a propagaci cestovního ruchu. Město využije 
nabídky obce Kadlín ve stejné věci u rozhled-
ny v Kadlíně. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
4. RM schvaluje nájemní smlouvu na dobu 
od 24. 11. 2013 do 23. 11. 2014 mezi městem 
Mšenem a paní Annou Hankovcovou na byt 
č. 8 v čp. 299 v Tyršově ul. za podmínek ná-
jemného, které je předepsáno u všech bytů ve 
vlastnictví města včetně inflační doložky. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
5. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi měs-
tem Mšenem a 1. zemědělskou a. s. Chorušice 
na pronájem pozemků v k. ú. Sedlec u Mšena 
a nájemní smlouvu na pronájem pozemků v k. 
ú. Mšeno. Obě smlouvy se uzavírají na dobu 
od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2018. Na období r. 2013 
bude uzavřena dohoda o finančním narovnání. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
6. RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 
Základní umělecké Mšeno, příspěvkové organi-
zace a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
v rámci schvalování rozpočtu města na r. 2014 
neinvestiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
7. RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 
Mateřské školy Mšeno, příspěvkové organiza-
ce, a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
v rámci schvalování rozpočtu města na r. 2014 
neinvestiční příspěvek ve výši 600 tis. Kč. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
8. RM schvaluje odpisový plán Domova senio-
rů Mšeno, příspěvkové organizace na rok 2014. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
9. RM projednala a schvaluje žádost sdružení 
S. V. A. o prodloužení termínu předání stavby 
„Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno“ 
do 28. 10. 2013. Hlasování: 4 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.
10. RM schvaluje „Plán inventur“ majetku 
města Mšena za rok 2013, zároveň schvaluje 
hlavní a dílčí inventarizační komise. Hlasová-
ní: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

1. RM schvaluje uzavírku silnice III. třídy 
v části Skramouš dne 11. 7. 2014 v době od 
19:09 do 22:09 hod. pro závod automobilů 

Rally Bohemia s podmínkou, že 
organizátor zajistí s předstihem 
nejméně jednoho týdne informo-
vanost občanů v části Skramouš 
(hlášení rozhlasem, výlep informa-

cí) a konec RZ bude před začátkem obce. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

2. RM dává souhlas se zřízením jednoho pra-
covního místa v DSM, a to zaměstnance na po-
zici pracovníka v sociálních službách – přímá 
obslužná péče a základní nepedagogické vý-
chovné činnosti (aktivizace). Pracovní místo 
se zřizuje na dobu poskytnutí dotace úřadem 
práce a je již obsazeno zaměstnancem nabíd-
nutým úřadem práce. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
3. RM schvaluje nájemní smlouvu na nebytové 
prostory o výměře 7,56 m2 v budově zdravot-
ního střediska čp. 11 v Zahradní ul. ve Mšeně 
na dobu neurčitou za cenu podle „Ceníku ná-
jmů pozemků a nebytových prostor“, tj. 26,60 
Kč/m2/měs., tj. 201,10 Kč měsíčně společnosti 
Kokořínský SOK, s. r. o. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
4. RM schvaluje nájemní smlouvu na dobu 
určitou od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014 mezi 
městem Mšenem a paní Ivou Dohnalíkovou, 
zaměstnankyní města, na pronájem služebního 
bytu na radnici ve Mšeně v přízemí o celkové 
podlahové ploše 80,60 m2, o velikosti 3 + 1 
(1 kuchyň, 3 pokoje, 1 chodba, 1 koupelna + 
WC). Výši nájemného stanovuje rada města 
na 50 Kč/m2/měs. Nájemnici se jako zaměst-
nankyni města promíjí kauce ve výši 3 nájmů, 
která by měla být složena před uzavřením ná-
jemní smlouvy. Nájemné se upraví v souladu 
s ustanovením o inflaci obsaženým v čl. II, 
odst. 2 nájemní smlouvy. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.
5. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
mezi městem Mšenem a ČEZ Distribuce, a.s. 
na akci IP-12-60006540/VB001 „Skramouš, 
přípojka NN 288/1 – Ernstová“ k dotčeným 
pozemkům p. č. 42/1, 26/1 a 285/1 v k. ú. 
Skramouš ke zřízení a provozování kabelové-
ho vedení NN. Jednorázová úplata bude činit 
12.500 Kč a příslušná DPH. Náklady se zříze-
ním věcného břemene bude hradit strana opráv-
něná. Geometrický plán s vyznačením věcného 
břemene bude předložen také v digitální formě. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
6. RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 
Základní školy Mšeno, příspěvkové organiza-
ce a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

v rámci schvalování rozpočtu města na r. 2014 
neinvestiční příspěvek ve výši 1.400.000 Kč. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
7. RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 
Domova seniorů Mšeno, příspěvkové organi-
zace a doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit v rámci schvalování rozpočtu města na r. 
2014 neinvestiční příspěvek ve výši 932 tis. 
Kč. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.
8. RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 
pro městské lesy a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit v rámci schvalování rozpočtu 
města na r. 2014 tento rozpočet do hospodář-
ské činnosti, přičemž hrubý HV bude činit 
601.700 Kč (včetně daně z příjmu). Hlasová-
ní: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
9. RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 
pro Jednotku dobrovolných hasičů, zřizovanou 
městem Mšenem, a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit v rámci schvalování rozpočtu 
města na r. 2014 tento rozpočet, přičemž ná-
klady budou činit 500 tis. Kč. Hlasování: 4 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.
10. RM projednala a schvaluje Smlouvu č. 
12112082 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR v rámci Ope-
račního programu Životní prostředí na akci 
„Snížení energetické náročnosti ZUŠ Mšeno“. 
Podpora činí 161.113 Kč a představuje 5 % 
celkových způsobilých výdajů na výše uve-
denou akci. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
11. RM projednala a schvaluje Smlouvu 
č.555/2013 o poskytnutí finančních prostředků 
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akci „Chodníky ul. Boleslavská – II/259 Mše-
no – průtah“ ve výši 656 000 Kč. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
12. RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo č. 3/00309/2010/D s firmou Eltodo-
Citelum s. r. o., kterým jsou stanoveny slevy 
na paušálním poplatku za údržbu veřejného 
osvětlení u nově vybudovaných světelných 
bodů a upravena možnost výpovědi smlou-
vy. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
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Usnesení ze schůzí Rady města Mšena
70
30. 10.

71
13. 11.

Rybářský spolek Mšeno 
oznamuje, že 

v sobotu 21. 12. 2013, v době od 9 do 16 hodin, 

proběhne na hrázi rybníka Jezero 

TRADIČNÍ PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Objednávky přijímá prodejna Elektroslužby p. Andelt a Trafika p. Hátlová. 

Ryby budou v prodeji i bez objednání. 

Přijďte se pozastavit a nasát vánoční atmosféru mezi rybáře – opět pro vás 
budou připraveny lahůdky z udírny a teplé i studené nápoje.



Opravené centrum města Mšena je středočeskou stavbou roku

OCENĚNÝ PROJEKT
Titul Stavba roku Středočeského kraje je už druhým oceněním, které opravený střed měs-
ta Mšena získal. Tím prvním byla cena měsíčníku Cesty městy. Revitalizace městského 
jádra ve Mšeně představuje dobře řešené spojení architektonického výrazu s funkčností. 
Tak vyhodnotila porota složená z odborníků rozsáhlou obnovu mšenského náměstí a Ma-
sarykovy ulice, která získala titul Stavba roku Středočeského kraje. 

Travnatý park na náměstí s řadou nevzhled-
ných vývěsních skříněk uprostřed, který byl bě-
hem sezony v podstatě nevyužitelný, nahradil 
mlatový povrch, jemuž dominuje mariánské sou-
soší a nově vybudovaná kašna. Povrchy z asfaltu 
a zámkové dlažby z centra zmizely, namísto nich 
se na chodníky a silnice vrátily žulové kostky 
a kamenné mozaiky. A to dokonce v mnoha vzo-
rech, které jsou ostatně zachyceny i na dobových 
fotografiích. Nejasná místa k parkování jsou nyní 
jasně vymezena. Projekt dal prostor chodcům 
před automobilovou dopravou, což patří mezi 
další plusy.

Centrum města, které je jednou ze vstupních 
bran do Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko, 
po změně jednoznačně ožilo. Tvrdí to i krajinář-
ská architektka Jitka Trevisan, která na projektu 
spolupracovala s Markem Prchalem a Markétou 
Pešičkovou. „Například park se nedal dříve ni-
jak využít. Náměstí má přitom sloužit jako mul-
tifunkční prostor pro pořádání společenských 
akcí, setkávání lidí a jako hlavní shromaždiště. 
Dokládá to i první akce po skončení stavby, která 
se v centru konala. Na loňském rozsvěcení stro-
mečku se na náměstí sešlo bez problémů několik 
stovek lidí, což by dříve nebylo vůbec možné,“ 
popsala Jitka Trevisan.

Připomněla také, že v původním řešení prosto-
ru, které vzniklo na začátku minulého režimu, 
nebylo téměř vůbec vidět jak sousoší Panny Ma-
rie, svatého Rocha a Šebestiána, tak historické 
fasády domů. Centrum prý bylo nepřehledné. 
„Lidé si nemohli v klidu popovídat před obcho-
dem, aniž by na úzkém chodníku někomu překá-
želi,“ zdůraznila členka autorského týmu.

