
Nejvyšší volební účast v našem regionu 
zaznamenal Obecní úřad Nosálov, kde voli-
lo 71,33 % oprávněných voličů. Následova-
la Kanina, která dosáhla počtu jen o necelé 
procento menšího (70,69 %). Nicméně vo-
lební účast se i v dalších obcích pohybovala 
kolem 60 %, což je ve srovnání např. par-
lamentními či senátními volbami rozhodně 
lepší výsledek.

Ostatní kandidáti nedosáhli přesvědči-
vých výsledků. Např. Jana Bobošíková neo-
slovila ani jednoho voliče v Lobči, Nebuže-
lích a ve Stránce. Procentuální zisky dalších 
kandidátů nedosahovaly v průměru ani 5 %. 
Relativně nejlepší výsledek zbytku volební-
ho „pelotonu“ dosáhl Vladimír Franz, kte-
rý oslovil téměř 10 % voličů v Chorušicích 
a Nebuželích.

Druhé kolo prezidentské volby se usku-
tečnilo až po uzávěrce Mšenských novin ve 
dnech 25. a 26. ledna, kdy si voliči mohli 
vybrat ze dvou kandidátů – Karla Schwar-
zenberga a Miloše Zemana.

Za nebývalého zájmu občanů, kterých při-
šlo k volebním urnám ve většině obcí téměř 
60 %, se uskutečnila historicky první přímá 
volba prezidenta České republiky. O přízeň 
oprávněných voličů soutěžila devítka kandi-
dátů, z nichž si na Mělnicku podle očekávání 
vedla nejlépe dvojice Karel Schwarzenberg 
– Miloš Zeman. 

I ve Mšeně si oba již zmiňovaní kandidáti 
připsali největší procento odevzdaných hlasů. 
Ovšem oba favority na Mšensku prohnal pár 
Jiří Fischer a Jiří Dienstbier. Zatímco poměr-
ný úspěch Fischera se dal očekávat, pozice 
Diensbiera v některých obcích na Mšensku 
velmi překvapila. Například ve Stránce byl 
Dienstbier nejúspěšnější vůbec, když porazil 
jak Zemana, tak Schwarzenberga. V Nebu-
želích uhájil Dienstbier „bronzovou“ příčku 
za Zemanem a Fischerem. Ten si nejvíc voli-

čů získal na Řepíně (téměř 30 %), kde Karel 
Schwarzenberg zůstal až za dvojicí Zeman – 
Dienstbier. Podrobné výsledky uvádíme v ta-
bulce, kterou najdete na této straně dole.

Jméno Okres Mělník Mšeno Chorušice Kadlín Kanina Lobeč Nebužely Řepín Stránka
kandidáta hl. % hl. % hl. % hl. % hl. % hl. % hl. % hl. % hl. %
Roithová Zuzana 1690  3,4 51 3,7 7 4,3 1 1,4 1 2,5 0 0,0 9 4,6 11 4,7 3 2,9
Fischer Jan 9071 18,5 271 19,8 30 18,4 13 18,5 2 5,0 15 23,4 38 19,6 68 29,5 15 14,7
Bobošíková Jana 1282 2,6 42 3,0 11 6,7 2 2,8 1 2,5 0 0,0 0 0,0 5 2,1 0 0,0
Fischerová Taťana 1411 2,8 23 1,6 3 1,8 0 0,0 1 2,5 1 1,6 9 4,6 5 2,1 1 1,0
Sobotka Přemysl 1418 2,8 43 3,1 7 4,3 5 7,1 0 0,0 1 1,6 7 3,6 15 6,4 2 2,0
Zeman Miloš 11213 22,8 321 23,5 45 27,6 19 27,1 19 47,5 24 37,5 50 25,8 37 15,8 25 24,5
Franz Vladimír 3503 7,1 86 6,3 16 9,8 1 1,4 1 2,5 4 6,3 19 9,8 18 7,7 9 8,8
Dienstbier Jiří 7646 15,6 222 16,2 26 15,9 15 21,4 7 17,5 6 9,4 36 18,6 37 15,8 28 27,5
Schwarzenberg Karel 11747 23,9 306 22,4 18 11,0 14 20,0 8 20,0 13 20,3 26 13,4 38 16,2 19 18,6
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Přítomni: Ing. Martin Mach, Mgr. Hana Ne-
časová, Marie Štráchalová, Jiří Guttenberg, 
Jan Rašovec, Jan Zabilanský, Ing. Jaromír 
Flígl, Milan Koloc, Mgr. Marcela Prieložná, 
Alena Oupická, Jana Švecová, Mgr. Jiřina 
Trunková. Omluveni: Svatopluk Houserek, 
Václav Kočí, Ing. Jiří Fanta. Ověřovatelé 
zápisu: Trunková, Zabilanský. Zapisova-
telka: Iva Dohnalíková, DiS. Navržený pro-
gram zasedání byl jednomyslně schválen.

Pan starosta přivítal zástupce firmy PHAR-
MA 2, a. s., Praha p. Pavla Kemra a navrhl 
přednostně probrat bod rekonstrukce budo-
vy čp. 31 na náměstí Míru. Na budovu je 
zpracován projekt na snížení energetické 
náročnosti (zateplení, střecha a topný sys-
tém). Tyto opravy jsou předmětem schvá-
lené dotace ze SFŽP. O pronájem budovy 
projevila zájem firma PHARMA 2, která 
již v současné době provozuje lékárnu ve 
Mšeně. S firmou proběhla jednání o případ-
né spolupráci při rekonstrukci budovy na 
zdravotnický dům. V budově by měla být 
lékárna a všechny ordinace, které jsou ve 
zdravotním středisku. PHARMA 2 předloži-
la záměr společně investovat a chce zrekon-
struovat interiér budovy včetně vybudování 
výtahu. Vložené prostředky by se postupně 
umořovaly finančními částkami za pronájem 
ordinací.

