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ZDAŘILÝ ADVENTNÍ VSTUP
Stalo se už tradicí, že se na našem náměstí 
počátkem adventu slavnostně rozsvěcuje vá-
noční strom. Zatímco v některých městech ČR 
k tomuto aktu došlo již v sobotu posledního 
listopadu, my ve Mšeně jsme si počkali až na 
první adventní neděli, která shodou okolností 
připadla na 1. prosince.

Ještě se ani nezačalo stmívat a náměstí se 
již zaplnilo lidmi, malými i velkými. Zatím-

co ti první okukovali především stromeček 
a oslíka, dospělé překvapila letošní novinka 
– v prostoru kolem stromu se totiž objevil 
trh. Postačily jednoduché lavice, na nichž 
vystavili své výrobky mimo jiné také žáci 
ze zdejší základní školy. Originalita, půvab 
a svěžest – to jsou slova, která musela napad-
nout nakupující po spatření žákovských vý-
tvorů. Vánoční dekorace ze sena, veselé pol-

štářky, adventní svícínky, hřejivé a barvami 
zářící šály a spousta jiných milých drobností 
už v tuto chvíli jistě našla místo v domovech 
nejen mšenských občanů. 

Ke sváteční atmosféře přispěl i program. 
Dobrou atmosféru umocnila možnost ochut-
nat svařené víno a slané i sladké pečivo, kte-
ré mezi lidmi roznášeli mladí pekařští „učni“ 
z cukrářského kroužku. Přichystat pěkné od-
poledne a podvečer stálo všechny organizátory 
akce dost úsilí, ale stálo to za to. Myslím, že se 
nám podařilo na chvíli se zastavit a vstoupit 
s úsměvem do adventu. Přeji vám, ať jej pro-
žijete co nejlépe. 

text Vladislava Kaulerová Vaňková
foto Jiří Říha

PŘáNÍ oD PANA STAroSTy
Vážení občané,
rok opět rychle utekl a znovu je tu vánoční 
čas. Konec roku bývá v pracovním životě 
poznamenán snahou stihnout dokončit roz-
pracované věci, u jiných je příčinou stresu 
nákup dárků pro své blízké, další se trápí 
s vánočním úklidem a přípravou svátečních 
pochutin. Pak ovšem přijde den „D“ a vše se 
zklidní, přijde ta pravá sváteční pohoda a čas 
na své blízké a na rozjímání. Věřím, že ne-
jsem sám, kdo se na ten okamžik velmi těší. 

Ve městě se zastaví na pár měsíců všech-
ny stavby a bude čas nabrat síly na příští 
rok. Ten nebude lehký, čeká nás dokonče-
ní mnoha rozpracovaných věcí, zejména 
však náročná rekonstrukce Boleslavské 
ulice, která konečně na jaře naplno za-
čne. Věřím, že i toto nepříjemné období 
zdárně překonáme a koncem příštího roku 
bude značná část města v novém kabátě. 
Na podzim přijdou volby a po nich další 
stavby nového vedení města, neboť je co 
opravovat a budovat ještě na mnoho let. 
Věčný koloběh života.

Přeji Vám pěkné a klidné prožití svátků 
vánočních, pokud možno se svými blízký-
mi, chvíle pohody a odpočinku. Do nového 
roku nám všem přeji toleranci, ohledu-
plnost, úctu jeden k druhému, mnoho sil 
a stálé zdraví.

Dětem přeji samozřejmě co nejdříve sníh 
a led na bruslení!

Martin Mach, starosta města



1. Rada města (RM) schvalu-
je odměnu za období červenec 
2013 – listopad 2013 Mgr. Jiřině 
Trunkové, ředitelce ZŠ Mšeno na 
vlastní žádost a v souladu s „Kri-

térii hodnocení ředitelů školských zařízení 
zřizovaných městem Mšenem“. Hlasování: 
4 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jed-
nomyslně. 

2. RM souhlasí se změnou využití finanč-
ních grantových prostředků dle „Smlouvy 
o poskytnutí neinvestičních prostředků“ 
uzavřené mezi městem Mšenem a TJ Sokol 
Mšeno, a to tak, že poskytnutá částka ve výši 
30.840 Kč bude použita na financování opra-
vy zborcené zdi v boční uličce u budovy so-
kolovny. Hlasování: 3 pro, 0 proti, 1 zdržel 
se (Mgr. Nečasová z titulu starostky TJ Sokol 
Mšeno) – schváleno.

3. RM souhlasí se stavbou přístřešku na 
tři osobní automobily za základní školou 
ve dvoře za bytovou částí vpravo (z čelního 
pohledu), a to u plotu směrem k tělocvičně, 
přičemž mezi budovou a přístřeškem zůsta-
ne volný prostor 3 – 3,5 m. Vydláždění zám-
kovou dlažbou (dodanou městem) provedou 
žadatelé a stejně tak stavbu přístřešku, kterou 
budou financovat na své náklady. Hlasování: 
4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. RM schvaluje v souladu s § 39 zák. č. 
128/2000 Sb., o obcích záměr prodeje části 
p. p. č. 50/2 v k. ú. Olešno, která se nachází 
pod stavbou trafostanice. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje nájemní smlouvu na pro-
nájem bytu v bytové části ZŠ, Boleslavská čp. 
360, Mšeno panu Zdenku Dvořákovi na dobu 
určitou od 1. 1. do 31. 12. 2014 za podmínek 
předchozí nájemní smlouvy včetně inflační 
doložky. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

6. RM projednala a schvaluje návrh roz-
počtu města Mšena na r. 2014 a doporučuje 
zastupitelstvu města schválit navržený rozpo-
čet na r. 2014 v podobě, v jaké byl předložen. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

7. RM schvaluje plán zlepšování čin-
nosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 
a NSZM na r. 2014:

a) Akreditované vzdělávání koordinátorky 
a další zaměstnankyně úřadu (účast na jed-
nom školení v průběhu roku 2014 dle plánu 
NSZM). Termín: březen nebo červen 2014. 
Odpovědnost: koordinátorka – tajemnice, po-
litik MA 21 a NSZM (dále jen „politik“).

b) Medializace aktivit Zdravého města 
Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění min. 2 
článků v médiích (Mšenské noviny, regionál-
ní tisk). Termín: v průběhu roku 2014. Odpo-
vědnost: politik, koordinátorka, zaměstnan-
kyně úřadu, která má toto v pracovní náplni, 
komise MA 21 a NSZM.

c) Zveřejňování všech aktivit na webových 
stránkách města v rubrice MA 21 A NSZM.

Termín: v průběhu roku 2014. Odpověd-
nost: koordinátorka a zaměstnankyně úřadu, 
která má toto v pracovní náplni.

d) Zveřejňování aktivit v celostátní databá-
zi MA 21. Odpovědnost: zaměstnankyně, kte-
rá má v pracovní náplni tuto činnost. Termín: 
v průběhu roku 2014. Spolupráce: CENIA.

e) Příprava, realizace a vyhodnocení ce-
lostátních kampaní a dalších aktivit: 22. 4. 
2014 Den Země; 31. 5. 2014 Den bez tabáku; 
2. 6. – 13. 6. 2014 Dny bez úrazů (bude vy-
brán den); 16. 9. – 22. 9. 2014 Evropský tý-
den mobility (bude vybrán den); 22. 9. 2014 
Evropský den bez aut; 4. 10. – 17. 10. 2014 
Dny zdraví (bude vybrán den). Odpovědnost: 
politik, koordinátorka a zaměstnankyně úřa-
du, která má v pracovní náplni tuto činnost. 
Realizace: koordinátorka a zaměstnankyně 
úřadu, která má v pracovní náplni tuto čin-
nost, komise MA21 a NSZM, organizace zři-
zované městem a sportovní a jiné spolky.

e) Plánování s veřejností – uskutečnit 2 
kulaté stoly (1x za půl roku) na předem sta-
novená témata v oblasti rozvoje města, revi-
talizace zeleně, krajiny, budování dětských 
hřišť apod.