Vzdušnost a prosvětlenost nového středu 
města chválí také Renáta Šimíčková. „Je to be-
zesporu podařené dílo. Obdivuji pana starostu, 
že našel odvahu a do tak velké stavební akce 
se vůbec pustil. Měla bych ale i několik vý-
hrad. Vadí mi třeba, že na novém náměstí kvůli 
nesmyslné žádosti obyvatel jednoho z domů 
schází autobusová čekárna. Pak také, že je na 
náměstí většina laviček bez opěradel. Zimní 
kryt kašny zbitý z prken také nepůsobí příliš 
hezky,“ uvedla neduhy, které centrum Mšena 
podle ní má.

Mezi Mšeňáky se ovšem objevují i razantnější 
názory, z nichž lze jasně vyčíst, že by uvítali ra-
ději původní verzi náměstí s asfaltem, betonem 
a trávou v centrální části. „Kritika u nových pro-
jektů je běžná věc. Je potřeba se s tou změnou 
sžít a stále si připomínat, jak to vypadalo před-
tím, ukázat si na tu spoustu nedostatků,“ připo-
mněla Jitka Trevisan.

Pár věcí, které ještě potřebují v opravené části 
města doladit, se objevuje během provozu. Pří-
kladem jsou podle starosty stojany na jízdní kola. 
„Přes sezonu mnoho lidí přijíždí na kolech, která 
pak opírají o lampy nebo stromy, což nechceme. 
Proto na jaře v centru přibude asi deset atypických 
stojanů, které si necháme vyrobit. Půjde o kom-
binaci kovu a dřeva, aby nedocházelo k odírání 
rámů bicyklů,“ vysvětlil Martin Mach.

Vedle dodělávek se radnice neustále potýká 
s ničením nového mobiliáře. Mládež poškozuje 
směrovky informačního systému, bouchá do nich 
a snaží se je přetočit do různých stran. „Strhají 
vnitřní kotvící prvky, které jsou velmi drahé. Není 
jednoduché je u toho chytit, když zatím nemáme 
kamerový systém,“ postěžoval si starosta.

Revitalizace ve Mšeně vyšla na šestatřicet 
milionů korun a probíhala od června 2011 do 
června 2012.

Jiří Říha

V konkurenci čtrnácti zdařilých projek-
tů k vítězství Mšena podle poroty při-
spěl i fakt, že revitalizace maximál-
ně respektovala památkové hodnoty 

města s přihlédnutím k nově vzniklým odpo-
činkovým zónám.

„Střídmost architektonického pojetí dává vy-
niknout stavebním a památkovým dominantám 
prostoru. Jde navíc o důstojné řešení centrální-
ho veřejného městského prostoru,“ okomento-
vali své rozhodnutí odborníci. Ocenění v Gale-
rii Středočeského kraje v Kutné Hoře převzal 
tým, kde vedle starosty města Martina Macha 
nechyběli autoři projektu a zástupci realizační 
firmy.

Titul Stavba roku Středočeského kraje je už 
druhým oceněním, které opravené centrum města 
získalo. Tím prvním byla cena odborného měsíč-
níků Cesty městy. Titul Stavba roku Středočeské-
ho kraje získala Revitalizace městského jádra ve 
Mšeně v konkurenci čtrnácti dalších staveb.

Podle mšenského starosty šlo o zřejmě nej-
rozsáhlejší projekt, který byl letos do soutěže 
ve středních Čechách přihlášen. „Stavbou roku 
se revitalizace našeho centra stala mimo jiné 

pro svou uměřenost, decentnost a – troufám si 
říci – i krásu,“ konstatoval Martin Mach a dodal, 
že přední čeští architekti vyzývali autorský tým, 
aby projekt přihlásili do hlavní architektonické 
soutěže u nás. Náměstí Míru a Masarykova ulice 
ve Mšeně je dnes od podoby před rekonstrukcí 
doslova k nepoznání.
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Co se týče nových přípojek při výstavbě 
kanalizace v Nádražní a části Boleslavské, 
bude na zvážení zastupitelstva, zda přispěje 
na vybudování částí přípojek na veřejném 
prostranství či nikoliv. Rozhodnutí by mělo 
padnout na příštím zasedání. Není povinnos-
tí města přivést vlastníkům objektů přípojku 
až „do dvora“. Výstavba řadů je už tak velmi 
drahou záležitostí a pro vlastníky domů opět 
znamená zhodnocení nemovitostí.

Připojení dešťových svodů – v Boleslav-
ské budou dešťové svody domů připojeny na 
kanalizaci, stejně jako se to stalo u některých 
objektů při revitalizaci. Náklady na zaústění 
svodů ponese opět město, ale je důležité zdů-
raznit, že po stavbě přechází toto napojení do 
vlastnictví majitele domu a ten je povinen jej 
dále udržovat. Znamená to zejména pravi-
delné čištění lapačů splavenin, které je nutné 
proto, aby netekla voda po chodnících, tyto 
v zimě nenamrzaly a také aby z ucpaných 
svodů nezatékalo do vjezdů sousedních ne-
movitostí. Město touto investicí dotčené ob-
jekty vlastníkům zhodnocuje, proto je nutné, 
aby se o přípojku dále starali.

Pasportizace objektů – při každé rekon-
strukci veřejného prostoru může dojít k po-
škození soukromých objektů. Při předcháze-
jících stavbách k tomu v několika případech 
došlo, naštěstí v nijak velkém rozsahu. Aby se 
předešlo následným sporům, je nutné provést 
před stavbou dokumentaci každého objektu, 
což po každé firmě požadujeme. Je vhodné, 
aby si podobnou dokumentaci provedl i kaž-
dý vlastník sám. Případné škody vzniklé při 
stavbě prosím hlaste okamžitě, ať je můžeme 
ihned řešit. Škody hlášené např. rok po stav-
bě jsou velmi obtížně prokazatelné.

Ušlý zisk – setkali jsme se zatím s jedním 
případem, kdy podnikatel po městu nárokuje 
ušlý zisk z titulu rekonstrukce ulice. V soula-
du s právem je investor prokázaný ušlý zisk, 
který byl jednoznačně způsoben stavební 
činností investora, povinen uhradit. Prokázat 
takovou škodu však není úplně jednoduché 
a předesílám, že to znamená zveřejnit účet-
nictví a daňová přiznání atd., aby se dalo po-
soudit, nakolik je nárok oprávněný. K tomuto 
posouzení je podle mého názoru kompetentní 
pouze soud. Navíc v případě, kdy u nás je 
většinou investorů stavby více (město, kraj, 
vodárny …) a od nového roku bude platit roz-
sáhlá nová právní úprava.

Ač nastal podzimní čas, stavební 
práce ve městě se rozjíždějí na 
plné obrátky. Mnozí se jistě ptají, 
proč zrovna v tomto nevhodném 

termínu, ale vše souvisí s posunem rekon-
strukce průtahu městem (Boleslavská), za 
který rozhodně nemůžeme – je to věc kra-
je. Další stavby jsou na tuto akci navázány 
a nemohly začít, dokud nebylo jisté, kdy se 
s Boleslavskou začne. Zpoždění začátku 
některých stavebních akcí také souvisí s no-
vým zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
který nastavuje v procesu výběru delší lhůty 
u každého kroku výběru a obecně zadávání 
zpřísnil a zkomplikoval.

Nastalo tedy další období, kdy nás zejmé-
na ve východní (tj. mladší) části města budou 
obtěžovat všechny negativní jevy, které s vý-
stavbou a rekonstrukcí infrastruktury souvisí. 
Toto období bohužel potrvá zřejmě celý rok, 
neboť rekonstrukce Boleslavské nebude vů-
bec jednoduchou záležitostí. Za obtíže, které 
to většině z nás přinese, se dopředu omlou-
vám a žádám všechny o trpělivost a toleranci. 
Věřím, že za rok bude město zase o poznání 
krásnější, s kvalitnější infrastrukturou, a bude 
tedy lepším místem pro život.

S probíhajícími rekonstrukcemi ulic se ob-
čas setkáváme s nepřiměřenými nároky ně-
kterých majitelů nemovitostí. Někteří žádají, 
aby město jejich domy odizolovalo proti vlh-
kosti, jiní vznášejí nároky z titulu údajného 
poškození domů stavbou či nárokují údajný 
ušlý zisk. Musím zde razantně neoprávně-
né požadavky na zhodnocení soukromých 
objektů odmítnout, stejně tak požadavky na 
údajný ušlý zisk. Naopak prokazatelné ško-
dy vzniklé stavební činností jsou povinny 
stavební firmy opravit. Dovolte, abych níže 
popsal některé situace.
Izolace soukromých domů – to je záležitostí 
vlastníka objektu, nikoli města. Ideální stav 
je, pokud vlastník domu využije stavební 
činnosti v ulici a po domluvě se stavbou si 
ve správný čas izolaci provede sám. Majite-
lé domů v Boleslavské by to měli přes zimu 
zvážit a připravit se na jaro.
Přípojky vody – snažíme se při všech vět-
ších obnovách komunikací ve spolupráci 
s vodárenskou společností obnovovat vodo-
vodní řady z 20. let minulého století a i ve-
řejnou část vodovodních přípojek. To se děje 
nákladem vodáren a každý by měl dobře zvá-
žit, zda přitom neobnovit i část přípojky na 
svém pozemku. Vybudováním nové přípojky 
se každý objekt zhodnocuje.
Kanalizační přípojky – jsou ve vlastnictví 
majitele domu, vodárenská společnost pro-
vádí jen jejich běžnou údržbu, nikoli zásad-
ní rekonstrukce. Je opět na zvážení každého, 
zda není vhodné při obnově komunikace 
opravit i svou přípojku za podstatně nižších 
nákladů, než potom v nové hotové komuni-
kaci, kdy v případě havárie vlastník zaplatí 
i drahou opravu povrchů. Pokud při stavbě 
narazíme na nevyhovující přípojku (malá 
hloubka, havarijní stav apod.), bude muset 
být opravena a náklady na materiál a práci 
přefakturujeme vlastníkovi objektu, zemní 
práce uhradí město – stejně jako při revita-
lizaci náměstí.