STAROSTA – předal slovo panu Kemro-
vi, který představil společnost PHARMA 
2. Společnost spravuje síť lékáren včetně 
ordinací. V případě schválení pronájmu fir-
ma zajistí projektovou dokumentaci na re-
konstrukci interiéru. Finanční prostředky na 
rekonstrukci budou složeny na vázaný účet 
města. Společnost nemá zájem o podkroví 
a prostory v suterénu. Tyto prostory může 
využít město; GUTTENBERG – jak to bude 
s vloženou investicí v případě, že se společnost 
rozhodne z projektu odejít? KEMR – projekt 
by se převedl na jiného investora. Tuto situaci 
ovšem nepředpokládá. Určitě nebude společ-
nost investici požadovat zpět. Smlouva bude 
i v tomto směru postavená. V případě odchodu 
budou odcházet bez náhrady.

Pozemky
Usnesení č. 1: ZM schvaluje prodej části 
p. p. č. 3345/1 v k. ú. Mšeno užívané jako 
zahrada.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželo se 0 – 
schváleno jednomyslně.

Pozemek pod komunikací Na Tržišti
STAROSTA – jednání probíhala několik let 
již s původním majitelem. V roce 2011 do-
šlo ke změně vlastníka. Ten městu předložil 
v únoru 2012 návrh na odkoupení pozemku, 
tento návrh ovšem město nemohlo akcep-
tovat. Město si nechalo vyhotovit znalecký 
posudek s výsledkem ohodnocení 90 – 100 
tis. Kč. Vlastník si nechal vyhotovit také 
znalecký posudek – cena za pozemek nižší. 
Na posledním jednání vlastník navrhl cenu 
150 tis. Kč za tento pozemek.

Pan starosta navrhuje kauzu ukončit, trvá 
cca 5 let a pozemek koupit. 

Usnesení č. 2: ZM schvaluje kupní smlou-
vu mezi městem Mšenem a p. Lukášem 
Hanauerem na koupi části p. p. č. 812/12 v k. 
ú. Mšeno, ostatní plocha – geometrickým 
plánem parcela rozdělena a nově vznikly 
p. p. č. 812/30 ostatní plocha o výměře 489 
m2 a 812/29 ostatní plocha o výměře 265 m2, 
které jsou předmětem koupě, za cenu doho-
dou ve výši 150.000 Kč. Hlasování: 12 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

Rozpočet
STAROSTA – podal přítomným informace 
o návrhu rozpočtu na rok 2013, do něhož 
byla zapracována novela zákona o roz-
počtovém určení daní. Touto novelou do-
šlo k navýšení daňových příjmů města cca 
o 1,5 mil. Kč. Ve výdajích se toto navýšení 
projevilo v paragrafu 2212 Silnice. Jedná 
se zejména o rekonstrukci ulice Boleslav-
ské. Dále byly projednány některé další 
položky návrhu rozpočtu; PRIELOŽNÁ – 
navrhuje oddělit výtěžek z VHA a na straně 
výdajů tento příjem proúčtovat na příspěv-
ky pro spolky věnující se dětem; MACH – 
tuto otázku by řešil až v novém roce, kdy 
bude znám skutečný výnos z těchto odvo-
dů, a zabývat se s touto záležitostí až při 
vyhlašování grantového řízení města. Další 
úpravy lze dělat rozpočtovou úpravou; PRI-
ELOŽNÁ – domnívá se, že tyto finance by 
neměly být součástí grantového řízení, ale 
přímo přiděleny určitým spolkům; MACH 
– požaduje, aby si paní Prieložná připravila 
konkrétní návrhy.

ŠTRÁCHALOVÁ – proč v rozpočtu není 
příspěvek na provoz DSM v požadova-
né výši (810 tis.), ale ponížený na 600 tis. 
Kč? MACH – vysvětlil systém financování 
tohoto zařízení s tím, že pokud bude státní 
dotace nízká, bude muset město příspěvek 
zvýšit a přijmout úsporná opatření. Připo-
mněl havarijní stav ploché střechy objektu 
a nutnost investice ze zdrojů města do její 
opravy v řádu statisíců po skončení zimy; 
GUTTENBERG – vysvětlil zápis z posled-
ního jednání FV k tomuto bodu.
Usnesení č. 3: ZM schvaluje předložený 
rozpočet města Mšena na rok 2013 v celko-
vé výši 29.639.000 Kč. Hlasování: pro 11 
(Mach, Rašovec, Švecová, Oupická, Gutten-
berg, Flígl, Koloc, Nečasová, Trunková, Za-
bilanský), proti 0, zdržela se 1 (Štráchalová) 
– schváleno.

Rozpočtové úpravy rozpočtu  
na r. 2013
Finančním odborem byly přeloženy tři roz-
počtové úpravy – č. 9, 10 a 11. Všechny tyto 
úpravy se týkají dotací, jejich přijetí a pro-
účtování do výdajů.

Usnesení č. 4: ZM schvaluje rozpočtové 
úpravy č. 9, 10 a 11 rozpočtu města na rok 
2012. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

Usnesení č. 5: ZM pověřuje radu města 

k provedení a schválení případných roz-
počtových opatření v oblasti příjmů a výda-
jů, které by se týkaly rozpočtu roku 2012 
a nastaly v době od 20. 12. 2012 do 31. 12. 
2012 podle příslušných ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů a k předložení těchto schválených 
rozpočtových opatření na první veřejné za-
sedání ZM v roce 2013. Hlasování: 12 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

Rozvojové projekty
STAROSTA – vrací se k rekonstrukci budo-
vy čp. 31 na zdravotnický dům; NEČASO-
VÁ – v jaké cenové relaci se budou pohy-
bovat nájmy v ordinacích? MACH – nájmy 
zůstanou na podobné výši, v jaké jsou nyní. 
Z této výše nájmů vyplývá lhůta cca 20 let 
na umořování vložené investice. Samozřej-
mě bude nejvíce záležet na vysoutěžené ceně 
při výběrovém řízení a konečné ceně stavby; 
RAŠOVEC – dotaz, které ordinace budou ve 
zdravotnickém domě? MACH – zachovají 
se všechny stávající (dětský lékař, praktický 
lékař, zubař, lékárna, zubní laboratoř) a při-
bude jedna navíc pro odborné lékaře; PRI-
ELOŽNÁ – jak je počítáno s parkovištěm 
ve dvoře, zda bude veřejné a bude součás-
tí projektu? MACH – mělo by být veřejně 
přístupné, samozřejmě zde budou parkovací 
místa pro lékaře. Součástí projektu není, ale 
počítá se s jeho vybudováním.