Termín: 1. setkání v první polovině roku 
2014 a 2. v druhé polovině roku 2014 (bude 
upřesněno dodatečně. Odpovědnost: politik, 
koordinátorka, komise MA 21 a NSZM.

f) Plánování s veřejností – uspořádání Fóra 
Zdravého města – Desatero problémů města 
Mšena. Termín: 8. nebo 15. 10. 2014 (jed-
náno s NSZM). Odpovědnost: politik, koor-
dinátorka a zaměstnankyně úřadu, která má 
v pracovní náplni tuto činnost. 

g) Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spo-
lupráci (neziskové organizace, spolky – se 
ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy 
o partnerské spolupráci uzavřené). Termín: 
v průběhu roku 2014. Odpovědnost: politik, 
koordinátorka. Spolupráce: výše uvedené or-
ganizace.

h) Zpracovat a předložit zprávu o akti-
vitách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 
2014 a připravit plán zlepšování na rok 2015. 
Termín: do 31. 1. 2015. Odpovědnost: poli-
tik, koordinátorka.

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

8. RM schvaluje předložený Strategický 

plán rozvoje města Mšena na roky 2014 – 
2019 a doporučuje zastupitelstvu města jej 
schválit. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

9. RM ruší jednací řízení s uveřejněním na 
akci „Snížení energetické náročnosti čp. 31“ 
z důvodu vyloučení všech uchazečů a schva-
luje pokračování výběrového řízení v režimu 
zjednodušeného podlimitního řízení podle 
upravené zadávací dokumentace. Hlasování: 
4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

10. RM schvaluje podání žádostí o dotaci 
do grantového systému Středočeského kraje 
pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat 
níže uvedené projekty ve výši nejméně 5 % 
z celkových nákladů každého projektu:

– projekt „Mšenský kulturní rok“ do Stře-
dočeského fondu kultury a obnovy památek;

– projekt „Výměna vodovodního rozvodu 
v objektu MŠ Mšeno“ do Středočeského fon-
du rozvoje obcí a měst;

– projekt „Mšeno – ul. Boleslavská a Ná-
dražní, splašková kanalizace“ do Středočes-
kého fondu životního prostředí a zeměděl-
ství;

– projekt „Cyklobusy Máchovým krajem“ 
do Středočeského fondu cestovního ruchu, 

– projekt „O pohár Máchova kraje“ do 
Středočeského fondu vzdělávání, sportu, vol-
ného času a primární prevence.

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

11. RM schvaluje podání žádosti o dotaci 
do Operačního programu Životní prostředí 
na projekt „Alej ze Mšena do Velkého Újez-
da“. RM schvaluje smlouvu s obcí Chorušice 
o právu provést výsadbu v rámci tohoto pro-
jektu. Hlasování: 3 pro, 1 proti (Ing. Flígl), 0 
zdržel se – schváleno.

12. RM schvaluje plán zimní údržby chod-
níků a komunikací. Plán se schvaluje na dobu 
neurčitou. 

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

HODINOVÝ MANŽEL
Radek Filipovský
tel.: 737 944 567 

Kanina

 ► malířské a lakýrnické práce
 ► dokončovací a stavební práce
 ► tesařské práce

PRO VÁŠ DŮM,  
BYT A ZAHRADU
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Usnesení ze schůzí Rady města Mšena
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Noční škola osmáků
Noční škola se konala 1. – 2. 11. 2013 a za-
čínala od 18:00 hod. před školou. Když jsme 
se sešli, paní učitelka nám odemkla vchod do 
školy a řekla, ať si jdeme dát do třídy hudeb-
ní výchovy tašky a potřeby na spaní a kluci 
do relaxačního klubu. Upečené a nakoupené 
dobroty od rodičů jsme dali do kuchyňky na 
večeři a snídani. 

Když jsme se všichni sešli, šli jsme do 
učebny hudební výchovy. Kreslili jsme obří-
ho netopýra, kterého jsme rozstříhali. Každý 
si vzal jeden kousek a vybarvil ho. Poté jsme 
šli na večeři do kuchyňky. Mezitím přijel náš 
diskžokej Jára a DJ Keri, kteří nám připravili 
veškerou aparaturu na diskotéku. 

Po jídle jsme šli do tělocvičny, kde začala 
diskotéka. V půlce přišla paní učitelka a roz-
dělila nás do dvojic, ve kterých jsme pak šli na 
bojovku. Musíme říct, že se bojovka povedla. 
Plnili jsme úkoly a občas jsme se lekli. Potom 
jsme se ještě vrátili na diskotéku, když došla 
poslední dvojice z bojovky, šlo se spát. Noční 
škola se MOC povedla a jsme za to moc vděč-
ní paní učitelce Klementové.

Kateřina Šestáková a Pavlína Pavlíková

Na návštěvě v planetáriu
8. a 9. třída jela dne 20. 11. 2013 do planetária 
v Praze. Od školy jsme vyjížděli v 8:00 ho-
din. Když jsme dorazili na místo, šli jsme asi 
10 min a byli jsme v planetáriu, kde nám dali 
každému vstupenku. V té vstupence měl každý 
zaplacen simulátor jízdy po povrchu Měsíce 
a Marsu. A taky dokument s názvem Vesmírný 
ostrov Země. 

Vešli jsme dovnitř, šli jsme si dát tašky 
a bundy do šatny. Poté jsme šli čekat frontu 
na simulátory. Když jsme se svezli, tak jsme 
si prošli výstavu o vesmíru a za chvilku za-
čínal dokument o vzniku Země. Šli jsme do 
sálu a sedli na sedadla, která jsme měli na té 
vstupence popsaná. 

Dokument byl velice zajímavý a poučný. 
Dozvěděli jsme se o tom, jak vznikají různé 
planety, galaxie, hvězdy, atd… Jakmile byl 
konec, vyzvedli jsme si bundy a tašky a odešli 
z planetária na parkoviště, kde na nás čekal au-
tobus, který nás odvezl do Mšena ke škole. 
Výlet se nám MOC líbil. A za vše jsme 
moc vděční panu Ing. Dvorščíkovi a paní 
Mgr. Klementové.

Kateřina Šestáková a Karolina Pucholtová

DVAKRÁT 
ZE ZÁKLADKY
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Smíšený pěvecký sbor Intermez-
zo zahájil letošní sérii adventních 
koncertů již tradičně v kostelíku 
v Medonosích poslední listopado-

vou sobotu. Pod vedením sbormistra Karla 
Horňáka zazněla jak díla klasických autorů, 
tak i lidové písně či vánoční popěvky, v nichž 
se představil sbor i jeho sólisté. Posluchači 
v kostelíku sv. Jakuba vyslechli skladby 
věnované adventnímu období, známé i méně 
známé, jako např. Halleluya nebo Všichni 
věrní křesťané. Slyšeli také dva spirituá-
ly, z nichž se posluchačům velice líbil ly-
rický Prayer for Pentecost. Své příznivce si 
získal rovněž spirituál Z Betléma se ozývá. 
Slavnostně naladění posluchači byli pozváni 
na malé občerstvení do sálu obecního úřadu.

Adventní koncerty tvoří nyní vrchol koncert-
ní činnosti koncem letošního roku. O uply-
nulém víkendu sbor hostily kostely v okolí 
– Mečeříž, Nebužely a Chorušice. O poslední 
adventní sobotě (21. prosince) bude Intermez-
zo zpívat ve 14,30 hodin v kostele Povýšení sv. 