Omlouvám se, že tento technicistní článek 
není příliš čtivý. Pokládal jsem však za nutné 
v předstihu před rozsáhlou stavební činností, 
která nás čeká, objasnit a zdůraznit některá 
fakta, aby byly věci předem všem jasné. Zá-
roveň doufám, že ke škodám a problémům 
bude docházet jen v minimální míře, budeme 
se s pomocí týmu zkušených dozorů snažit 
vést stavby co nejlépe. V případě společných 
investic města a kraje však nezáleží jen na 
nás. řešení problémů, které stavby přinášejí, 
musí být pružné i ze strany krajských úřed-
níků a samosprávy, jinak se vše prodlužuje 
a komplikuje. Doufám, že i na tomto poli 
zúročíme zkušenosti ze vzájemné spolupráce 
při revitalizaci a že vše poběží jako na drát-
kách.

Nyní záleží zejména na počasí, jak dlou-
ho ještě budou moci firmy pracovat, než vše 
zamrzne. Doufejme, že do jara se stihnou 
všechny přípravné práce – zejména kanali-
zace v Nádražní a Hlovecké – a nebude pak 
stavbu nic brzdit.

Těším se, že pomalu přejdeme do advent-
ního času a přijdou jiné myšlenky, zimní 
stavební přestávka a čas na rozjímání a pře-
mýšlení. Příjemný závěr podzimu a přechod 
k adventu všem přeje

Martin Mach, starosta města 

POZOR, POZOR, POZOR!
Byl zahájen prodej mraženého

masa pro psy a kočky

STAVEBNINY – A. Plchová 
Mělnická 452, Mšeno, tel.: 315 693 874

O územním plánu
Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvo-
je v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 
Sb, § 52 ve znění pozdějších předpisů oznamu-
je, že veřejné projednání návrhu územního 
plánu města Mšena se bude konat v úterý  
3. prosince 2013 od 13 hodin v zasedací 
místnosti MěÚ Mšeno. 

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného pro-
jednání může každý uplatnit své připomínky 
a dotčené osoby námitky, ve kterých musí 
uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemo-
vitostí, dokladující dotčená práva, a vymezit 
území dotčené námitkou. 

Námitky proti návrhu územního plánu po-
dávají pouze vlastníci pozemků a staveb do-
tčených návrhem řešení, oprávněný investor 
a zástupce veřejnosti. 

Návrh je zveřejněn na www.melnik.cz/roz-
voj města/územní plány obcí/Mšeno. Bližší 
informace podá Ing. Slavomír Vecko, tel. 
315 635 359. 
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Úderem třinácté hodiny zahájila rychtářka obce 
tetička Červinková výroční volební zasedání 
mšenských baráčníků. Po úvodních slovech, 
přivítání přítomných a nezbytných formalitách 
následovala vzpomínka na zemřelé a velice 
zdařilé vystoupení dětí ze Základní umělecké 
školy ve Mšeně pod vedením dr. Šebesty. 

Následovalo vystoupení vzdělavatelky te-
tičky Benešové o Karlu Hynku Máchovi a pak 
už šly zprávy jednotlivých činovníků baráč-
nické obce. Zástupce V. župy soused Ing. Švec 
seznámil přítomné s akcemi župy v roce 2013 
s výhledem na rok 2014. S velice působivým 
příspěvkem ve vztahu k baráčnické práci vy-
stoupila zastupitelka a bývalá starostka města 
paní Štráchalová. 

Následovaly zdravice zástupců jednotli-
vých obcí. Syndička tetička říhová před-

nesla písemná přání od baráčnických obcí 
a společenských organizací. Na sezení byli 
přítomni zástupci obcí Bělá pod Bezdězem, 
Bukovno, Dobrovice, Dolní Bousov a Kos-
monosy.

Následovaly volby, za V. župu je provedla 
tetička Hlaváčová. Bylo zvoleno staronové 
konšelstvo v čele s rychtářkou tetičkou Čer-
vinkovou. 

Zpěvem baráčnické hymny a občerstve-
ním končí výroční volební sezení mšenských 
baráčníků. Rozcházíme se s pocitem dobře 
vykonané práce a s přáním hezkých Vánoc 
a úspěšného roku 2014. Díky, baráčníci ze 
Mšena u Mělníka a ať se vám daří.

Hana Hlaváčová  
a Ing. Václav Švec, delegáti V. župy, 

foto Milena Dvořáková

Mšenští baráčníci se sešli na výročním shromáždění

ÚSPĚŠNÁ BILANCE

SOKOLSKÉ 
STŘÍPKY
Filmový festival
V sobotu 9. listopadu se v mšenské sokolovně 
konal další ročník Snow film festu. Promítaly 
se outdoorové filmy se zimní tematikou. Di-
vácky nejúspěšnější byl snímek Na sever od 
Slunce, kde dvojice mladíků strávila na severu 
Norska 9 měsíců. Sbírali odpadky, postavili 
si chatu a surfovali. Druhý úspěšný byl do-
kument Napříč ledy, kde dva Australané došli 
na jižní pól a zpět bez cizí pomoci. Festival 
navštívilo přibližně šest desítek diváků a my 
se budeme znovu těšit na jaře při filmovém 
festivalu Expediční kamera.

Mikulášská nadílka
TJ Sokol Mšeno pořádá tradiční Mikulášskou 
nadílku. V pátek 6. 12. 2013 od 17 hodin v so-
kolovně. Balíčky se vybírají od 16,30 h v šat-
ně, balíček 5 Kč.

Běh Boudeckou roklí
Třetí adventní neděli 15. 12. 2013 pořádá TJ 
Sokol Mšeno Běh Boudeckou roklí. Prezence 
od 9 h, start závodu dle kategorií od 10 h ve 
Vojtěchově. Běh je určen pro všechny, kdo 
mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu a chtějí 
netradičním, ale důstojným způsobem osla-
vit adventní čas. Každý z účastníků přijde 
se vzorkem napečeného vánočního cukroví 
a vlastního grogu či čaje. Další info na www.
sokolmseno.cz

Plesy 2014
11. 1. Sportovní ples
18. 1. Myslivecký ples
25. 1. Školní ples
15. 2. Valentýnský ples
22. 3. Sokolský karneval

Bedýnková zelenina vrací domácí kvalitu
Stalo se módou psát o tom, že kvalita a zejména výživová hodnota zeleniny v českých obchodech klesá. To se týká často po-
travin, které si kupujeme v supermarketech nadnárodních obchodních řetězců. Například rajčatům z Nizozemí v sousedním 
Německu již začali říkat wasserbombe (vodní bomby). Rozumný člověk, který chce jíst zdravě a chutně, se nad tím zamyslí 
a řekne si: „Co s tím?“ Jednou z možností je opět osázet vlastní zahrádku a zeleninu si začít pěstovat svépomocí, druhou je 
pídit se po zelenině od českých pěstitelů, kteří se ještě nenechali převálcovat globální konkurencí. 
Není to ale tak jednoduché. Mnozí lidé zahradu nevlastní a nemají ani dost času na objíždění farmářských trhů. Proto se na 
trhu objevila nová služba v podobě pravidelných dodávek zeleninových bedýnek obsahujících pestrý mix sezónní zeleniny od 
českých pěstitelů. Jedná se skutečně o zeleninu maximálně čerstvou, protože putuje z pole rovnou k zákazníkům. Přitom 
je kladen důraz na vysokou kvalitu. Rozhodující je správná chuť, vůně, charakteristické vlastnosti 
i minimální použití chemie při pěstování. 
V našem regionu tuto službu zajišťuje firma ekokrámek.cz, u které si můžete dodávku zeleniny 
objednat a v případě spokojenosti se stát pravidelnými odběrateli. Podrobné informace získáte na 
internetové adrese www.zeleninovebedynky.cz nebo na čísle 775 233 701 (Petr Kacálek). Pokud 
tedy jíte rádi zdravě a chutně, nabízí se tato možnost nyní i vám.

www.ekokramek.cz         
www.zeleninovebedynky.cz
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K odhalení došlo v roce 70. výročí 
transportu devíti bývalých mšen-
ských občanů do koncentračních 
táborů, z nichž se už nevrátili. Po-

řízení pamětní desky zhotovené akademickým 
sochařem Petrem Císařovským bylo spolufi-
nancováno veřejnou sbírkou. Celkové náklady 
na zhotovení desky činily 53 tis. Kč. Ke dni 

odhalení občané přispěli částkou přesahující 
12 tis. Kč. 

V úvodu přečetl mšenský evangelický farář 
Michal Šimek jména všech mšenských Židů, 
kteří byli deportováni podle databáze Židov-
ského muzea v Praze do koncentračních táborů 
a nikdy se již nevrátili: Artur Lederer, Leo 
Lederer, Marie Ledererová, Gustav Müller, 

Ve Mšeně byla odhalena pamětní deska obětem holocaustu 

AŽ NYNÍ SPLACENÝ DLUH 
Odhalení pamětní desky obětem holocaustu ze Mšena se uskutečnilo v neděli 3. listopadu 
2013 v parku před Masarykovou základní školou ve Mšeně. Zúčastnilo se ho na 80 lidí. 
Místo bylo zvoleno symbolicky jako poukaz na tolerantní vztah k Židům, který měl první 
prezident Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk, jehož pomník stojí před 
mšenskou školou. Vedle toho velkou roli hrálo i to, že v hodinách dějepisu se žáci nebudou 
učit jen obecně o dějinách holocaustu, ale budou mít přímo na očích doklad, že obětí tohoto 
zločinu byli přímo i občané ze Mšena.