Usnesení č. 6: ZM schvaluje záměr re-
konstrukce budovy čp. 31 ve Mšeně na 
lékárnu a lékařské ordinace s investiční 
spoluúčastí firmy Pharma 2, a.s., Revoluč-
ní 1546/24, Praha 1. Investice firmy bude 
umořena dlouhodobým pronájmem části 
budovy. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Mělnická ulice
V současné době probíhá na Středočeském 
kraji výběrové řízení na projektanta na re-
konstrukci komunikace č. 273, a to od kři-
žovatky Karlova ul. až po benzínku. Město 
by k tomuto projektu mělo poskytnout svoji 
studii na Mělnickou ulici jako závazný do-
kument. Ve studii jsou zaneseny sítě i bu-
doucí záměry sítí. Nadále budou pokračovat 
diskuze k úpravám, které jsou zaneseny ve 
studii, např. stěhování pomníku, sochy, vý-
sadby; PRIELOŽNÁ – dotaz, zda existuje 
ještě nějaká další studie nebo je pouze jed-
na; MACH – je pouze jedna, jiné dopravní 
řešení nelze, není zde prostor – křížení ulic, 
dají se opravdu řešit pouze detaily, jako je 
výsadba a řešení navazujících ploch; ŠES-
TÁKOVÁ – dotaz, zda bude přihlíženo 
k veřejné diskuzi a zda bude možné ještě 
vést další diskuzi; MACH – další diskuze 
budou možné. On sám již jednal s majite-
lem nemovitosti, před kterou má být pro-
vedena výsadba stromu, a čekáme na jeho 
stanovisko.

FLÍGL – reaguje na veřejné projednávání 
studie regenerace ul. Mělnické. Jednalo se 

Poznámky z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena ze dne 19. 12. 2012
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spíše o prezentaci pana architekta. Nepo-
važuje to za jednání s občany, protože pan 
architekt neakceptoval připomínky občanů. 
Nevidí důvod studii v tomto stavu schva-
lovat a navrhuje připravit alternativu se 
zapracováním připomínek občanů; MACH 
– nesouhlasí s Ing. Flíglem, studie byla na 
setkání s občany představena a vysvětleny 
důvody, které vedly k předloženému návr-
hu. Další fází je sběr připomínek, na zá-
kladě kterých zastupitelé rozhodnou, které 
připomínky budou zapracovány do studie 
a které ne. Navrhuje odsouhlasit pouze 
dopravní řešení studie – parkoviště, kři-
žovatky, silnice, a vyzvat občany k podání 
připomínek do konce měsíce ledna 2013. 
Studie bude veřejně přístupná na podatelně 
Městského úřadu.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje dopravní ře-
šení obsažené ve studii regenerace Mělnické 
ulice ve Mšeně. ZM vyzývá občany, aby své 
připomínky ke studii podali do konce ledna 
2013 na městský úřad. Studie bude k na-
hlédnutí v průběhu ledna 2013 na podatelně 
úřadu. Hlasování: pro 11 (Mach, Rašovec, 
Švecová, Oupická, Guttenberg, Koloc, Ne-
časová, Trunková, Štráchalová, Zabilan-
ský, Prieložná), proti 0, zdržel se 1 (Flígl) 
– schváleno.

Boleslavská ulice
Na krajském úřadu probíhá výběrové říze-
ní na dodavatele stavby. Výběrové řízení se 
prodloužilo, protože je zpřísněný požadavek 
ROPu, vybírat podle realizační dokumenta-
ce projektu, která se musela připravit. V led-
nu by se měla sejít hodnotitelská komise. 
Samotná rekonstrukce by měla začít na jaře 
roku 2013.

Proběhla obsáhlá diskuze ohledně výsad-
by zeleně v ulici. V Boleslavské nemohou 
být křoviny z důvodu dopravní bezpečnosti, 
proto zde byly navrženy stromy. Byly dis-
kutovány odrůdy stromů, neboť majitelé 
nemovitostí v ulici měli obavu ze zastínění, 
prorůstajících kořenů, plodů apod. Poslední 
návrh je okrasná neplodící višeň. Pan archi-
tekt Prchal odpověděl na dopis Ing. Pavelky 
– zastupitelé dnes obdrželi. V tomto textu 
reaguje na jednotlivé body dopisu.

FLÍGL – nesouhlasí s vyjádřením pana 
architekta. Je přesvědčený, že stromy budou 
stínit a navíc vzniknou městu další náklady 
s úklidem spadaného listí. Lidé žijící v uli-
ci stromy nechtějí, zastupitelstvo rozhoduje 
proti občanům. Navrhuje, aby zastupitelstvo 
schválilo, že původně navržené stromy bu-
dou v zastavěné zóně vynechány.

Ing. Mach – řešení veřejných prostran-
ství je v kompetenci zastupitelů. Zastupitelé 
musí brát v úvahu názory všech občanů, ne 
pouze těch, kteří v ulici bydlí.

Ing. Flígl předkládá návrh usnesení: 
ZM schvaluje změnu projektu výsadby 
okrasné zeleně v Boleslavské ulici (v rám-
ci akce „Mšeno, II/259 průtah“), kde pů-
vodně navržená stromová výsadba bude 
v části obytné zástavby vynechána. Hla-
sování: pro 4 (Rašovec, Flígl, Zabilanský, 
Prieložná), proti 5 (Oupická, Guttenberg, 
Mach, Koloc, Nečasová), zdržely se 3 
(Švecová, Štráchalová, Trunková) – návrh 
nebyl schválen.