ADVENTNí INTERmEZZo

Kříže v Lobči. Týž den v 17 hodin začne adventní 
koncert v evangelickém kostele ve Mšeně. 

foto Blanka Šulcová



Adventní koncert zpěváka Jaroslava 
Hutky navštívilo v sobotu 7. pro-
since 100 lidí všech generací včetně 
malých dětí. Vedle tradičních balad 

ze sbírek moravského obrozenského kněze 
Františka Sušila z 19. století zazpíval žalm 
z amsterodamského kancionálu J. A. Komen-
ského či písničky jako Havlíčku, Havle nebo 
Náměšť. Zazněly i skladby určené dětem. Na 
přání zazpíval píseň i v holandštině, v překla-
du nazvanou „Nejlíp se má ten, kdo umí tka-
ničku z boty ztratit.“ 

V závěru umělce posluchači odměnili uměl-
ce bouřlivým potleskem. Publikum, které zce-
la zaplnilo evangelický kostel, bylo příznivě 
naladěno, zpívalo některé písně spolu s Hut-
kou. Ten písničky tradičně prokládal vyprávě-
ním i vzpomínkami a šířil svým spontánním 
přirozeným projevem pozitivní atmosféru 
včetně smíchu. Jaroslav Hutka zpíval ve velké 
pohodě. Svědčí o tom i to, že koncert se proti 
jeho očekávání protáhl z jedné hodiny téměř 
na dvě.

Interpret připomněl zklamání českých obro-
zenců, když nenašli v lidových žádnou hrdin-

Písničkář Jaroslav Hutka zaplnil evangelický kostel do posledního místečka

NADĚLIL ADVENTNí PoHoDU

skou píseň. „Takové hrdiny jsem našel v srb-
ských písních. Šlo však o oslavu darebáků. Nic 
takového nenajdete v českých či moravských 
písních,“ glosoval Hutka.

V jednom z dalších vstupů zmínil i vánoční 
atmosféru křesťaské vesnice Agonda v Indii, 
kterou již dvakrát navštívil. Žádná ladovská 
česká idyla vloček a mrazu. „V kostele bylo 
vedro a puštěné větráky. Podobně to je tak asi 
i v Izraeli,“ připomněl.

O přestávce si zájemci zakoupili Hutkova 
CD, LP desky i knihy. CD s písněmi pro děti 
byly zcela vyprodány. K příznivému průběhu 
koncertu, přispěl pan Karel Horňák, učitel 
ZUŠ Mšeno. Celý koncert nazvučil a zpro-
středkoval zapůjčení aparatury. Za to patří 
jemu i ZUŠ Mšeno velký dík.

Mšenský evangelický kostel se v sobotu,  
21. prosince od 17 hodin stane místem advent-
ního koncertu smíšeného pěveckého sboru In-
termezzo.

text a foto Michal Šimek
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průčelí budovy, který je laděn do dobového 
stylu.

Projektant Milan Drechsler se při své práci 
částečně inspiroval starou fotografií bývalého 
hostince, která pocházela ze začátku minulé-
ho století. Škola tak díky němu dostala kouzlo 

dávných časů, které je příjemným kontrastem 
k modernímu interiéru. Zázemí pro děti během 
stavby poskytl mšenský domov seniorů a zá-
kladní škola, učily se také na radnici.

Umělecká škola bude podle ředitele po re-
konstrukci žít i mimo tradiční vyučovací ho-
diny. „Nyní budeme mít možnost odstartovat 
daleko větší zahraniční spolupráci. Máme už 
předjednané tři školy v Lotyšsku a jednu v Lit-
vě. Můžeme k nám bez problémů přizvat hosty, 
kteří u nás mohou tvořit třeba přes letní prázd-
niny,“ přiblížil rozjednanou spolupráci Čeněk 
Hlavatý a připomněl, že dvě ze škol jsou sklář-
ského zaměření, což by mohlo žákům mšenské 
umělecké školy významně rozšířit znalosti. 
Možnou spolupráci s několika sklárnami chce 
už v příštím týdnu ředitel Čeněk Hlavatý do-
mluvit i na Novoborsku.

Novinkou, která přijde společně s novými 
prostorami, bude od příštího roku také fotogra-
fický kurz a výuka ve školní kovárně. „Na kla-
sickou a digitální fotografii se zaměříme pod 

6 7

Podle starosty města Martina Macha 
sice budova před zhruba čtyřiceti lety 
prošla částečnou opravou, už dlouho 
však nevyhovovala současným poža-

davkům na výuku. „Obdobně jako u mateřské 
a základní školy jsme připravili projekt na 
snížení energetické náročnosti budovy. Vedle 
zateplení a výměny topného systému jsme se 
navíc pustili i do kompletní přestavby interi-
éru,“ připomněl starosta a dodal, že generálka 
školy vyšla na šest a půl milionu korun, z toho 
téměř tři miliony činila dotace.

V umělecké škole stavaři z firmy Guttenberg 
s. r. o. během jedenadvaceti týdnů vybourali 
v patře veškeré příčky a vytvořili tam jinak 
situované učebny. Potvrdil to ředitel školy 
Čeněk Hlavatý. „Z horního patra nezůstalo 
kromě jedné stěny v podstatě nic. Budova se 
v předchozích letech nikdy nerekonstruovala 
komplexně. Zřejmě pokaždé, když se našetřily 
peníze, došlo na nějakou místnost. Všude byla 
ještě elektřina v hliníku, i další materiály byly 
v provozu školy dost limitující,“ konstatoval 
ředitel, který je také autorem názvu školy na 

Sídlo Základní umělecké školy ve Mšeně se po rekonstrukci 
opět otevřelo mladým umělcům

VELmI ZDAŘILÁ PRomĚNA
Nové moderní učebny, které v historické budově školy vznikly, poskytnou vhodné prostory 
i pro studenty ze zahraničí. Do Mšena by měli zavítat umělci  z Litvy a Lotyšska. Mladí 
výtvarníci a hudebníci, kteří navštěvují mšenskou základní uměleckou školu, se dočkali mo-
derních učeben. Ty jim nejméně na tři desítky let poskytnou ideální podmínky pro výuku. 
Město totiž nechalo budovu bývalé Hálovy restaurace u vlakového nádraží, kde umělecká 
škola sídlí od padesátých let minulého století, kompletně zrekonstruovat.



Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Posléze pak 
ředitel ZUŠ Mšeno Mgr. Čeněk Hlavatý a ře-
ditel Hudby Hradní stráže a Policie ČR plu-
kovník Václav Blahunek podepsali smlouvu 
o umělecké spolupráci. 

S tímto významným hudebním tělesem má 
naše škola nadstandardní vztahy. Dvakrát jsme 
jako Základní umělecká škola Mšeno navští-
vili sídlo Hudby Hradní stráže a vyslechli si 
výchovný koncert – poprvé pod názvem Hu-
dební nástroje se představují, podruhé pak pod 
názvem Státní návštěva. V minulém roce jsme 
vypravili autobus s žáky hudebního oboru na 
koncert HHS a PČR, jenž se konal ve Valdštejn-
ské zahradě Senátu ČR v rámci Mezinárodního 
hudebního festivalu Pražské jaro 2012. 

Na slavnostní atmosféře, jež trvala až do 
večerních hodin, se podílelo více regionálních 
osobností, než kolik jsem jich vyjmenoval. 
Především musím za zájem poděkovat rodi-
čům, jejichž děti jsou našimi žáky, a samozřej-
mě jim, našim žákům, kteří nevydrželi čekat 
a navštívili ZUŠku už v den jejího otevření. 
Pedagogický sbor i žáci se tak vrátili do svého 
tradičního prostoru, jenž uměleckému vzdělá-
vání dětí slouží již od padesátých let minulého 
století. 

PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.,  
vedoucí hudebního oboru ZUŠ Mšeno

vedením Elišky Jílkové, která by měla své zku-
šenosti ostatním předávat pravděpodobně jed-
nou za dva týdny. Fotografický kurz i kovárna 
budou k dispozici všem zájemcům, a to bez 
ohledu na věk,“ popsal ředitel Základní umě-
lecké školy Mšeno, která má mezi uměleckou 
veřejností dobré jméno.

Hudební obor pod vedením Josefa Šebesty 
chystá rozsáhlou spolupráci s Hudbou Hradní 
stráže a Policie České republiky. Důkazem této 
skutečnosti byla i přítomnost šéfdirigenta a ře-
ditele této instituce, plk. MgA.Václava Blahun-
ka, Ph.D. „Jestli si někdo myslel, že jsme jeli 
naplno, tak to bylo na půl plynu. Teprve teď se 
to rozjede,“ řekl s úsměvem ředitel školy.

Jiří Říha

V pondělí 25. listopadu v 17 hodin se konalo 
slavnostní otevření zrekonstruované budovy 
Základní umělecké školy Mšeno. Došlo k tomu 
vprostřed intenzivních příprav na pohádkový 
koncert, jenž byl dotován finančním grantem 
města Mělníka. Poslední koncert, složený 
z písní a melodií českých filmových pohádek, 
zazněl symbolicky 25. listopadu v aule Základ-
ní školy ve Mšeně, především jako poděková-
ní za prostory a podmínky, jež základní škola 
poskytla umělecké škole k výuce výtvarného 
oboru po dobu rekonstrukce. 

Po koncertu začalo stěhování hudebního 
oboru do svého domovského prostoru, a to ne-
jen ze ZŠ, nýbrž také z Domova seniorů, kde 
vyučoval Karel Horňák, a z radnice, kde pro-
bíhala výuka většiny hudebního oboru. Všem 
institucím, jež nám umožnily plnohodnotně 
překlenout čtyřměsíční období rekonstrukce 
budovy ZUŠ, děkujeme.

Prostorové dispozice, jež budova ZUŠ na-
bízí k umělecké výuce, si mohli zájemci pro-
hlédnout již od 13 hodin, kdy se otevřely dveře 
pro širokou veřejnost. Zájem o novou budovu, 
jež se zdálky vymyká kolem stojící zástavbě, 
byl velký a směrem k oficiálnímu času otevření 
školy se ještě vystupňoval. 

Sešla se zde snad stovka lidí, a to nejen ze 
Mšena. Uvítali jsme starostu města Mělníka 
MVDr. Ctirada Mikeše a ředitele ZUŠ Měl-
ník Jiřího Lechnera, z obce Byšice, kde máme 
výtvarnou i hudební pobočku, přijela starostka 
Mgr. Jana Poláková a ředitel ZŠ Mgr. František 
Viktorin. 
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Slavnostní akt zahájil starosta města Mšena 
Ing. Martin Mach, dále se představili zástup-
ci stavební firmy Guttenberg, která přestavbu 
realizovala. S gratulací a zdravicí vystoupil 
i plk. Dr. Václav Blahunek, ředitel a šéfdirigent 



TIPY A TRIKY
 Tvrdé oře-
chy lehce roz-
tlučeme, když 
je vložíme do 
kastrolu, zali-
jeme vařící vo-
dou, přikryjeme 
a necháme v ní 
20 minut. Vodu 
potom slijeme. 
Poloviny oře-
chů od sebe 

lehce oddělíme hrotem nože a jádra z nich 
vyloupeme celá, neporušená.

 Ořechy a mandle při sekání neodskakují, 
když je posypeme moučkovým cukrem.

 Citrony zůstanou déle svěží, když je za-
balíme do alobalu nebo do jemného papíru. 
Rozříznutý citron udržíme čerstvý několik 
dnů, když řeznou stranu namočíme do cuk-
ru nebo do soli, proříznutou stranu položíme 
na talíř a uložíme na chladném místě.

 Oloupané ovoce dáváme do okyselené 
vody, aby nezhnědlo.

 Vlašské ořechy chutnají jako čerstvé, když 
je na noc ve skořápce namočíme do studené 
vody.

 Kůra (bílá) z pomerančů a z grepů se lépe 
oloupe, když je předtím ponoříme do teplé 
vody.

 Jablka při pečení ne-
popraskají, když je před 
pečením propíchneme 
jehlicí a na pánev nali-
jeme trochu vody.

98

Přeji dobrou chuť, zdravé mlsání a krásné vánoce.

Vánoční cukroví

KARAmELoVÉ RoHLíČKY
POTŘEBUJEME
Na těsto: 210 g hladké mouky, 140 g mletých 
ořechů,70 g cukru moučky,140 g másla (hery), 
1 lžíce kakaa, 2 žloutky a citronová kůra. 
Na krém: 1 konzervu slazeného kondenzované-

ho mléka 397 ml (vařit cca 3 hodiny) a 250 g 
másla. 
Na ozdobení: čokoládová poleva.

POSTUP PŘÍPRAVY
Z mouky, tuku, cukru, ořechů, kakaa, žloutků 
a citronové kůry vypracujeme hladké těsto. Za-
balíme do fólie a necháme půl hodiny v ledničce. 
Těsto vyválíme a pomocí formičky vykrajujeme 
rohlíčky. Vyskládáme na plech vyložený pečí-
cím papírem a pečeme dorůžova na 180 °C.

Uzavřenou plechovku kondenzovaného mléka 
ponoříme do vody a vaříme cca 3 hodiny, po  
3 hodinách má mléko krásnou čokoládovou 
barvu. Mléko necháme vychladnout a vyšlehá-
me s máslem na hladký krém. S pomocí cuk-
rářského pytlíku nastříkáme krém na rohlíčky 
a nakonec jeden po druhém namáčíme do čo-
koládové polevy, může být i bílá, fantazii se 
meze nekladou. (Je lepší, když si před namáče-
ním do čokolády rohlíčky namrazíte, práce jde 
lépe od ruky). Rohlíčky můžete taky zamrazit 
a schovat na později.

NUGÁToVÉ ŠPIČKY
POTŘEBUJEME
1 šlehačka, 200 g nugátu (mají ho skoro v kaž-
dé cukrárně na váhu jen se nebojte zeptat!), 
dá se nahradit i nugátovou čokoládou – ta je 
k dostání běžněji, ale nugát je nugát.
150 g hořké čokolády, 100 g mléčné čokolády 
100 g 100% tuku

POSTUP PŘÍPRAVY
Všechny přísady včetně šlehačky dáme do něja-
ké nerezové nebo ohnivzdorné misky a položí-
me nad hrnec s vroucí vodou. 

Až se začne směs rozpouštět, začneme míchat 
metličkou, aby se všechno opravdu pořádně roz-
pustilo, jinak vám kousky čokolády budou ucpá-
vat zdobící pytlík. Poté dáme misku vychladit. 

Ztuhlou směs pak dáme do mixéru, rozšlehá-
me a plníme do malých košíčků.

POTŘEBUJEME
1 kg jablek (nastrouha-
ných na hrubém struha-
dle) 
2 citrony (šťáva) 
200 g třtinového cukru 
(může být samozřejmě 

i bílý cukr – krupice) 
200 g nahrubo nasekaných vlašských ořechů

POSTUP PŘÍPRAVY
Nastrouhaná jablka smícháme s cukrem a šťá-
vou ze dvou citronů a vaříme ve smaltovaném 
hrnci do té doby, dokud jablka nezeželírují. 
Doporučujeme stále hlídat a co chvíli míchat, 
aby se směs nepřipálila, hlavně ke konci, až se 
odpaří přebytečná voda. 