Gustav Pick, Arnoštka Picková, Emilie Pic-
ková, Růžena Picková, Hermína Steinová.

Shromážděné přivítal mšenský starosta 
Martin Mach, který umístění pamětní desky ve 
Mšeně bere jako memento pro současnost, aby 
se již nic takového neopakovalo. Potom spo-
lečně s autorem návrhu – akademickým so-
chařem Petrem Císařovským desku odhalili.  

Petr Císařovský při této příležitosti řekl: 
„K vítězství zla stačí pouze to, když slušní 
lidé budou sedět se založenýma rukama.“ Poté 
poděkoval lidem, kteří mu s návrhem i reali-
zací pomohli. Jsou to grafičtí designéři Karel 
Haloun, vedoucí pedagog ateliéru Grafický 
design na VŠUP v Praze, se svým spolupra-
covníkem Luďkem Kubíkem. Oba jsou u nás 
dobře známí především jako autoři velkého 
množství obalů CD a DVD, např. všechny des-
ky a CD Vladimíra Mišíka, Michala Prokopa, 
skupin Jasná páka, Hudba Praha, Echt a de-
sítek dalších jmen. Realizaci do nerezplechu 
provedli Pavel Riedl a Ladislav Zísler, šéfo-
vé královohradecké firmy ARC – H. Železný. 
Rezavějící korpus podobný náhrobku vytvořil 
Petr Císařovský se svým synem Davidem. 

Následoval proslov kurátora farního 
sboru Českobratrské církve evangelické ve 
Mšeně Jana Kozlíka: „Pouhých 70 let, ani ne 

jeden lidský věk, je tomu od oné, v životě obce 
nepatrné události. Jednoho lednového dne ro-
ku 1943 zmizelo devět mšenských obyvatel, 
a už je nikdo nikdy nespatřil.

Možná to ani příliš pozornosti nevyvolalo. 
Oni totiž už více než dva roky předtím byli 
z veřejného života obce vyloučeni. Nesměli do 
kina, hospod ani na koupaliště, tam všude jim 
byl vstup zakázán. Věc dnes nemyslitelná, se 
tehdy stala věcí všedního dne. To ale byl začá-
tek. Tím začala jejich cesta ponížení z občanů 
v osoby určené trvale k  perzekuci a nakonec 
už jen v číslo a materiál ke spálení.

Co se to stalo? Bylo to jen vážné selhání 
kdysi křesťanské civilizace, nebo její defini-
tivní debakl? Bylo to jen dočasné zatemnění 
osvícenských ideálů humanity a pokroku, 
nebo odhalení jejich slabosti? Pak ovšem není 
záruka, že je zase neodložíme, až se to bude 
hodit. 

Jistě řeknete: nebyla to naše věc, bylo to dílo 
Hitlera, nacistů a jejich pomahačů. Ano, ale že 
jejich oběti ze Mšena musely čekat dlouhých 
70 let, než jich bude oficiálně vzpomenuto, to 
už je naše věc a věc celé obce. Je to dluh, který 
splácíme až nyní. 

Je to dobře, že tato pamětní deska stojí zde, 
před školou. 
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Vždycky, dokud bude stát tato škola a paní 
učitelka nebo pan učitel bude dětem vykládat 
o oné strašivé události 20. století, zvané cizím 
slovem holocaust, přivedou je sem. Ne už ně-
jací Židé z učebnic dějepisu, ale rodina Lede-
rerova, rodina Pickových, paní Steinová a pan 
Müller. 

Jaké poučení je to ale pro nás? My musíme 
bojovat proti duchům temnoty, které občas za-
chvátí Evropu, ale byť naše boje byly sebelítěj-
ší, už nikdy nesmí být vedeny proti tělu a krvi! 
Vnímat tuto hranici a nepřekročit ji, to ať je 
znakem už poučené evropské civilizace.

Nedělejme si iluze! Boj s duchy temnoty je 
mnohem těžší a náročnější.  Občas ani nevíte, 
na které straně vlastně stojíte. Krom toho, kaž-
dý duchovní zápas vždy jedny spojuje a jiné 
rozděluje. Není nic, co by spojovalo nás všec-
ky – krom jediného: totiž, že my všichni – ať 
chceme či nechceme – a všechno, co děláme 
i jak smýšlíme, tak jako na scéně, předvádíme 
Soudci nejvyššímu – a ten je pro nás všechny 
jen jeden – Adonaj echad! (Hospodin jeden, je-
diný, jedinečný).“

Proslov zakončil čelem k pamětní desce 
se jmény, každého jména se dotkl svou ru-
kou: „Vrátili jste se do Mšena. Sice už jen jako 
jména vypálená do oceli. Ale na ty, co chtěli, 
abyste se nevrátili, nikdo nevzpomene!“

Poté shromážděné pozdravil ředitel Ži-
dovského muzea v Praze Leo Pavlát: „Dámy 
a pánové, vážení přítomní. Děkuji za pozvání 
k odhalení pamětní desky, kterou město Mše-
no věnuje svým židovským spoluobčanům 
zavražděným za druhé světové války. Pracuji 
v muzeu, které je s tímto obdobím tragicky 
spjato. Velkou část předmětů našich sbírek 
tvoří konfiskáty židovského majetku z obdo-
bí války. Nejprve dostala čísla věci a poté ti, 
kterým patřily. Věci, na rozdíl od těch, kterým 
sloužily, přežily. Je mezi nimi i pláštík na tóru 
z poloviny 19. století, který darovala mělnic-
ké synagoze Malvína Schneiderová, rozená 
Picková ze Mšena. Je možno se domnívat, že 
náležela k rodině, jejíž čtyři členové v dalších 
generacích jsou připomenuti na právě odhalené 
pamětní desce. 

První zmínka o rodině Pickových ve vašem 
městě je v záznamech našeho muzea z roku 
1865, první zmínka o židovském osídlení zde 
z roku 1687. Válka učinila tomuto staletí tr-
vajícímu spolužití konec. Velice oceňuji, že 
z osobní iniciativy pana Kozlíka, s podporou 
starosty Macha, zastupitelstva stejně jako při-
činěním faráře Šimka tato působivě ztvárněná 
pamětní deska Petra Císařovského a jeho spo-
lupracovníků nyní ve vašem městě připome-
ne židovskou přítomnost. Všem jim ze srdce 
děkuji. Text na desce obsahuje i jednu větu 
v hebrejštině. Na paměť těch, kteří se ve vašem 
městě tímto jazykem modlili, si ji dovolím pře-
číst: L-zecher ha-tošavim ha-jehudym šel ha-ir 
Mšeno še nyrcechu bidej ha-nacim ve-ozrej-
hem.  Děkuji vám za pozornost, váš krásný 
projev občanské sounáležitosti.“

Po něm vystoupil pan Karel Kapoun 
z Doks, senátor za obvod Česká Lípa, do 
kterého patří i Mšeno: „Vážení přítomní, do-
volte i mně, abych vás pozdravil a poděkoval 
za milé pozvání na tuto pietní akci. Především 
mne příjemně překvapilo, že se našli lidé, kteří 
si i po tolika letech vzpomněli na neblahé osu-
dy svých spoluobčanů a vytvořili tento úcty-
hodný památník. Netroufám se pouštět se do 
historie osudů těchto lidí i doby, ve které žili, 

protože o tomto velice obšírně a fundovaně ho-
vořili mí předřečníci. Chtěl bych z tohoto místa 
však hlavně vyzvednout správnost rozhodnutí 
o umístění tohoto památníku. Zde před základ-

ní školou, kde budou dnes a denně okolo něj 
chodit naše děti, je tím nejlepším místem. Dou-
fám, že pro budoucí generace bude mementem 
stejně, jako ona doba pro nás politiky, abychom 
již nikdy nic podobného nepřipustili.“

Přestože od této smutné události uplynu-
lo letos již 70 let, vzpomínky na tyto bývalé 
spoluobčany v myslích pamětníků – občanů 
Mšena nezmizely. Historická paměť žije. 
Svědčí o tom napřiklad slova mšenského ob-
čana, pana Josefa Kaulera (nar. 1934), kte-
rému bylo v době transportu 9 let: „Můj táta 
se kamarádil s Leo Ledererem. Chodili spolu 
do hospody, nebo se jen tak potkali… Pamatuji 
si, jak nosili hvězdu… Lederer dal tátovi ještě 
před transportem knihy o průmyslu… V pár 
dnech je všechny sbalili… Když je odsunuli, 
nezbyla po nich žádná památka.“ 

Libuše Němcová, roz. Schönbachová si 
pamatuje na všechny rodiny mšenských 
Židů, kteří zde měli krámky v Karlově 
a v Kostelní (dnešní Masarykově) ulici. 
Vzpomíná takto: „Nepanovala zde žádná 
averze vůči nim. Normálně se živili jako ostat-
ní. Můj přítel a budoucí manžel Jiří Němec se 
kamarádil s Leo Ledererem. Byli stejně staří, 
měli se rádi. Když Leo odcházel, nechal mu na 
památku šachový stoleček a křesílka. Leo tušil, 
možná i věděl, co ho čeká.“

Tatínek Libuše Němcové – Rudolf Schőn-
bach – přišel se svou rodinou do Mšena 
z Osečné ze Sudet po Mnichovu na podzim 
1938. Ve Mšeně působil jako velitel četnické 
stanice. Jeho dcera vzpomíná: „Tatínek byl 
ryzí charakter, vlastenec. Trpěl tím, že Židé 
byli transportováni, byl z toho nešťastný. S tím 
nemohl normální člověk souhlasit. Nedalo se 
tomu zabránit. Bylo nám jich líto, že Němci je 
chtějí bez důvodu vymýtit.“

Po skončení slavnostního ceremoniálu zá-
kladní škola otevřela prostory účastníkům 
odhalení. Na sále v 1. patře bylo připraveno 
občerstvení, byl zde prostor k vzájemným roz-
hovorům. Na přípravě tohoto zázemí se podí-
leli všichni učitelé Masarykovy základní školy 
v čele s paní ředitelkou Jiřinou Trunkovou. Pa-
tří jim za to velký dík.