Usnesení č. 8: ZM schvaluje změnu pro-
jektu výsadby okrasné zeleně v Boleslavské 

ulici (v rámci akce „Mšeno, II/259 průtah“), 
kde původně navržený druh bude v části 
obytné zástavby nahrazen druhem Prunus 
× gondouinii ‚Schnee‘ (višeň Gondouino-
va). Hlasování: pro 8 (Mach, Štráchalová, 
Švecová, Oupická, Guttenberg, Koloc, Ne- 
časová, Trunková), proti 4 (Rašovec, Flí-
gl, Prieložná, Zabilanský), zdrželo se 0 – 
schváleno.

Rekonstrukce místních komunikací
Bude podána žádost o dotaci na ROP Střed-
ní Čechy. Projekt je v hodnotě 8,5 mil. Kč. 
Rekonstrukce se bude týkat ulic Hlovecká, 
Školní, Zahradní, Na Klůčku a Nádražní. 
Současně by měla probíhat stavba kanalizace 
v Nádražní ul.. Na tuto kanalizaci nelze po-
dat žádost o dotaci na SFŽP, proto jsme chtěli 
žádost podat do krajských fondů. Kraj ovšem 
v prvním pololetí vypisovat grantové řízení 
nebude. Bude obtížné tyto projekty skloubit 
ohledně dopravní obslužnosti města. 

Poté pan starosta informoval o nesplně-
ném usnesení č. 10 ze dne 24. 9. 2012 – pří-
prava projektu sociálního podniku technic-
kých služeb města. Z časových důvodů se 
tento projekt nedal připravit. Další výzva 
bude i v příštím roce.

Kanalizace Sedlec
Žádost o dotaci je podána na SFŽP. Žádostí 
je hodně a málo financí na rozdělení. Z fon-
du přišlo oznámení o neakceptaci projektu. 
Město se odvolalo, podalo námitku proti 
této neakceptaci. 

Revitalizace náměstí
Revitalizace byla dokončena, proběhlo slav-
nostní otevření náměstí. Finančně již je do-
tace také vypořádaná.

Ulice Na Skaličkách
Rekonstrukce této ulice se bohužel nepo-
dařila v loňském roce dokončit. Práce bu-
dou pokračovat v letošním roce. Vozovka je 
zadlážděná, chybí ještě chodníky, poté scho-
diště a opěrné zdi.

Zateplení ZŠ
Projekt pomalu končí, osazují se poklopy 
násypek paliva. Do konce tohoto týdne by 
měly být nedodělky odstraněny a dílo pře-
dáno. Kotelna také funguje, byla vybrána 
kvalitní technologie.

Územní plán
Začátkem příštího roku bude předložen ná-
vrh ÚP, proběhne veřejné jednání s občany, 
kteří budou moci vyjádřit připomínky k to-
muto návrhu. Poté bude proces vypracování 
a schvalování pokračovat dál.

Aktualizace programu regenerace 
MPZ
Program bude zpracován Ing. arch. Peštou, 
s kterým byla uzavřena smlouva. Program 
bude zpracován v I. Q. 2013.

Rekonstrukce ZUŠ
Projekt na zateplení je schválen. Připravu-
je se projekt na úpravu interiéru, která by 
proběhla při celkové rekonstrukci; VAŇAČ 
– dotaz ohledně dopravní obslužnosti při re-
konstrukci Boleslavské ul.; MACH – obča-
né budou včas informováni, zatím nám není 

známo, jak bude rekonstrukce probíhat, mu-
síme čekat, až bude vybrán zhotovitel.

Bezpečnost ve městě
Na základě úkolu z minulého veřejného 
zasedání proběhla anketa, ve které se měli 
občané možnost vyjádřit, zda je pro město 
potřebné uzavřít smlouvu s obecní policií 
jiné obce a zda je potřebné mít kamerový 
systém. Ohledně služby obecní policie bylo 
140 odpovědí, z toho 86 % občanů považuje 
tuto službu za nepotřebnou.

Veřejnoprávní smlouva s obcí Koleč: 
obecní policie zajistí pořádek, bude kontro-
lovat i dodržování OZV města. Náklady by 
činily 100 – 200 tis. Kč podle rozsahu po-
skytovaných služeb ročně.

Probíhala také jednání s Policií ČR. V ně-
kterých případech došlo ke zlepšení, ale bo-
hužel jen dočasně. Služba obecní policie by 
městu prospěla. Starosta i místostarosta si 
myslí, že tato služba potřebná je, musí řešit 
stížnosti občanů, je potřebné mít k dispozi-
ci nástroj na zajištění bezpečnosti a pořád-
ku ve městě; PRIELOŽNÁ – domnívá se, 
že není potřeba občany ve městě napravo-
vat. Dále se ptá, zda existuje písemný se-
znam stížností občanů; MACH – stížnosti 
jsou ústní, týkají se volného pobíhání psů, 
špatného parkování apod.; ŠESTÁKOVÁ – 
obecní policie tu bude pouze někdy. Myslí 
si, jestli by nebylo prospěšnější přispívat 
státní policii, která tu sídlí, jak je to v ně-
kterých jiných městech; MACH – o této 
možnosti zatím nikdo neuvažoval. Policie 
ČR má zde velký rajón, nemůže zaručit 
hlídku v místě. Dalším problémem je fakt, 
že někteří policisté stále přehlížejí některé 
přestupky.