Nakonec do směsi za stálého míchání při-
dáme nasekané ořechy a dvěma kávovými 
lžičkami tvoříme na máslem vymazaném ple-
chu hromádky, které dáme dosušit do mírně 
vyhřáté trouby (150–160 ºC) na cca 30 minut. 
Pak je můžeme ještě obrátit na bok a nechat na 

horkém plechu ještě chvilku odležet, případně 
dát zpět na pár (5) minut do vypnuté trouby na 
dosušení. Lze dozdobit čokoládou – namočit 
špičku v tmavé nebo světlé čokoládě – ta světlá 
vypadá jako sníh)

JAbLEČNÉ HRUDKY s oŘEcHY - zdravé mlsání bez tuku

mANDLoVÉ sLZIČKY 
POTŘEBUJEME
300  g mletého cukru
150  g másla
80 g sušeného mléka, mandlová tresť 
(voda nebo bílek)

POSTUP PŘÍPRAVY
Vypracujeme těsto, vykrajujeme tvary a nechá-
me usušit. Nakonec slepujeme růžovým kré-
mem, nahoru dáme kapičku krému a polovinu 
mandle.
Hezké vánoce a dobrou chuť!



Lars Kepler: Písečný muž
Anotace: Jedné chladné zimní noci se na že-
lezničním mostě ve Stockholmu objeví mladý 
muž. Je vychrtlý, silně podchlazený a má le-
gionářskou nemoc. V nemocnici vyjde najevo 
šokující fakt: podle registru obyvatel má být 
mladík již sedm let po smrti. Jak je to možné? 
Vždyť z jeho vraždy je podezřelý sériový zabi-
ják Jurek Walter, kterého před třinácti lety za-
tkl komisař Joona Linna a který byl odsouzen 
k doživotní izolaci na uzavřeném psychiatric-
kém oddělení. Starý případ je nutno znovu pro-

šetřit. Sériový vrah je obe-
střen spoustou záhad. Je 
třeba jednat rychle, neboť 
čas je neúprosný. Co když 
je dosud naživu i mladíko-

va sestra, která tehdy zmizela spolu s ním? 
Čtvrtý detektivní román s detektivem Linnou 
je velice napínavé čtení s patřičnou dávkou se-
verské drsné detektivní školy. 
Kniha se čte velmi dobře, od počátku se něco 
děje, spád příběhu umocňují krátké, někdy 
pouze dvoustránkové kapitoly. Neztrácíte se 
ani v množství cizojazyčných jmen, jak tomu 
někdy bývá, postavy jsou přehledné. Závěr 
knihy vás možná trochu zaskočí, ale o to více 
se myslím, můžeme těšit na další pokračování.

Lars Kepler je pseudonym, za nímž se skrýva-
jí Alexandra Coelho Ahndorilová (nar. 1966) 
a její manžel Alexander Ahndoril (nar. 1967). 
Oba mají rádi thrillery a rozhodli se vytvořit 
sérii kriminálních románů, které by nebyly spo-
jovány s jejich dosavadní tvorbou – Alexander 
je např. autorem diskutované knihy o Ingmaru 
Bergmanovi Režisér (2006; česky Nakladatel-
ství Lidové noviny 2010). Román Hypnotizér 
(2009; česky Host 2010) se stal mezinárodním 
bestsellerem, jeho filmové verze se ujal známý 
režisér Lasse Hallström. Druhým dílem byla 
neméně úspěšná Paganiniho smlouva (2010; 
česky Host 2011). Třetím, dosud posledním, 
je Svědkyně ohně (2011). Všechny tyto knihy 
jsou i ve fondu Městské knihovny.

Kalendář výročí
Bayerová Anna, MUDr. (* 4. 11. 1852 Vojtě-
chov † 25. 1. 1924 Praha), lékařka. Je uvádě-
ná jako první česká lékařka, která však získala 
lékařský diplom na univerzitě ve švýcarském 
Bernu (1881), o rok později než její přítel-
kyně  Bohuslava Kecková z Bukole. Obě se 
poznaly při přednášce Jana Evangelisty Pur-
kyně (1787 – 1869) v Náprstkově Americkém 
klubu dam a rozhodly se pro studium medi-
cíny ve Švýcarsku. V bývalém Rakousku – 
Uhersku bylo totiž ženám zakázáno studovat 
medicínu a provozovat lékařskou praxi. Obě 
tyto ženy – první české lékařky – začaly svou 
praxi v Bosně a Hercegovině a v různých sa-

natoriích ve Švýcarsku. Teprve od roku 1914 
působila Anna Bayerová v Ústavu choromysl-
ných v Praze-Bohnicích a po roce 1918 byla 
profesorkou zdravovědy na pražských dívčích 
školách. Spoluzakládala u nás Čs. červený 
kříž. Napsala knihu Žena lékařkou. Její pozů-
stalost je v archivu Národního muzea v Praze. 
(V Českém biografickém slovníku jsou její 
data narození a úmrtí odlišná.)
Holický Blažej Ignác Václav († 1679 Nebu-
žely), evangelický farář. Vystudoval filozofii 
a působil v Nebuželích v letech 1674 – 79. 
Chvála Břetislav, Ing., CSc. (* 27. 1. 1924 
Nebužely - 7.4.2001 Praha), odborný peda-
gog. Byl profesorem Strojní fakulty Českého 
vysokého učení technického v Praze, autor 
mnoha odborných publikací a vědeckých pra-

cí ve svém oboru (obráběcí a tvářecí stroje). 
Čermák Jan (* 22. 12. 1807 Živonín † 1874), 
veřejný činitel. Bratr kněze Františka, studoval 
na gymnáziu v Praze a Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy. Působil jako člen městského 
zastupitelstva v Jičíně, v roce 1851 organizo-
val pokladní službu v maďarském Debrecíně, 
od roku 1866 na zemském finančním ředitel-
ství v Praze. Je pochován v Živoníně.
Hrdlička František (* 1869 Řepín † 1945 Pra-
ha), učitel a operní basista. Odešel do Stuttgar-
tu a postupně byl angažován v mnoha operách 
v Německu a Švýcarsku. Měl později svoji pě-
veckou školu v Kolíně nad Rýnem a byl sbor-
mistrem v Solingenu.

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

Tip na dobrou knihu
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Nové knihy 
v  m ě s t s k é  k n i h o v n ě

Beletrie
M. Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí;  
O. Walló: Jak jsem zabila maminku; M. Do-
ležalová: Kolej Today; S. Sirotková: Markéta 
Přemyslovna.

Romány pro ženy
J. Prokšová: Past na duši; K. Martin: Cesta za 
láskou; A. Jakoubková: Manžel, který štěká, 
kouše; E. Lowell: Vášeň a vítr.

Detektivky
N. Horáková: Kletba markomanské královny; 
D. Simmons: Flashback; V. Stallwood: Stíny 
nad univerzitou, Zlá hra.

Naučná literatura
J. Zvelebil: Na vandru s reflexem (díl IV. – 
VII.); F. Šesták: Na kole napříč USA
J. Šťovíček: Spermie ze zmije; J. Šťovíček: 
Chomout trojského koně; D. Laňka: Jan Pi-
vec neznámý známý; F. Cinger: Arnošt Lustig 
zadním vchodem; J. Marek:Piráti svobody;  
Z. Maléřová: Šťastná hodina; Hravé tvoření; 
Výtvarná dílna; 200 výtvarných činností.

Literatura pro děti
K. Janouchová: Ivanka lepí náplasti; K. Ja-
nouchová: Ivanka ráda jí; edice Děsivá věda:  
N. Arnold: Zmatený mozek, Lidské tělo; edice 
Davidův hrad: Dinosauři; Rytíři a hrady; Ha-
věť; Krutá kniha kvízů – dějepis.