Michal Šimek
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Tomáš G. Masaryk, jehož jméno nese 
mšenská základní škola ve svém ná-
zvu, řekl, že slušný člověk je slušný 
vždy, za každého režimu. Dlouho jsem 

netušil, co to ta slušnost vlastně je, až jsem se 
v roce 1982 rozhodl vstoupit do bytového se-
mináře univerzitního profesora a filozofa me-
zinárodního věhlasu Milana Machovce, v té 
době již dávno z Karlovy univerzity vyhozené-
ho signatáře Charty 77. 

Vášnivě jsem toužil překročit hranice obec-
né nudy a seminář zavrženého profesora, jehož 
filozofické dílo bylo překládáno do většiny 
známých jazyků, ležel daleko mimo všechny 
státem povolené doktríny. Profesor Machovec 
moji snahu brzy rozpoznal, a když jsme po 
jednom seminárním sezení osaměli, řekl mi: 
„Pokud se chcete od ostatních lidí odlišovat, 
pokud chcete být nápadný, stačí, když budete 
slušný!“  

Do dalších seminářů pak profesor Machovec 
zařadil jako hlavní téma dialogu význam slova 
slušnost. Od Immanuela Kanta přes Karla Mar-
xe k Erichu Frommovi jsme dospěli k názoru, 
že slušnost je totéž co mravnost (étos), tedy, že 
ti, co v sobě nosí mravní zákon, nepřestoupí 
hranice obecného dobra, od mravního zákona 
jedince se pak odvíjí etická úroveň celého ná-
roda.

Tyto myšlenky se mi honily hlavou odpoled-
ne 3. listopadu před budovou základní školy, 
při slavnostním odhalování pamětní desky 
obětem holocaustu ve Mšeně. V ten den bylo 
nevlídné počasí, a přesto se sešlo mnoho lidí, 
kteří prostě jen chtěli být při tom, když se mi-
nutou ticha uctívala památka devíti zmizelých 
spoluobčanů. 

Jsem vedoucím hudebního oboru v místní 
základní umělecké škole, tak je pochopitelné, 
že chci poděkovat svým studentům za vynika-

jící reprezentaci ZUŠky. Brigita Klementová 
zazpívala dvě židovské písně: O, ir klajne lich-
telech (O, vy malá světýlka) a Hevenu šálom 
alejchem (Přinášíme vám pokoj), Miroslav 
Šulc zahájil slavnostní setkání skladbou Trum-
pet voluntary pro trubku a varhany německého 
barokního skladatele Johanna Gaspara Fische-
ra. Děkuji také učiteli Pavlu Šebestovi, jenž 

Meditace o slušnosti aneb Kam se poděl Člověk?

FILOZOFICKÉ ZAMYŠLENÍ

klavírní hrou podmaloval minutu ticha melodií 
z filmu Schindlerův seznam amerického židov-
ského režiséra Stevena Spielberga. 

Co se vlastně kdysi nedávno – tak nedáv-
no, že mnoho pamětníků dosud žije – stalo, že 
dnes stojíme v nevlídném počasí na obecním 
prostranství a každý po svém se probíráme vě-
domím dějin? 

1. dubna 1933 byl v Německu vyhlášen 
bojkot proti židovským obchodům, lékařům, 
právníkům. 7. dubna 1933 byla provedena ra-
sová „očista“ celého státního aparátu. 15. září 
1935 byl pak v Německu přijat tzv. rasový zá-
kon na ochranu německé krve a německé cti. 
Židovské a slovanské rasy byly prohlášeny 
za méněcenné, a tedy určené k likvidaci nebo 
k otrocké práci. V roce 1941 vyhlásili nejvyš-
ší němečtí představitelé tzv. Endlösung der 
Judenfrage (konečné řešení židovské otázky), 
na jehož základě vyrostly během krátké doby 
první vyhlazovací tábory: Belzec, Sobibor, 
Treblinka, Majdanek, Auschwitz (Osvětim), 
později řada dalších. Celkový počet židov-
ských spoluobčanů, kteří byli v těchto táborech 
vyvražděni, se blíží deseti milionům. Celkem 
si druhá světová válka vyžádala více než šede-
sát milionů mrtvých. 

Kam se poděla obecná etika u národa, jehož 
řečí mluvil Martin Luther, Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann 
Wolfgang Goethe, Ludwig van Beethoven či 
Erich Maria Remarque? Národ, který dal v mi-
nulosti světu nejvíce umělců, filozofů, vědců, 
se propadl až na samé dno etiky. Vše, co násle-
dovalo, bylo až potom. Vybombardování Dráž-
ďan, rozdělení Německa, Norimberské procesy, 
odsuny Němců, divoké vyřizování účtů, To vše 
a mnoho dalších smutných příběhů následovalo 
až potom. Společným jmenovatelem všeho zla 
je selhání obecné etiky. Ta však začíná a končí 
u jedince. Takového jedince hledal kolem roku 
400 před Kristem i Díogenés ze Sinópé, když 
chodil s rozsvícenou lucernou v pravé poledne 
po athénském náměstí a mezi tisícovkou pří-
tomných lidí volal: „Hledám člověka.“ Kam 
se poděl člověk, když byli lidé likvidováni pro 
jiný názor, jiné přesvědčení, jinou rasu? A kde 
hledat člověka dnes, když vrcholní politici 
lžou a kradou? Nemohu věřit tomu, že to špat-
né, neetické, vyplavalo na povrch, zatímco to 
dobré, etické, trpí kdesi dole. Spíše je to tak, že 
to nahoře je díky mediálnímu zájmu jen více 
viditelné, zatímco to dole se utápí ve společné 
polévce. Člověk, který hledá humanismus jako 
cíl lidstva, tedy stále zůstává nejproblémověj-
ší bytostí světa. Snad nejlépe to vyjádřil řecký 
spisovatel Sofoklés v dramatu Antigona: „Žije 
mnoho mocných, ale není nic mocnějšího než 
Člověk.“

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.
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Zdeněk Svěrák: Po strništi bos
V nakladatelství Fragment tento podzim vy-
šla nová kniha Zdeňka Svěráka Po strništi 
bos, která má již své místo ve fondu Městské 
knihovny. 

Autora jistě není nutné podrobně představo-
vat, takže jen v krátkosti, co o něm říká Wi-
kipedie:
Zdeněk Svěrák (*28. března 1936, Praha) je 
český humorista, dramatik, scénárista, tex-
tař a herec. Úzce spolupracoval s Ladisla-
vem Smoljakem (v divadle Járy Cimrmana, 
v 70. – 80. letech i jako filmový scénárista), 
se svým synem Janem (ve filmu od 90. let) 
a s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlí-
řem (na písních pro děti a hudbě ke svým fil-

mům). Je držitelem dvou 
cen Český lev za scénář 
k filmům Kolja a Vratné 
lahve. Jeho filmu Kolja 
(scénář a herec) byla dne 

24. března 1997 udělena cena americké filmo-
vé akademie Oscar za nejlepší zahraniční film 
roku 1996.
Anotace: Není to kronika mého dětství ani 
naší rodiny, chtěl jsem, aby to byla krásná lite-
ratura. Autoři takové literatury nejen vzpomí-
nají na to, co viděli a slyšeli, ale také si vymýš-
lejí a fantazírují, aby jejich příběh stál za řeč.  
V knížce vyprávím o tom, jak byl malý kluk pře-
sazen z města na venkov, a co to udělalo s jeho 
duší. Jsem to já a nejsem to já. Je to mozaika, 
v níž jsou některé kamínky pravé a jiné přida-
né. Ale vy byste neměli poznat, který je který.
Knihu autentických vzpomínek Zdeněk 
Svěrák vypráví optikou sedmiletého chlapce. 

„Abych se do toho vpravil, při procházce 
liduprázdným krajem jsem si na polní cestě 
klekl. Měl jsem přece ve svých sedmi osmi 
letech ty oči, co mám teď, akorát byly níž,“ 
říká Svěrák.

A o své zkušenosti dodává: „V kolenou mi 
zapraskalo a stromy podél cesty rázem vyrost-
ly. Cesta se rozšířila, a co bylo přede mnou 
na zemi, listí, větvičky, štěrk, stopy pneumatik 
traktoru, bylo blíž a chtělo se mi vzít to do 
ruky nebo si na to sáhnout.“

Čtenáři se mohou těšit na dobře známé 
české prostředí, autorův laskavý humor a ne-
zaměnitelný styl vyprávění. Po strništi bos je 
již čtvrtá Svěrákova kniha pro dospělé čtená-
ře. Předchozích titulů Vratné lahve, Povídky 
a Nové povídky se prodalo podle údajů nakla-
datelství Fragment více než 236 tisíc výtisků. 
Všechny tyto tituly jsou zastoupeny ve fondu 
Městské knihovny.