FLÍGL – jednal s okresním velitelem 
PČR plk. Žučenkem a vedoucím obvodního 
oddělení PČR npor. Šnýdrem. Oba zastá-
vali názor, že je chyba v komunikaci mezi 
nimi a městem, náčelník není informován. 
Ing. Flígl požádal radu města, aby ho po-
věřila k jednání s PČR, ale rada tak zatím 
neučinila. Všechno se dá řešit pomocí míst-
ní policie a je proti uzavírat smlouvu s obcí 
Koleč; OUPICKÁ – myslí si, že v této době, 
kdy ve městě budou probíhat opravy komu-
nikací a bude v podstatě omezená doprava 
je zbytečné mít obecní policii; GUTTEN-
BERG – souhlasí s Ing. Flíglem; MACH – 
navrhuje alespoň umístit na zkoušku jednu 
kameru na radnici, která by monitorovala 
náměstí. Policie by tak měla zpětnou vazbu 
na práci svých příslušníků; FLÍGL – nesou-
hlasí ani s instalací kamery a podává návrh 
usnesení.

Usnesení č. 9: ZM nepovažuje za nutné 
uzavírat veřejnoprávní smlouvu mezi měs-
tem Mšenem a obecní policií k zajišťování 
výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 
předpisů. Hlasování: pro 9 (Flígl, Rašovec, 
Švecová, Guttenberg, Koloc, Trunková, 
Štráchalová, Zabilanský), proti 1 (Mach), 
zdržely se 2 (Nečasová, Oupická) – schvá-
leno.

TRUNKOVÁ – nemyslí si, že by pan 
Houserek nepracoval, ale přesto navrhuje, 
aby byl Ing. Flígl pověřen k jednání s poli-
cií. Sama teď řešila několik problémů s PČR 
a neměla s nimi problém; MACH – pověření 
bude řešit rada města.



Základní umělecká škola Mšeno vyhlašuje fotosoutěž na téma

Současný život ve Mšeně
Soutěž je určena především pro obyvatele města Mšena,  

kteří svými aparáty zachycují proměny města a jeho obyvatel.  
Soutěž je vyhlášena pro tři věkové kategorie:

 1. do 15 let věku, formát zvětšeniny 24x30 cm,
 2. do 20 let věku, formát zvětšeniny 24x30 cm,
 3. nad 20 let věku, formát zvětšeniny 30x40 cm.

Zvětšeniny z barevných i černobílých negativů nebo  
z digitálních nosičů provádějí běžnéfotolaboratoře.  

Do soutěže se přijímají zvětšeniny na papírové nebo laminátové podložce.

Dílčí témata soutěže:
Mšeno a příroda, Mšeno a architektura, Společenské a sportovní akce, 

Mšeno a staří lidé, Život ve škole a za školou, 

Žánrové snímky městské každodennosti a podobně.

Fotografie musí být na rubové straně označeny názvem snímku, jménem autora  
a adresou, případně telefonním číslem. 

Nejlepší fotografie budou veřejně vystaveny  
na Masarykově náměstí ve Mšeně. 

Vítězné snímky v jednotlivých kategoriích budou oceněny.

Fotografie se přijímají do 30. dubna 2013 v ZUŠ Mšeno, Nádražní 326.

Kamerový systém
MACH – navrhuje prozatím umístit jednu 
kameru na radnici. Monitorovala by celé 
náměstí, tím by byl ochráněn zároveň ma-
jetek města, jako je např. sousoší a kašna; 
FLÍGL – nemyslí si, že by bylo ve Mšeně 
nutné hlídat lidi. Peníze za kamerový sys-
tém by použil na něco jiného; TRUNKOVÁ 
– s tímto názorem nesouhlasí. V minulosti 
se na náměstí scházela problémová mládež, 
poté byla poškozena kašna, proto by byla 
pro, aby se tu kamera umístila;

MACH – poukazuje na fakt, že je tu také 
bankomat.

Usnesení č. 10: ZM souhlasí se záměrem 
instalace kamer na exponovaných místech 
ve městě a pověřuje radu města provedením 
tohoto záměru. Hlasování: pro 9 (Mach, 
Rašovec, Švecová, Oupická, Guttenberg, 
Koloc, Nečasová, Trunková, Zabilanský), 
proti 3 (Flígl, Štráchalová, Prieložná), zdr-
želo se 0 – schváleno.

Kompenzační fond MPZ Mšeno
Kompenzační fond by měl sloužit občanům 
ke kompenzaci zvýšených nákladů při opra-
vách svých nemovitostí v MPZ a CHKO. 
Zastupitelům byl předložen návrh zásad 
na poskytování financí na opravy nemo-
vitostí v chráněných částech města – MPZ 
a CHKO. Zatím by se z fondu přispívalo na 
výměny výplní otvorů – okna, dveře. Návrh 
je 1000 Kč/m2. Tyto úhrady by samozřejmě 
probíhaly na základě závazného stanoviska 
památkářů, případně CHKO.
Někteří zastupitelé se ozývají, že uvedený 
dokument neměli k dispozici (nešel jim ote-
vřít). Z tohoto důvodu navrhuje pan staros-
ta bod odložit a vyzývá zastupitele, aby do 
konce ledna 2013 zaslali své připomínky.

Usnesení č. 11: ZM odkládá schválení 
Zásad pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města Mšena na obnovu nemovitostí 
v MPZ Mšeno a na území města v CHKO 
Kokořínsko a vytvoření kompenzačního 
fondu. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Sdružení obcí Kokořínska 
STAROSTA – informoval o valné hromadě 
SOK, která se konala 18. 12. 2012. Zúčastnil 
se jí společně s p. Houserkem a p. Novákem 
(za komisi cestovního ruchu). Několik let se 
snažil o reformování fungování sdružení. Toto 
se podařilo pouze částečně, kdy byly v návr-
hu rozpočtu sníženy na náš popud členské 
příspěvky z 50 Kč na 20 Kč na občana trvale 
žijícího v obci. Další návrh na oddělení pří-
jmů z Vrátenské rozhledny a vytvoření fondu 
rezerv již po několikáté neprošel. Shodu na-
lézáme jen přibližně s 1/3 obcí, ostatní jsou 
dlouhodobě proti jakýmkoli návrhům města. 
V činnosti sdružení cítí deficit demokratic-
kého jednání. Na valné hromadě panovala 
nepříjemná atmosféra – napadání, osočování. 
Pan starosta navrhuje ze sdružení vystoupit. 
Je si vědom, že to nebude lehké, hlavně bude 
problematické majetkové vyrovnání.