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.

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 

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



kam Za kULTUROU
Leden 2014

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.

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. Ma-
sarykův 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 před-
stavením, otevřeno po, st 8–12, 13–17 h, čt 
8–12, 13–16 h. Vstupenky nezamlouváme.
8. st 10 h EVŽEN ONĚGIN – Divadlo Anfas 
uvádí divadelní inscenaci románu Alexandra 
Sergejeviče Puškina Evžen Oněgin, který patří 
mezi klasická díla světové literatury. 
8. st 19,30 h SWINGOVÝ VEČER v podání 
pěti renomovaných hudebníků. Zazní swing, 
jazz i latina.
11. so 17 h PETER PAN – Bohemia Balet uvá-
dí divadelní představení na motivy pohádkové-
ho příběhu Petera Pana. 
13. po 10 h MAUGLÍ – Divadlo AHA uvádí 
hudební komedii na motivy oblíbené Knihy 
džunglí od Rudyarda Kiplinga. 
13. po 17,30 h UMĚLECKÉ SMĚRY 20. 
STOLETÍ: SURREALISMUS A ANDRÉ 
BRETON – přednáška z cyklu „O umění“ 
Mgr. Čeňka Hlavatého, ředitele ZUŠ Mšeno.
14. út 17 h STŘÍPKY – vernisáž výstavy vý-
tvarných prací a fotografií studentů Gymnázia 
Jana Palacha Mělník a jejich hostů – amatér-
ských fotografů. V programu vystoupí pěvecký 
sbor gymnázia. Výstava potrvá do 28. 2. 2014.
15. st 9,30 h KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ – 
agentura Secy Musicall uvádí dětské hudební 
a divadelní představení z cyklu Látaných pří-
běhů Honzy Krejčíka plné veselých pohádek, 
zápletek, písniček a maňásků. 
15. st 15,30 h PŘÍVORANKA – hudební pořad 
k tanci i poslechu. Hraje kapela Přívoranka pod 
vedením Miloše Valenty.
16. čt 15 h Jungmannovy sady, MKD PO-
CTA JANU PALACHOVI A ROMASI KA-
LANTOVI – pietní setkání u památníku Pocta 
Janu Palachovi v Jungmannových sadech s do-
provodným programem v MKD.
17. pá 13 – 18 h ZIMNÍ KOŠÍKÁŘSKÝ 
KURZ – Kurzy pletení z proutí, pedigu, slámy 
a dalších přírodních materiálů pod odborným 
vedením. Cena jednoho kurzu je 450 Kč, při 
zakoupení všech tří kurzů je cena 350 Kč za 
kurz. Je nutné se předem přihlásit na lesnero-
va@mekuc.cz nebo tel. číslo 606 613 406.
20. po 19,30 h NA ÚTĚKU – Divadlo Ungelt 
uvádí francouzskou komedii plnou nezdolné 
energie o náhodném setkání dvou obyčejných 
žen, které se vydávají na cestu za svobodou, 

24. pá (J) M. Macourek & V. Vorlíček PANE, 
VY JSTE VDOVA!  
27. po 18 h (RD3) Jurková & Vlčková PO-
HÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI.
28. út 18 h (M6) Poláček & Vačkář & Havelka 
MUŽI V OFFSIDU. 
29. st (M2) Oscar Wilde CANTERVILLSKÉ 
STRAŠIDLO. 
30. čt (zadáno) Willy Russell SHIRLEY VA-
LENTINE. 
31. pá Neil LaBute TLUSTÝ PRASE. 

Regionální muzeum Mělník, příspěv-
ková organizace Středočeského kraje, 
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník, tel.: 
315 630 936 – pokladna; 315 630 922 
– sekretariát, fax: 315 622 158, muze-
um@muzeum-melnik.cz www.muze-
um-melnik.cz, Facebook: Regionální 
muzeum Mělník

7. 1. – 2. 2. Motýli - výstava prací žáků vý-
tvarného oboru Základní umělecké školy Měl-
ník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové ve 
vstupních prostorách, vernisáž se koná 8. 1. 
2014 od 16.30 hodin v malém sále, výstavu 
zahájí vystoupení žáků hudebního oboru ZUŠ 
Mělník
7. 1. – 2. 2. Jak rostla EMĚ - výstava doku-
mentující vznik elektrárny EMĚ Mělník, mu-
zejní kavárna 
24. 1. – 2. 3. výstava obrazů Vlastimila Týmy 
- vernisáž výstavy se koná 23. 1. od 17.00 ho-
din, velký sál muzea
14. 5. 2013 – 31. 5. 2014 Z historie malé že-
leznice aneb železniční hračky - nově uprave-
ná dlouhodobá výstava mechanických hraček 
věnovaná historickým modelům a soupravám 
plechových vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) 
z let 1890–1960. Součástí prohlídky expozi-
ce je předvádění jízdy historických vláčků na 
elektrifikovaném modelu kolejiště. Nejmenší 
návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou 
zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit 
modely ze stavebnice Merkur podle vlastních 
představ.

Srdečně zveme také do stálých expozic! Ce-
loročně otevřeno:Historická expozice: Na-
hlédnutí do středověkého města, Měšťanský 
a venkovský interiér, Všední život obyvatel 
venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část 
umístěna v původních středověkých skle-
pích) Historické kočárky – Vánoce 1890 
– 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 
1930, odpoledne v parku 1930 – 1940, válečný 
interiér 1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 
a návštěva zdravotního střediska 1960 – 1969.

Kavárna a víno Muzeum nabízí svým ná-
vštěvníkům také ochutnávku kvalitních 
českých vín. Skupiny mohou po předchozí 
objednávce degustovat víno v původních 
středověkých sklepích z 2. poloviny 14. sto-
letí. Na jednotlivce čeká stejný sortiment vín 
v muzejní kavárně, která láká i příjemným 
posezením na historických hradbách.
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dobrodružstvím a naplno prožitým životem. 
Hrají: Jana Štěpánková a Zlata Adamovská.
21. út 18,30 h KINOKAVÁRNA.
24. pá 19,30 h, galerie Ve věži KONCERT 
MILLI JANATKOVÉ, mělnické rodačky, která 
studovala zpěv v Portugalsku a zaměřuje se na 
žánr mezi jazzem, klasickou hudbou a folkem.
26. ne 15 h ŠEVCOVSKÁ POHÁDKA o chyt-
rém ševci, který díky své chytrosti a důvtipu 
přehádá nejen krále, ale i vládce pekel Luci-
fera.
26. ne 17 h TANČÍRNA – hudební pořad pro 
milovníky tance. Hraje kapela Bonus pod ve-
dením Pavla Pilaře.
27. po 18 h ISLAND: ZEMĚ LEDU, OHNĚ 
A ZELENĚ – cestopisná přednáška Miroslava 
Deneše.
29. st 15,30 h HEZKY ČESKY OD PODLA-
HY – hudebně zábavný pořad, hraje kapela 
Tancovačka Standy Tatara.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Divadelní představení: KOULE – Klicperovo 
divadlo. Koncerty: DORIS & THE SWIN-
GIN‘ BASTARDS; 4TET – vokální skupina. 
Vernisáž výstavy: Honza Bažant – komiks. 
Ostatní: nedělní pohádky pro děti; 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