Kalendář výročí
Veith Antonín (* 3. 1. 1793 České Budějovice 
† 19. 12. 1873 Liběchov), podnikatel mecenáš, 
podporovatel umění a kultury. Byl majitelem 
zámku Liběchov, který koupil jeho otec Jakub, 
vyučený tkadlec, od hraběte Huberta Pachty 
v roce 1801. Ze svého liběchovského pan-
ství vytvořil významné zemské, vlastenecky 
orientované kulturní centrum, kde pobývali 
čeští i němečtí filozofové, spisovatelé, vědci, 
mj. Bernard Bolzano, František Palacký,  F. 
M. Klácel.  J. M. Navrátil – ten mj. vyzdobil 
sallu terrenu zdejšího zámku freskami na zá-

kladě mytologizované české historie. Dalšímu 
umělci – Václavu Levému – umožnil rozvinout 
a uplatnit sochařský talent svéráznými roman-
tickými skalními plastikami u Liběchova. Chtěl 
vytvořit v Tupadlech u Liběchova český Slavín 
a prostřednictvím slavných postav (soch a bust 
v nadživotní velikosti) národních dějin oživit 
a posílit národní sebevědomí. Projekt však 
nebyl dokončen. Několik soch po Veithově 
smrti věnoval jeho synovec Národnímu muzeu 
v Praze (dodnes jsou v Pantheonu). Osobní po-
zůstalostní fond je v 84 kartonech Památníku 
národního písemnictví v Praze. 
Benda Štěpán (* 27. 12. 1817 Kluky u Skal-
ska, † 30. 12. 1903 Veltrusy), učitel. Byl sbor-

mistrem a kapelníkem (pomocníkem známého 
kantora Antonína Liehmanna) a v letech 1840 
– 89 ve Veltrusích, kde byl též varhaníkem. 
Jeho venkovská kapela ve Vepřku hostovala po 
celém okolí, hrával v ní i otec Antonína Dvořá-
ka, který pro ni zkomponoval několik drobněj-
ších skladeb a postavu Štěpána Bendy zvěčnil 
v opeře Jakobín jako kantora.
Kindl Václav (* 24. 1. 1876 Kralupy nad Vlta-
vou – Lobeč † 31. 12. 1958), regionální spiso-
vatel. Syn železničáře, angažoval se v dělnic-
kém hnutí a sepsal jeho události u nás do roku 
1921 v románu Než vzešel den.

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

Tip na dobrou knihu

V tomto měsíci by se dožil sta let 

pan 

FRANTIŠEK JANSKÝ
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte si námi. 

Syn Zdeněk s rodinou.

9

Nové knihy 
v městské knihovně

Beletrie Zd. Svěrák: Po strništi bos; M. Kun-
dera: Nesnesitelná lehkost bytí; A. G. Iturbe: 
Osvětimská knihovnice; E. Boček: Aristokrat-
ka ve varu; I. Devátá: Jak jsem se zbláznila; 
H. Murakami 1Q84 kniha 3; T. Vermes: Už je 
tady zas.
Detektivní romány, dobrodružné příbě-
hy A. Christie: Karibské tajemství; J. Nesbo: 
Levhart; J. Deaver: Pokoj smrti; V. Vondruš-
ka: Ulička hanby (z cyklu Letopisy královské 
komory); W. Smith: Šelma; J. Adler Olsen: 
Složka 64; L. Kepler: Písečný muž; S. King: 
Tommyknockeři.
Naučná literatura O. Matušková: Waldemar 
a Olga; M. Holcová: I města mají vši.

Přinášíme nabídku kulturních a sportovních 
akcí na poslední měsíc letošního roku.
1. ne 15 h ROZSVíCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU S VÁNOČNÍM JARMARKEM, 
náměstí Míru, podrobnosti najdete na 1. straně 
tohoto čísla Mšenských novin.

7. so 17 h MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, pořádá 
TJ Sokol Mšeno, podrobnosti na straně 5.
14. so 17,30 h ADVENTNÍ KONCERT smí-
šeného pěveckého sboru Intermezzo, Nebuže-
ly, kostel sv. Jiljí.
15. ne 10 h BĚH BOUDECKOU ROKLÍ, 
pořádá TJ Sokol Mšeno, hlavní organizátor 
Martin Kauler (tel. 606 764 223), prezence od 
9 do 10 h v místě startu a cíle u vstupu do 
Boudecké rokle, délka tratí – předškoláci (do 
7 let) 300 m, mladší žáci I (7 – 8) a II (9 – 10) 
600 m, starší žáci I (11 – 12) a II (13 – 14) 
1200 m, dorost (15 – 16), ženy, ženy veterán-
ky 3,4 km, junioři, muži, muži veteráni 6,8 km. 
15. ne 14 h VÁNOČNÍ HOSTINA PRO ZVÍ-
řÁTKA, pořádá Okrašlovací spolek pro Mše-
no a okolí. Sraz účastníků je ve 14 h u kou-

Prosincová nabídka paliště ve Mšeně. V plánu je vycházka ke kr-
mítku a krmelci. S sebou můžete mít obilniny, 
tvrdé pečivo, jablka, mrkev či kaštany.
15. ne 16 h ADVENTNÍ KONCERT smíše-
ného pěveckého sboru Intermezzo, Choruši-
ce, kostel Nanebevzetí Panny Marie.
16. po 17 h VÁNOČNÍ BESÍDKA, mšenská 
sokolovna, pořádá TJ Sokol Mšeno.
21. so 14,30 h ADVENTNÍ KONCERT smí-
šeného pěveckého sboru Intermezzo, Lobeč, 
kostel Povýšení sv. Kříže.
21. so 17 h ADVENTNÍ KONCERT smíše-
ného pěveckého sboru Intermezzo, Mšeno, 
evangelický kostel (vedle Domova seniorů).
27. pá 19 h SILVESTROVSKÝ VOLEJ-
BAL, mšenská sokolovna, pořádá TJ Sokol 
Mšeno.



kam Za kULTUROU
Prosinec 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. 
Vstupenky nezamlouváme.

3. út 15,30 h DIVADLO BUDE! Představení 
pro mělnické seniory.
4. st 19,30 h VELKÝ ČERNOŠSKÝ HLAS – 
vánoční koncert jihoafrické jazzové zpěvačky 
Melanie Scholtz.
5. čt 9,30 h ČERT A KÁČA – dopolední diva-
delní představení nejen pro děti z MŠ a ZŠ.
5. čt 16,30 h TANCOVÁNÍ S ČERTY aneb 
MOŽNÁ PřIJDE I MIKULÁŠ – zábavný po-
řad pro děti s Mikulášem, Andělkami a tlupou 
čertů. 
8. ne 15 h BETLÉM – vánoční pohádka pro 
nejmenší.
8. ne 17 h TANČÍRNA – hudební pořad pro 
milovníky tance. Hraje skupina Bonus pod 
vedením Pavla Pilaře.
9. po 17,30 h UMĚLECKÉ SMĚRY 20. STO-
LETÍ: FUTURISMUS – přednáška z cyklu 
„O umění“ Mgr. Čeňka Hlavatého, ředitele 
ZUŠ Mšeno.
10 út 19,30 h PETR KOTVALD: VÁNOCE 
HRAJOU GLÓRIJÁ 2013 – koncert Petra 
Kotvalda s mělnickým komorním smíšeným 
sborem Chrapot.
12. čt 17 h VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ MŠ 
POD VRCHEM.
12. čt 19,30 h, galerie Ve věži KRISKROS-
KVINTET: A CAPPELLA NEJEN VE VĚŽI 
– vánočně laděný vokální koncert.
13. pá 19,30 h EDITH A MARLENE – Diva-
dlo pod Palmovkou uvádí jevištní představení 
o životě a osudech dvou významných šansoni-
érek Edith Piaf a Marlene Dietrich, doprová-
zené jejich nejslavnějšími písněmi.
14. so 14 h VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
MĚLNÍK – tradiční vánoční koncert žáků 
ZUŠ Mělník.
15. ne 17,30 h ZIMNÍ POTĚŠENÍ S JARO-
ŠÁČKEM A KYTICÍ – vánoční koncert dět-
ských folklórních souborů z Mělníka a Prahy. 
16. po 18,30 h VÁNOČNÍ KONCERT NA 
SCHODECH mělnického komorního smíše-
ného sboru Chrapot.
17. út 17 – 20 h VÁNOČNÍ KURZ PLETENÍ 
Z PEDIGU pod vedením lektorky Blanky Ko-
čišové. Zájemci se mohou přihlásit na lesne-
rova@mekuc.cz nebo telefonicky na čísle 
315 622 612.
17. út 19,30 h VÁNOČNÍ KONCERT VĚRY 
MARTINOVÉ z prvního vánočního alba zpě-
vačky v doprovodu Jamieho Marshalla a dal-
ších hudebníků.
18. st 8 h KULTURKA – vánoční představení 