Usnesení č. 12: ZM schvaluje ukonče-
ní členství ve Sdružení obcí Kokořínska 
s platností od 1. 1. 2013. Hlasování: pro 10 
(Mach, Rašovec, Oupická, Guttenberg, Flí-
gl, Koloc, Nečasová, Trunková, Štráchalová, 
Zabilanský), proti 0, zdržely se 2 (Prieložná, 
Švecová) – schváleno.

Lesy
Zastupitelé obdrželi zatím pracovní verzi 
návrhu spolupráce v hospodaření v obecních 
lesích mezi obcí Chorušice a městem Mše-
nem. LESS Bohdaneč, který měl od většiny 
obcí pronajaté lesy, ukončil s nimi nájemní 
smlouvy z důvodu ukončení činnosti firmy. 
Město obcím nabídlo své služby v hospoda-
ření s lesy. Nejedná se o pronájem. Nejdále 
jednání pokročilo s obcí Chorušice, kde se 
již připravuje smlouva. Zatím nevíme, jest-
li se bude jednat o mandátní smlouvu, nebo 
o smlouvu o spolupráci. Smlouva bude uza-
vřena na jeden rok. Zastupitelé budou o dal-
ších krocích informováni.

Pamětní deska obětem holocaustu
Na posledním zasedání se zastupitelé usnes-
li, že město schvaluje záměr umístění pa-
mětní desky. Po jednáních se všemi zúčast-
něnými byly vybrány následující varianty 
umístění:

 – hřbitov za vchodem
 –  v prostoru parčíku u pomníku  

Palackého
 – na budově ZŠ.

Jako nejvhodnější je navržena varianta 
na budově ZŠ. Odhalení této desky by mělo 
proběhnout příští rok, k 70. výročí transpor-
tu židovským občanů města do koncentrač-
ních táborů.
Usnesení č. 13: ZM schvaluje vytvoření 
pamětní desky obětem holocaustu ze Mše-
na a její umístění na budově Základní školy 
Mšeno u levého vchodu. Hlasování: 12 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

Obecně závazné vyhlášky
Pan starosta navrhuje zrušit OZV č. 8/2005 
o místním poplatku z ubytovací kapacity 
a č. 4/2011 o místním poplatku ze vstup-
ného. Z těchto poplatků jsou nízké příjmy, 

je s nimi spojená administrativa a město by 
mělo spíše tyto činnosti podporovat.

Usnesení č. 14: ZM schvaluje vyhlášku 
č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze 
vstupného. Hlasování: 12 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Usnesení č. 15: ZM schvaluje vyhláš-
ku č. 3/2012, kterou se ruší obecně závaz-
ná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity. Hlasování: 12 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

Různé a informace
OUPICKÁ – navrhuje odměnit pana staros-
tu za jeho práci. Navrhuje mu finanční dar 
ve výši jedné jeho měsíční odměny.
Usnesení č. 16: ZM schvaluje finanční dar 
ve výši měsíční odměny panu starostovi. 
Hlasování: pro 11 (Rašovec, Švecová, Ou-
pická, Guttenberg, Koloc, Flígl, Nečasová, 
Trunková, Štráchalová, Zabilanský, Prielož-
ná), proti 0, zdržel se 1 (Mach) – schváleno.

TRUNKOVÁ – informovala o předání 
dárků ze Stromu splněných přání a tlumo-
čí poděkování zástupců Dětského domova 
v Deštné. Děkuje zastupitelům za dlouho-
dobý přístup při schvalování rozpočtu pro 
základní školu.

ŠTRÁCHALOVÁ – upozorňuje na ote-
vřenou část chodníku v Mělnické ulici u Si-
růčků. Úkol pro městský úřad zjistit, kdo 
výkop udělal, a zajistit zabezpečení.

GUTTENBERG – pochválil akci Roz-
svěcení vánočního stromu, ale je potře-
ba do příště vychytat některé nedostatky, 
např. ozvučení. Jinak akce byla velmi po-
dařená.

STAROSTA – poděkoval všem přítom-
ným za celoroční práci, popřál krásné vá-
noční svátky a vše nejlepší v novém roce.

Zasedání bylo ukončeno ve 22,30 hodin.
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1. RM schvaluje výpověď doho-
dou MUDr. Otakaru Hokynářovi 
z pronájmu ordinace všeobecné-
ho praktického lékaře pro obvod 
Mšeno a okolí ve zdravotním 

středisku v Zahradní ul. čp. 10 k 31. 12. 
2012. RM schvaluje nájemní smlouvu, kte-
rou město Mšeno uzavře s MUDr. Kateři-
nou Hartlovou na pronájem stejné ordinace 
všeobecného praktického lékaře pro obvod 
Mšeno a okolí od 2. 1. 2013. Hlasování: 5 
pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno jedno-
myslně.
2. RM schvaluje nájemní smlouvu na byt 
v domě čp. 360 (základní škola) – nájem-
ce Zdeněk Dvořák na dobu určitou od 1. 1. 
2013 do 31. 12. 2013 za podmínek nájem-
ného, které je předepsáno u všech bytů ve 
vlastnictví města, včetně inflační doložky. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
3. RM schvaluje pronájem části p. p. č. 
3341/22 v k. ú. Mšeno o výměře 26 m2 
p. Bedřichu Váchovi za cenu uvedenou ve 
schváleném ceníku nájmů pozemků a neby-
tových prostor, 
tj. 2 Kč/m2/měs. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.

4. RM rozhodla o odstranění kůlen na 
p. p. č. 436/10 v k. ú. Mšeno, které nejsou 
v dobrém technickém stavu a budou na jaře 
zbourány. Zároveň se RM usnesla vypustit 
z nájemních smluv nájemců částí výše uve-
dené pozemkové parcely v čl. V. nájemních 
smluv slova „a kůlen“. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Mšenem a Vodárnami Kladno – 
Mělník, a. s. spočívající v zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování „stavby 
2012, datové přenosy SŘTP, stavba č. 20“ 
na p. p. č. 1565/1, 3394/2 a p. p. č. 1568/1 
v k. ú. Mšeno za 1.500 Kč včetně DPH. GP 
vyznačující rozsah věcného břemene bude 
doložen i v digitální podobě včetně vytyčení 
sítí. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.