6. po 18 h (M5) M. Macourek & V. Vorlíček 
PANE, VY JSTE VDOVA!
7. út 9,30 h (školy) Molière SCAPINOVA ŠI-
BALSTVÍ.   
7. út (E1) Yasmina Reza BůH MASAKRU.   
8. st 18 h (RD2) Petr Vodička PRINCEZNA 
OSLÍ KůŽE.   
9. čt 18 h (RD1) Ondřej Sekora FERDA MRA-
VENEC.   
10. pá 19,30 h (zadáno) Patrick Marber DEA-
LER’S CHOICE.
13. po 10 h (školy) Jiří Brdečka LIMONÁDO-
VÝ JOE. 
13. po (DO) Patrick Marber NA DOTEK. 
14. út 9,30 h (školy) a 19 h (M1) Christopher 
Hampton ÚPLNÉ ZATMĚNÍ. 
15. st Giuseppe Verdi NABUCCO. 
16. čt 18 h (D) William Shakespeare ZKRO-
CENÍ ZLÉ ŽENY.
17. pá (A) Neil Simon APARTMÁ V HOTE-
LU PLAZA.
18. so 17 h (RD5) Jurková & Vlčková PO-
HÁDKA O KAČENCE A RARÁŠKOVI. 
20. po (M4) Scott McPherson MARVINůV 
POKOJ.
21. út (E2) William Shakespeare ZKROCENÍ 
ZLÉ ŽENY.
22. st (K) Vačkář & Havelka ZLOČIN V PO-
SÁZAVSKÉM PACIFIKU.
23. čt (F) Patrick Marber NA DOTEK.

MŠENSKÉ NOVINY – měsíčník MěÚ Mšeno • Redakční rada: Dana Dlouhá, Miluše Flíglová, Martina 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Karel Horňák (vedoucí – 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Tržišti 449, Mšeno, tel. 
315 693 132, 775 693 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e-mail: noviny@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 Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E 10701



Mšenská plošina
bez extraligy
Jen čtyři závody v roce 2014 uvidí ve 
Mšeně fanoušci ploché dráhy. Proč? 
Mšenský klub reagoval na fakt, že vedení 
extraligy nechtělo změnit systém dvojut-
kání na čtyřutkání, odstoupením ze soutě-
že. Extraligu tak pojedou pouhé tři týmy 
– Pardubice, Olymp a Slaný. Vedení slán-
ské plošiny se nakonec rozhodlo zachovat 
extraligu i napřesrok, přestože zpočátku 
Slaný prosazovalo stejně jako Mšeno 
čtyřutkání.

Přehled závodů  
ve Mšeně  

v roce 2014 
1. liga družstev: 

1. května a 7. srpna 
Přebor ČR jednotlivců + MČR 

do 125 ccm: 
7. června 

MČR juniorů: 
12. července 

Mělnická nemocnice hospodaří vyrovnaně
Loni hospodařila Nemocnice Mělník vy-
rovnaně. I letos je v lehce pozitivním hos-
podaření a má zaplaceny všechny závazky, 
říká v rozhovoru ředitel Nemocnice Mělník 
MUDr. Tomáš Jedlička.
  Ostatní nemocnice si stěžují na úhrado-

vou vyhlášku, jak jste si s ní poradili?
Nevynechali jsme jedinou příležitost jednat 
se zdravotními pojišťovnami o úhradách. 
Podařilo se nám doložit zdravotním pojišťov-
nám, že k nám přišli pacienti z okolních ne-
mocnic v rámci změn struktury péče v okol-
ních zařízeních. Pojišťovny to akceptovaly 
a přidaly nám peníze. Přesto to ale na inves-
tice, které bychom chtěli, nestačí. Je potřeba, 
aby se příští úhradová vyhláška držela roz-
hodnutí ústavního soudu, nesmí být diskrimi-
nace nemocnic navzájem. To znamená, aby za 
stejnou péči jedna nemocnice dostávala méně 
a druhá více. 
  Co je potřeba změnit, aby české nemoc-

nice hospodařily lépe?
Souhlasím s názorem, že nemocnic je hodně. 
Když se jejich počet sníží, zkoncentrují se pe-
níze i zaměstnanci a všechno bude fungovat 
o hodně lépe. Pacienti to sice budou mít asi 
v jistých případech o trochu dál, ale budou 
mít jistotu, že péče bude významně kvalitněj-
ší.  Důležité je mít analýzu toho, jak je která 
péče ekonomicky rentabilní. Když je frekven-
ce některých diagnóz nízká, tak pak mohou 
být ztrátové. Souvisí to s koncentrací péče 
v Česku. 
  Od Nového roku budou poplatky za 

pobyt v nemocnici až od 18 let a jen 60 
korun. Co to pro nemocnici bude zna-
menat?

Snížení poplatků znamená jedinou věc – za 
méně peněz, méně muziky. Platí to pro všech-
ny ekonomické subjekty, není jediného důvo-
du, aby to pro nemocnice neplatilo. Znamenat 
to bude buď nižší objem nebo kvalitu péče, 
stagnaci mezd pro zaměstnance či náklady na 
standard zdravotnického materiálu. Pak je na 
nemocnici, aby se rozhodla, kterou část nákla-
dů sníží. Škála možností je velice široká. Od 
roku 2012 za zajištění péče nejsou odpovědny 
nemocnice, ale zdravotní pojišťovny. Bude-li 
mít nemocnice méně peněz, nebude moci po-
skytnout tolik péče a pacienti se budou muset 
obrátit na zdravotní pojišťovny, že potřebují 
zajistit péči a nemocnice jim říká, že dosáhla 
úhradového limitu. 
  Nemocnice Mělník převzala loni i letos 

péči o některé akutní pacienty z okol-
ních nemocnic, kde byla zrušena některá 
oddělení. Odbory vždy straší, že po ta-
kovém kroku hrozí omezování zdravotní 
péče.

V některých okolních nemocnicích se určitá 
akutní péče zrušila. Jiné část převzaly, ale 
nejsou informace o tom, že by docházelo 
k tomu, že jsou pacienti tímto procesem ohro-
ženi na zdraví. Je to zároveň i odpověď pro ty 
kritiky, kteří říkají, že se sítí nemocnic nedá 
hýbat.
  Skončeme pozitivně prosím. V Nemocnici 

Mělník nyní pracuje kolem deseti mla-
dých lékařů. Co si od tohoto omlazení sli-

bujete? Je to už nová generace lékařů?
Slibuji si od toho jiný pohled na medicínu 
a pacienty. Mají jazykové schopnosti, moh-
li by se tak podívat do světa a přinést nové 
zkušenosti. Mrzí mne, že úhrady péče neu-
možňují, abychom je dostatečně zaplatili od 
začátku.

  Potřebuje Mělnicko dětskou pohoto-
vost?

V poslední době se objevuje stále více stíž-
ností na to, že Mělník nemá pohotovost 
pro děti a funkční pohotovost pro dospě-
lé. V rozhovoru ředitel Nemocnice Mělník 
MUDr. Tomáš Jedlička objasňuje, jak to 
s pohotovostí je.
  Snaží se mělnická nemocnice o zřízení 

pohotovosti pro děti? 
Nemocnice o tomto problému opakovaně jed-
nala s krajským úřadem, ale nedosáhli jsme 
žádného výsledku. V roce 2005 (ještě před 
privatizací) bylo zrušeno rozhodnutím kraje 
dětské lůžkové oddělení, které v nemocnici 
zároveň vykonávalo službu dětské pohoto-
vosti. Kraj jej zrušil bez toho, aniž by řekl, 
jakým způsobem bude akutní péče pro děti 
v regionu zajištěna. 
   Nemocnice se pokusila v roce 2011 dět-

skou pohotovost obnovit. Po čase ji ale 
přerušila.