3. út (B) William Shakespeare ZKROCENÍ 
ZLÉ ŽENY. 
4. st (M2) Christopher Hampton ÚPLNÉ ZA-
TMĚNÍ. 
5. čt (C) Scott McPherson MARVINŮV PO-
KOJ. 
6. pá 16 h Mikeska & Khek MIKULÁŠ V DI-
VADLE. 
9. po (M3) Scott McPherson MARVINŮV 
POKOJ.
10. út (H) William Shakespeare ZKROCENÍ 
ZLÉ ŽENY.
11. st 16 h Mikeska & Khek ZA OPONOU: 
Pane, vy jste vdova! 
13. pá M. Macourek & V. Vorlíček PANE, VY 
JSTE VDOVA!
14. so 17 h (RD5) A. Sannikau & Š. Olivětín 
PROLETĚT DUHOU. 
14. so 20 h (zadáno) Neil Simon POSLEDNÍ 
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ.
16. po 9,30 h (vyprodáno) a 18 h (M6) Willi-
am Shakespeare ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY.
17. út 9,30 h (vyprodáno) Christopher Ham-
pton ÚPLNÉ ZATMĚNÍ.
17. út (E1) M. Macourek & V. Vorlíček PANE, 
VY JSTE VDOVA!
18. st 9,30 h (vyprodáno) Oscar Wilde CAN-
TERVILLSKÉ STRAŠIDLO. 
18. st (B) Patrick Marber NA DOTEK.
19. čt 9,30 h (vyprodáno) a 19 h (F) William 
Shakespeare ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY.
20. pá (A) M. Macourek & V. Vorlíček PANE, 
VY JSTE VDOVA!
27. pá Poláček & Vačkář & Havelka MUŽI 
V OFFSIDU. 
28. so (K) Molière SCAPINOVA ŠIBAL-
STVÍ. 
30. po Jiří Brdečka LIMONÁDOVÝ JOE. 
31. út 18 h M. Macourek & V. Vorlíček PANE, 
VY JSTE VDOVA!
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studentů České zahradnické akademie Měl-
ník.
18. st 15,30 h SILVESTROVSKÁ TRDLO-
VAČKA S TANCOVAČKOU – hudebně zá-
bavný pořad k tanci i poslechu. Hraje kapela 
Standy Tatara.
19. čt 9 – 18 h VÁNOČNÍ TRHY – tradiční 
akce s bohatým doprovodným programem, 
taneční i hudební produkcí a ukázkami histo-
rických řemesel. Vánoční trhy potrvají do 22. 
prosince.
19. čt 18 h, galerie Ve věži VERNISÁŽ 
GRAFIK A OBRAZŮ MILLI JANATKOVÉ 
– slavnostní zahájení výstavy akvarelových 
obrazů a grafik Milli Janatkové. Výstava potr-
vá do 2. února 2014.
21. so 18 h VÁNOČNÍ JAROŠOVCI – tradič-
ní folklorně laděný adventní večer s mělnic-
kým souborem Jarošovci s příjemným pose-
zením u sklenky vína po představení.

PřIPRAVUJEME NA LEDEN 2014
Divadelní představení: Peter Pan – Bohemia 
Balet; Na útěku – Divadlo Ungelt. Koncerty: 
Milli Janatková. Výstavy: Gymnázium Jana 
Palacha. Ostatní: Divadlo dětem 2014 – di-
vadelní přehlídka her pro děti; kinokavárna; 
pravidelné pořady v knihovně; přednášky.

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BO-
LESLAV, 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

2. po (M4) Yasmina Reza BŮH MASAKRU.
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MUDr. Kateřina Hartlová
praktická lékařka pro dospělé 

Zahradní 10, Mšeno

Ordinační hodiny o Vánocích  
pondělí 23. 12. 

normální provoz (8 – 14)
úterý 24. 12. – čtvrtek 26. 12. 

vánoční svátky – zavřeno
pátek 27. 12. 

normální provoz (8 – 12.30)
pondělí 30. 12. – 3. 1. 

dovolená, 
zastupuje MUDr. Krejčí ve své ordinaci v DS Mšeno 

od pondělí 6. 1. 2014 normální provoz



Již několik let provozujeme v Sokole 
umělou lezeckou stěnu. Vznikla nejen 
proto, abychom posílili sokolské finan-
ce příjmy z pronájmu, ale zejména pro-

to, aby měly děti a mládež ve Mšeně a okolí 
další možnost se sportovně vyžít a rozvíjet. Po 
dostavbě stěny jsme zahájili činnost dětské-
ho lezeckého oddílu, kde již několik let pod 
vedením vyškolených instruktorů a cvičitelů 
roste nová lezecká generace. V naší sokolské 
jednotě se nezaměřujeme na výkonnostní či 
vrcholový sport, ale zejména na rozvoj vše-
strannosti, k čemuž je lezení velmi vhodné, 
protože se při něm rovnoměrně zatěžují téměř 
všechny svalové partie. O oblibě této aktivity 
mezi mládeží a dětmi svědčí i to, že od le-
tošního podzimu se na stěně věnujeme dětem 
už ve třech skupinách ve třech různých dnech, 
abychom mohli uspokojit jejich rostoucí zá-
jem (letos cca 40 dětí).

V letošním roce jsme dospěli k dalšímu 
stupni rozvoje oddílu – začali jsme ty nejzku-
šenější učit lézt ve skalách, v přírodě. Tato 
aktivita není a nemůže být určená plošně pro 
všechny děti, neboť k lezení ve skalách je nut-
né zvládnout mnoho základních praktik při 
práci s lanem a dalším lezeckým vybavením, 
umět slaňovat a lézt už na jisté úrovni. Samo-
zřejmě je k tomu nutný i písemný souhlas ro-
dičů. Z našich odchovanců jsme vybrali letos 
na jaře 8 nejzkušenějších, které lezení baví 
a již se naučili všechny potřebné základní 
techniky. Rozhodli jsme se jim věnovat více. 
Prostřednictvím Lezeckého klubu Mšeno, 
s nímž dlouhodobě spolupracujeme, jsme děti 
přihlásili do Českého horolezeckého svazu 
a napsali grantovou žádost pro podporu práce 
s mládeží. Grant nám byl přislíben, a tak jsme 
mohli v tomto roce uskutečnit čtyři výjezdové 
akce za přijatelných nákladů pro rodiče.

První akcí byla naše jarní účast na závo-
dech na umělé stěně Tendon Cup v nedaleké 
Sobotce. Nejeli jsme pro medaile, spíše jsme 
jeli porovnat naši výkonnost se zbytkem re-
publiky a upravit někdy až přílišné seběvědo-

mí některých borců. Na závodech bylo kolem 
140 závodníků z celé země a naši zástupci ob-
sazovali v jednotlivých kategoriích umístění 
většinou v poslední pětině – čtvrtině startov-
ního pole, žádný z nich nepostoupil z kvali-
fikace do finále. Bylo to užitečné srovnání. 
Úplně jsme nepropadli a měli možnost vidět 
špičkové výkony závodníků, z nichž někteří 
trénují téměř denně.

V květnu jsme využili jarní školní prázdni-
ny a vyjeli jsme na první soustředění do skal 
v okolí Litoměřic. V průběhu pěti dní jsme 
lezli ve třech různých skalních oblastech, vy-
zkoušeli jsme si i tzv. bouldering (nemá čes-
ký ekvivalent, slovensky krásně „liepanie“), 
což je forma lezení bez lana na malé balvany 
s případným dopadem na matraci. V jednom 
beznadějně deštivém dni se nám podařilo 
vylézt všechny cesty na umělé stěně v tělo-
cvičně 8. základní školy v Litoměřicích, za 
což patří náš bezmezný dík velmi vstřícnému 
panu řediteli, který neváhal kvůli nám přeor-
ganizovat tamní kroužky v tělocvičně. 

Podnikli jsme i jeden pěší výlet do oblasti 
České brány. Spali jsme v chatkách v kempu 
a také v obecní ubytovně v Libochovanech. 
Po večerech děti ještě sportovaly v místě uby-
tování, ať už to bylo na in-line bruslích, nebo 
hra ping-pongu, případně řádění v tělocvičně. 
Promítali jsme jim také vzdělávací pořady 
o bezpečnosti při sportech v přírodě a pohybu 
v horách, ať už pěším či na lyžích. Nejvíce 
se nám lezení líbilo v oblasti Krojzcberk, kde 

Ve Mšeně se úspěšně rozvíjí lezecký oddíl mládeže

SKAL A STEPÍ DIVOČINOU

jsme byli dvakrát, a jistě se sem ještě někdy 
vrátíme. 

Po úspěšném prvním podniku jsme zača-
li plánovat další, ale dlouhodobé červnové 
deště nám to znemožnily. Do skal jsme tedy 
vyrazili až koncem září a tentokrát do oblas-
ti Labských pískovců – Tisá, Rájec, Ostrov. 
Nocleh jsme zajistili v krásné staré chatě 
ústeckých horolezců v Tisé. Po deštivých 
týdnech se na nás usmálo štěstí a bylo pěk-
ně, krásný barevný podzim. Oba víkendové 
dny jsme měli to štěstí, že se dětem kromě 
nás věnovali i legendy pískovcového lezení 
– místní Karel Bělina a mšenský Luboš Mar-
tínek. Lezli jsme po menších věžích v Rájci 
a v neděli v Ostrově, kde nakonec Karel vy-
táhl všechny větší děti a maminy na legen-
dární vlajkovou věž Císař. Tento výstup byl 
vyvrcholením krásného víkendu, kdy se naše 
mládež přiučila tajům specifického pískovco-
vého lezení a hlavně jištění a naučila se mno-
ho nového od klasiků tohoto oboru.

Poslední, třetí soustředění se nám dlouho 
kvůli počasí a termínovým kolizím s jiný-
mi akcemi nedařilo uspořádat, ale nakonec 
se povedlo počátkem listopadu. Vyjeli jsme 
do Kutné Hory na skály v údolí Vrchlice. 
Ve Mšeně v sobotu ráno při odjezdu hustě 
pršelo a někteří rodiče pochybovali o našem 
zdravém rozumu, přesto jsme vyrazili s ne-
zlomnou vírou, že se akce musí podařit. Po 
průjezdu Kolínem déšť ustal, a tak jsme po 
příjezdu ke skalám v doprovodu místního 
znalce a správce skal Pavla Nováka začli lézt 
po pěkných plotnovitých a dobře odjištěných 
skalách v údolí říčky Vrchlice. Občas přišla 
slabá přeháňka, ale dalo se to vydržet, lezli 
jsme tedy až do tmy, která přišla velmi ná-
hle. Přespávali jsme tentokrát v tělocvičně 
školy, takže se děti dobře zabavily i po leze-
ní. V neděli jsme opět lezli, dokud nezačalo 
hustě pršet. V tu chvíli přišel na řadu náhrad-
ní program, který se vždy snažíme dopředu 
vymyslet. Tentokrát to byla návštěva důlního 
díla s průvodcem, abychom unikli dešti a ne-
předali děti rodičům příliš čisté.