6. RM schvaluje koupi DHIM: radlice za 
traktor na sníh za cenu 10.000 Kč od p. Sva-
topluka Houserka. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

7. RM schvaluje předložený sazebník 
úhrad na r. 2013 za poskytování informací 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

1. RM schvaluje odměnu řediteli 
ZUŠ Mšeno Mgr. Čeňku Hlavaté-
mu na základě jeho žádosti a v sou-
ladu s „Kritérii hodnocení ředitelů 

školských příspěvkových organizací města 
pro přiznání odměn“ v jím navrhované výši 
za období červen – říjen 2012. Hlasování: 
4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

2. RM schvaluje koupi vybavení a zaříze-
ní ateliéru v podkroví domu čp. 38 od p. Jiří-
ho Plincnera za 15 tis. Kč. Hlasování: 4 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.
3. RM dává souhlas se zřízením jednoho 

pracovního místa v DSM, a to zástup za za-
městnance na vrátnici, který je v dlouhodo-
bé neschopnosti a poté zástup za mateřskou 
dovolenou. Pracovní místo se zřizuje na 
dobu poskytnutí dotace úřadem práce. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
4. RM schvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene mezi měs-
tem Mšenem a Jaromírem Zikou, Ungarova 
678/10, Praha spočívající v zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby „Pří-
pojky NN a hlavní domovního vedení“ pro 
parc. č. 1469 a Vladimírem Vyhlasem, Žiž-
kova 645, Litvínov spočívající v zajištění 
strpění umístění, zřízení a provozování stav-
by „Přípojky NN a hlavní domovního vede-
ní“ pro parc. č. 1460 po pozemcích města 
p. č. 1546,1570/2, 3385, 3392, 3398, 3400/1 
všechny v k. ú. Mšeno o délce cca 500 m. 
Cena bude stanovena v souladu s Pravidly 
pro zřízení věcného břemene k uložení in-
ženýrských sítí do pozemků města. GP vy-
značující rozsah věcného břemene bude do-
ložen i v digitální podobě včetně vytyčení 
sítí. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
5. RM schvaluje smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Mšenem a Pavlou Fiebingerovou, Mšeno, 
Sedlec 25 spočívající v zajištění strpění 
umístění, zřízení a provozování stavby pří-
pojky kanalizace pro st. p. č. 51 po pozemku 
města p. č. 4/2 v k. ú. Sedlec u Mšena o dél-
ce cca 20 m. Cena bude stanovena v soula-
du s Pravidly pro zřízení věcného břemene 
k uložení inženýrských sítí do pozemků 
města. GP vyznačující rozsah věcného bře-
mene bude doložen i v digitální podobě 
včetně vytyčení sítí. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

6. RM schvaluje předloženou 5. rozpočtovou 
úpravu rozpočtu na r. 2012 Základní školy 
Mšeno a souhlasí s tím, aby ředitelka ZŠ 
prováděla převody mezi jednotlivými ana-
lytickými účty bez předchozího schválení 
radou města a následně podávala čtvrtletně 
tyto skutečnosti na vědomí radě města. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
7. RM vyhlašuje soutěž na ztvárnění loga 
„Zdravé město Mšeno“ v rámci Projektu 
Zdravé město iniciovaného OSN, WHO 
(Světová zdravotní organizace) a NSZM 
ČR. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
8. RM schvaluje nové znění „Zásad posky-
tování příspěvku na modernizaci topného 
systému“. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
9. RM schvaluje úpravu organizace provozu 
na pozemních komunikacích ve Mšeně spo-
čívající v zřízení zóny omezení rychlosti na 
30 km/h a zákaz parkování nákladních vo-
zidel a autobusů v době od 18:00 do 6:00 
hodin Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
10. RM pověřuje Ing. Flígla komunikací 
s Policií České republiky ve věci dodržo-
vání pravidel silničního provozu a pořádku 
ve městě. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
11. RM v souladu s § 34a odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., dává souhlas s použití 
znaku města Mšena na poštovní dopisnici 
(korespondenčním lístku), která bude vydá-
na u příležitosti 170. výročí otevření pošty 
ve Mšeně. Poštovní dopisnici vydá na své 
náklady p. Antonín Dostálek, Přívory 79, 
277 16 Všetaty. 

Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.

Na nedávno opravené centrum města Mšena budou možná už letos v létě dohlížet kamery. Shod-
li se na tom ještě před koncem loňského roku mšenští zastupitelé. 

Hlavním cílem zavedení kamerového systému ve Mšeně je podle starosty Martina Ma-
cha, který záměr navrhl, zejména přehled nad historickým středem města. Centrum prošlo 
v minulém roce revitalizací za zhruba třicet milionů korun. A hned se stalo terčem vandalů. 
„Těsně před osazením nových lamp veřejného osvětlení nám někdo u země odřezal elek-
troinstalaci. A krátce po uvedení do provozu došlo i k poškození kašny na náměstí,“ připo-
mněl starosta události, které vedly k myšlence zavedení kamerového systému ve městě. 
Město plánuje pro začátek koupit jednu nebo dvě kamery. „Jedna bude určitě monitorovat průtah 
městem, náměstí a také bankomat, který může být terčem pozornosti lupičů a různých podvodníků,“ 
vysvětlil starosta a dodal: „Začneme pomalu. Po nějaké době situaci vyhodnotíme a uvidíme jak dál.“ 
Na dění ve městě prostřednictvím záběrů z kamer by měli dohlížet státní policisté, kteří mají neda-
leko centra služebnu. Podle starosty tuto variantu vítají. „Policii se kamery velmi hodí. A to nejen 
z pohledu města, ale i blízkého okolí. K většině trestných činů totiž dochází v noci, a podstatná část 
aut projede právě přes Mšeno, ať už jedou například na Mladou Boleslav nebo na Stránku. Každé 
takové vozidlo na záznamu může policistům pomoci ve vyšetřování,“ připomněl Martin Mach. 
Mšenští policisté budou mít zároveň pod kontrolou centrální prostor města. Bu-
dou moci pružně reagovat například na častý nešvar řidičů, kteří parkují na autobuso-
vé zastávce. Vybudování první etapy kamerového systému by mělo podle odhadu staros-
ty stát několik desítek tisíc korun. Přesnou částku ale ukáže až projekt a nabídky firem.  
„Ve schváleném rozpočtu však náklady na kamerový systém nemáme, takže budeme muset ně-
kde nějaké peníze vyšetřit, případně uvolnit z rezervy,“ doplnil Mach, kterého schválení kamero-
vého systému v zastupitelstvu překvapilo. Na předchozím zasedání totiž nápad s instalací kamer 
neprovázelo velké nadšení zastupitelů.