Lékařskou péči zajišťovali lékaři z novo-
rozeneckého oddělení. To bylo v době, kdy 
porodnice měla přibližně 600 porodů za rok. 
Poté, co postupně narostl počet porodů až na 
letošních 1300 za rok, není možné, aby léka-
ři novorozeneckého oddělení současně mohli 
vykonávat i službu dětské pohotovosti. Jiné 
lékaře v oblasti pediatrie nemocnice nemá, 
a proto nemůže vykonávat tuto službu sama 
bez pomoci někoho dalšího. 
  Proto požádala nemocnice o spolupráci 

hejtmanství?
Ano. Druhý důvod je ten, že služby, které jsou 
otevřeny 24 hodin denně a čekají, až přijde 
pacient, jsou ekonomicky ztrátové. Proto sou-
částí žádosti o pomoc na krajský úřad byla 
prosba o příspěvek na tuto činnost. 
 Co nabízíte?
Nabídli jsme vstřícný krok, že dáme k dis-
pozici prostory i sestry a službu zorganizu-
jeme. Kraj by měl zajistit přítomnost lékařů. 
V legislativě je dáno, že se lékaři musí na 
výzvu kraje podílet na zajištění pohotovost-
ních služeb. Pokud si tedy lidé stěžují, že tady 
pohotovost není, musí svou pozornost obrá-
tit na krajský úřad nebo se ptát zdravotních 
pojišťoven. Město Mělník v minulosti bylo 
vstřícné a na dětskou pohotovost přispívalo. 
Nemocnice sama není odpovědná za zajišťo-
vání lékařských služeb první pomoci.
 A co pohotovost pro dospělé?
Současně je potřeba řešit i tuto službu. Je 
to otázka zvláště aktuální po 1. lednu 2014, 
kdy končí výjimka EU na limity přesčaso-
vé práce. Lékaři budou moci pracovat jen 
osm hodin přesčasu týdně. V tuto chvíli 
bude nedostatek lékařů na zajištění i služeb 
na lůžkových odděleních v nemocnicích. 
Z tohoto důvodu by bylo potřeba, aby na 
Mělníku byla funkční pohotovost. Lékaři, 

kteří budou v nemocnicích, se budou muset 
starat pouze o hospitalizované pacienty a už 
nebudou moci suplovat pohotovost, kterou 
musí zařídit kraj.
  Pohotovost pro dospělé tedy nefunguje 

tak, jak by bylo potřeba.
Je vykonávána lékaři záchranné služby, kte-
ří z titulu služby tráví část času na výjezdech 
v terénu a poté logicky nemohou být přítomni 
v místě pohotovosti. My to pociťujeme tak, 
že pacienti k nám chodí i s  méně závažný-
mi stavy, které má ošetřit pohotovost. Žádají 
vyšetření po lékařích nemocnice, kteří se ale 
musejí starat přednostně o vážně nemocné, 
tedy o hospitalizované, operovat poraněné, 
řešit infarkty a další podobné stavy.
  Krajská radní pro zdravotnictví Jiřina 

Fialová v médiích uvádí, že kraj pedia-
try nemá a že jsou přetěžováni. Myslíte 
si, že to tak je?

Neznám důvody, které ji k tomuto vyjádření 
vedly. Domnívám se, že kdyby každý pedia-
tr z regionu měl strávit dvakrát nebo třikrát 
do měsíce od 17 do 22 hodin pohotovost na 
místě tomu určeném, tak to není žádné přetě-
žování. Tím by splnil svoji zákonnou povin-
nost zajistit péči o své pojištěnce. I pediatři 
dostávají paušál na registrovaného pacienta. 
Součástí tohoto úhradového mechanismu je 
zajištění péče o své pacienty, které logicky 
není možné vykonávat 24 hodin denně, proto 
spojením lékařů účastí na zajištění pohoto-
vosti je jejich povinnost splněna. Klíčové 
rozhodnutí o tom, zdali v regionu Mělník 
dětská pohotovost být má či nemusí, je ale 
na Středočeském kraji.   

Bc. Lucie Zikmundová, tisková mluvčí, 
Mělnická zdravotní, Nemocnice Mělník

Dva pohledy do mělnické nemocnice pro čtenáře Mšenských novin

sLoVo mÁ ŘEDITEL

11



O třetí adventní neděli se sešla čtyřicítka těch, 
kteří mají rádi vytrvalostní běh, při třetím roč-
níku Běhu Boudeckou roklí. 

V čí hlavě se zrodil nápad pořádat tento běh? 
„V mojí,“ potvrdil Martin Kauler, duchovní 
otec akce, jejíž třetí pokračování bylo na pro-
gramu právě uplynulou neděli. „Před třemi 
lety, kdy se Boudecká rokle rekonstruovala, 
mě napadlo, že by to byl ideální prostor pro 
pořádání běžeckého závodu. S přibývajícími 
lety se náš běh začíná rozvíjet do potěšitelných 
rozměrů. Letos máme rekordní počet účastní-
ků, je tu čtyřicet milovníků běhání. Je to oslava 
konce běžeckého roku a zároveň oslava Vánoc, 
které se nezadržitelně blíží.“

Vstupenkou pro účastníky se stalo upečené 
cukroví, takže po vyčerpávajícím doběhu si 
mohli všichni běžci pochutnat na dobrotách, 

z nichž nechyběly nejrůznější druhy cukroví i 
teplé nápoje.

Pořadatelé z TJ Sokol Mšeno v čele se sta-
rostkou Hanou Dlouhou se bezchybně zhostily 
organizačního zajištění, takže s průběhem tře-
tího ročníku byla jak mezi běžci, tak i pořada-
telským týmem naprostá spokojenost.

Výsledky – muži: 1. Cmunt (Jiskra Nový 
Bor) 26:11,9 min, 2. Mráček ml. (Derfl kola), 
26:50,6, 3. Vyhlas (Balzám Sedlec) 27:19,4 
, 4. Sedláček (LK Mělník) 29:58,2, 5. Nekva-
sil (KVM Mělník) 30:02,5, 6. Kauler (Sokol 
Mšeno) 30:06,8, 7. Líman (Vítr v trenkách) 
30:14,0, 8. Dostál (Sitné) 32:34,0, 9. Paluska 
(Sokol Mšeno) 32:26,7, 10. Hansliam (Sitné) 
31:07,1, 11. Urban 35:00,3, 12. Švihla (oba LK 
Mělník) 37:45,9, 13. Moštěk (Vítr v trenkách) 
38:34,1. 

Muži veteráni I: 1. Michálek (Mlazice) 
25:50,3, 2. Jíra (AC Česká Lípa) 26:20,4, 3. 
Bernard (Hasiči Neratovice) 29:18,8, 4. Ma-
tula (Extrém Kladno) 29:46,9, 5. Klust (IRON 
TIME) 31:22,6, 6. Tomek (Mělník) 31:37,4, 7. 
Krejča 37:25,3, 8. Valda (oba Luigi Cocotti) 
38:37,8.
Muži veteráni II: 1. Jíše (Sokol Roudnice) 
30:21,5, 2. Mráček st. (Sokol Mšeno) 31:56,1, 
3. Dlouhý (Dlouháni Roudnice) 32:24,4, 4. 
Švácha (Sokol Mšeno) 35:07,9.   
Muži veteráni III: 1. Malý (Česká Lípa) 
29:34,2, 2. Ulman (Doksy) 37:50,0, 3. Plechá-
ček (Maraton stav) 40:30,5. 
Ženy:1. Píšová 16:39,1, 2. Nekvasilo-
vá 18:26,7, 3. Švihlová 20:02,3, 4. Jizbová 
20:24,3.
Mladší žáci: 1. Vít Vyhlas 1:55, 2. Melichar 
2:04, 3. Josef Vyhlas 2:06, 4, Švihla 3:02. 
Dorost: 1. Mach 13:25,8, 2. Věchet 16:39,5.

Karel Horňák
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Běžci ze Mšena i širokého okolí oslavili předvánoční čas závodem v přespolním běhu

ADVENTNí RoKLE