Cyklus výjezdních soustředění lezecké mlá-
deže Sokola Mšeno je letos u konce. Myslím, 
že se to dětem i nám dospělým velmi líbilo 
a snad vymyslíme pokračování i v příštím 
roce. Soustředění neměla přínos jen v rozvoji 
lezeckých schopností dětí, ale i v utužení ka-
marádství a poznání krásných míst naší vlasti. 
Těchto míst je u nás ještě hodně, a tak doufej-
me, že se podaří i na příští rok získat nějakou 
dotaci a hlavně dát dohromady partu dospě-
lých, která vše zorganizuje a zajistí. To není 
úplná samozřejmost, neboť ve skalách potře-
bujeme k dětem podstatně více (zkušených) 
dospělých než na umělé stěně, abychom moh-
li zajistit bezpečnost a kvalitní výcvik. To se 
nám v letošním roce podařilo, a tak závěrem 
chci veřejně poděkovat těm, kteří nám pomoh-
li a pomáhají – Luboši Martínkovi (předseda 
LK Mšeno), Karlu Bělinovi a Pavlu Novákovi 
za péči o náš tým ve skalách, horolezeckému 
svazu za dotaci a firmě HUDY sport za po-
skytnuté vybavení, lezecké příručky a drobné 
pozornosti pro děti. Dík patří také samozřejmě 
mým kolegům v týmu – Aleně Oupické (vý-
tečně se stará mj. o to, aby nikdo při akcích 
nezhubnul), Honzovi a Lucce Bloudkovým, 
rodičům dětí a také dalším  kamarádům.

Martin Mach,
 cvičitel TJ Sokol Mšeno
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Vážení sportovní přátelé, nabízím vám hod-
nocení fotbalového podzimu v SK Mšeno. Do 
soutěží fotbalové sezóny 2013/2014 jsme při-
hlásili 2 týmy dospělých (A i B). B tým jsme 
založili po delší době a bylo to z několika dů-
vodů. Ale ten hlavní byl počet hráčů dorostu, 
kteří skončili v této věkové kategorii, a pak se 
nám ozvali někteří hráči ve „výslužbě“ s tím, 
že by zase rádi začali s fotbalem.

A MUŽSTVO 
Tak jako každý rok jsme zaznamenali mno-
ho odchodů (Tříška, Dvorný, Šledr, Kovač, 
Stejskal, Háze) a na hostování se nám podaři-
lo přivést pouze 1 hráče – Václava Sochera ze 
Záp, který měl zkušenosti z krajského přeboru. 
Letní příprava probíhala v domácích podmín-
kách s velmi početnou účastí a dařilo se nám 
i výsledkově.

Bohužel nás však čekal velmi těžký los a už 
přípravné zápasy naznačily, že budeme mít 
problém hlavně v obranné činnosti. To se po-
tvrdilo v podstatě v průběhu celého podzimu. 
I když dokázali jsme vzadu také udržet nulu, 
ale bohužel to bylo pouze sporadicky. Dopředu 
jsme naopak hráli velmi dobře, ale máme pro-
blém proměňovat šance a každý obdržený gól 
nás naopak srazil na kolena. Už na jaře jsme 
nastupovali velmi „omlazení“ a na podzim 
jsme to omladili ještě více – v základní sestavě 
jsme hráli se 7 hráči do 22 let.  Je to pozitivní 
příslib do budoucna, ale současná nevyzrálost 
znamená nevyrovnané výkony a umístění ve 

spodních patrech tabulky. Svůj díl na tom mají 
samozřejmě i ti starší včetně mě. Čeká nás bo-
hužel, tak jako v minulé sezóně, boj o záchra-
nu, v kterou já však pevně věřím – poslední 
Veltrusy jsme porazili jednoznačně 6:0. 

V další sezoně se budeme podle mého názo-
ru zlepšovat, protože uplatníme nyní těžce na-
sbírané zkušenosti. Bude to samozřejmě také 
záležet na přístupu těch zkušenějších hráčů. Je 
škoda, že máme hodně hráčů, kteří zde začí-
nali s fotbalem, ale na tuto skutečnost rychle 
zapomínají a odcházejí za „lepším“. Jsem však 
rád, že u většiny našeho současného mladé-
ho týmu vidím velké srdce a vůli prát se za 
Mšeno. I když je to velmi těžké, nesmíme se 
nechat otrávit zbytečnými prohrami a vzít si 
z nich naopak ponaučení do dalších zápasů. Po 
podzimu figurujeme na 12. místě v tabulce, ale 
věřím, že v jarní části toto umístění vylepšíme. 
Čeká nás o něco příznivější los a snad budeme 
i úspěšnější v domácím prostředí. Musíme pro-
to v zimě dobře potrénovat, k čemuž nám snad 
pomůže plánované soustředění.  
Podzimní střelci: 7 – Guttenberg ml., 5 – 
Wasyliw, 3 – Socher, Valenta, Vaněk, 2 – R. 
Kolumpek, 1 – Závěšický, Tyle, Demen, D. 
Kolumpek, Guttenberg st., Matúšek – celkem 
29 branek.

B MUŽSTVO
V B-týmu mužů nejde ani tak o výsledky, ale 
především o to, aby se zde aktivně zapojili 
všichni ti, kteří se nedostali do áčka, které je 

FOTBALOVÁ BILANCE
Podzimní soutěže hodnotí Jiří Guttenberg, předseda SK Mšeno

pak případně možné doplnit rozehranými hráči 
z béčka. V tom spatřuji hlavní výhodu a jsem 
rád, že jsme B-tým znovu založili.

DOROST
Dorost bojoval také s velkým omlazením kád-
ru, protože v dorostu skončil silný ročník 1994 
a navíc jsme byli přeřazeni do kladenské sku-
piny, která je kvalitativně těžší než boleslav-
ská a znamená pro nás i více ježdění. Bohužel 
i dorost figuruje na spodních příčkách tabulky. 
I zde musím konstatovat, že se kluci snaží 
a potřebují hlavně nasbírat potřebné zkušenos-
ti. Proto je důležité nepodléhat panice, poctivě 
trénovat a karta se určitě obrátí. Důležité byly 
poslední 2 zápasy v domácím prostředí, které 
naši kluci vyhráli, a tím se odpoutali ze dna 
tabulky.
Pohled trenéra Šestáka: „Do nového roční-
ku soutěže jsme nastupovali s osmi novými 
hráči ze žáků. Zároveň odešlo 10 hráčů do 
kategorie dospělých, a tak jsme věděli, že nás 
nebude čekat nic jednoduchého. Noví hráči si 
pomalu museli zvykat na jiný druh fotbalu, co 
se hraje v dorostu než v žácích. Začátky neby-
ly nic moc, až ke konci už je znát sehranost. 
Podzimních bodů mohlo být daleko více, když 
si zpětně uvědomím, kde jsme mohli bodovat, 
a ne ztrácet. Momentálně je v kádru 19 hráčů, 
kteří opravdu chodí trénovat. Nehledě nato 
máme na tři roky zajištěný ročníky 97 a 98, 
na kterých budeme dále pracovat a zároveň se 
i lepšit. Oceňuji snahu kluků, že i přes nezda-
ry z počátku sezony to nevzdávali a vytrvale 
trénovali a pilovali taktiku, i když to se mnou 
nemají jednoduché.“ 

ŽÁCI
I v kategorii žáků byl veliký odliv hráčů, ale 
také oni si s tím dokázali poradit a to asi nej-
lépe ze zmiňovaných týmů. Žáci jsou zkrátka 
naše stálice v krajské soutěži.

PŘÍPRAVKA
Týmy přípravek také stabilně hrají ve svých 
soutěžích, ve kterých se podle nařízení UEFA 
a FAČR nehraje na výsledky (nezveřejňují se), 
a kluci jsou tak motivováni hlavně hrou samot-
nou. Jsme rádi, že máme dost hráčů v mladší 
i starší přípravce a že v dnešní době, kdy je těch 
„ostatních“ zájmů opravdu hodně, se nám daří 
držet všechny mládežnické týmy.  Bohužel nás 
to stojí stále více našeho úsilí a finančních pro-
středků. 

Podpora sportu všeobecně od státu je mini-
mální a ani v našem městě nevidím velký zá-
jem o mladé sportovce. Ale musím přiznat, že 
finanční podpora od města je vyšší než od státu 
a jsme za ni vděční, i když by si podle mě sport 
ve Mšeně zasloužil podporu daleko vyšší. 
Na závěr mi opět dovolte poděkovat všem 
našim trenérům a těm, kteří nám s fotbalem 
jakkoliv pomáhají, a v neposlední řadě také 
výboru našeho klubu. Poděkování patří také 
zastupitelstvu města Mšena za jejich podporu 
našemu spolku a dále děkuji divákům za jejich 
přízeň. 

Vážení členové a příznivci SK Mšeno, vá-
žení občané, dovolte mi, abych Vám všem 
jménem výboru SK Mšeno popřál krásné 
Vánoce, hodně splněných přání pod stro-
mečkem a do Nového roku jen to nejlepší 
pro Vás i Vaše nejbližší. 

Jiří Guttenberg, předseda SK Mšeno
foto Luboš Nechyba