Jiří Říha, Mělnický deník

Centrum Mšena budou zřejmě už letos sledovat kamery
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ko? Tak se modlete, ať to na vás nepraskne! 
Otěhotněla jste? Okamžitě pryč ze školství, 
nestoudnice! Mateřství se přece neslučuje 
s výchovou cizích dětí. Mohla by na něco tak 
stupidního přijít žena? Povinné, státem uzá-
koněné staropanenství učitelek prosadila lepší 
polovina lidstva. Ta vaše, pane! Omlouvám 
se… Říkejte mi třeba symetriko.

Myslím, že vaše roztrpčení chápu. Vím, že 
jste měla se svým lékařským diplomem léta 
trápení…
Trápení jste pravil? Když vám hlupáci vez-
mou všechny ideály a znemožní kariéru, vy 
to označíte za trápení? Nasadila jsem kdysi 
všechny síly, vůli, odvahu, rozhodla jsem se 
jít příkladem ostatním českým ženám. Jako 
zbožná křesťanka jsem toužila pomáhat lidem 
od nemocí a bolesti, jako vlastenka jsem po 
studiích spěchala domů, abych byla užitečná 
v rodné zemi. Jenže ono to všechno bylo k ni-
čemu. Prakticky jsem jako lékařka nezavadila 
o práci. Nikde mě nechtěli. Pokud jsem se na 
krátký čas někde uchytila, jako třeba v Žam-
berku, páni kolegové doktoři mě rychle vy-
štípali. Že se chovali přezíravě a měli blbé 
poznámky, to se ještě dalo snést. Ale že psali 
udání řediteli a na okres, na to jsem žaludek 
neměla.

Vskutku byly ve zdravotnictví vztahy vůči 
ženám tak konfliktní?
Nezapomeňte, že jsem byla absolutní bílá vrá-
na. Jediná žena v českých zemích s lékařským 
diplomem. Navíc získaným v cizině. Tedy byly 
jsme dvě, ale kolegyně Bohunka Kecková to 
v Čechách rychle vzdala a natrvalo odešla slou-
žit do Bosny. To byl tenkrát rakouský protek-
torát, který je od roku 1908 vojensky zabraný 
coby jedna z provincií monarchie. Já tam taky 
něco přes rok sloužila. Ale k věci! Vůči řehol-
ním sestrám a ošetřovatelkám se lékaři chovali 
sice přísně, jenže bez pečovatelek se provoz 
špitálů neobešel a na podřízený personál byli 
doktoři odedávna zvyklí. Zato plně kvalifiko-
vaná doktorka mezi lékaři, to bylo něco jako 
muleta pro býky. Nechápala jsem to a při své 
vzdorovitosti jsem si namlouvala, že averze 
časem vyhnije, pánové si zvyknou.

Nemění se situace postupně k lepšímu?
Uvědomte si, že jsem od roku 1881 až do 
promoce Anny Honzákové v roce 1902, čili 
přes dvacet let, byla v zemi jediná žena s lé-
kařským diplomem. Takovou černou ovci 
nebylo těžké zahnat do kouta, ba vyštvat 

Tady pracujete, paní doktorko?
Co vás nemá! Ve svatostánku? To by Libuška 
nedopustila. Mám pokoj naproti. Můžeme si 
dát čaj? Kávu nikomu nepodstrkuji, natož al-
kohol… Jo, a kdybych kecala jak Palacký, tak 
mě zaražte.

Co prosím?
Nedělejte, že rčení neznáte! Ale všechno je 
jinak. Starý pán byl ve skutečnosti nemluva. 
Máš keců jak Palacký je obrat, který rozšířila 
právě Libuška, a ne o dědovi, nýbrž o svém 
strýci Janu Kašparovi Palackém. Čili o syno-
vi starého pána. Jan byl profesorem zeměpisu 
na filozofii, trpěl patologickou brebentivostí, 
a protože ke všemu chodil zanedbaný, stal se 
známou pražskou figurkou. Studenti výrok 
s gustem zavedli, ale jinak měli toho podivína 
rádi. Byl to všemi milovaný pošuk.

To jste mi rozšířila obzor… Smím se ale ze-
ptat, jak jste se ocitla zrovna u Palackých?
Myslíte na stará kolena, pane džentlmen? Jsme 
s Libuškou od mládí kamarádky. Ještě z Ame-
rického klubu dam. Ona mi vždy pomáhala. 
Často hmotně, Albín taky. Tedy pan manžel 
myslím, profesor Bráf, možná nejlepší národo-
hospodář v téhle zemi. Když jsem byla občas 
v Čechách shánět místo nebo kvůli nostrifikaci, 
brávali si mě na byt. Profesor vymýšlel kde-
co, přimlouval se, aby mi ti šmejdi na školství 
uznali diplom – víte, ono se to se mnou marně 
táhlo celá desetiletí. Já zas Líbu párkrát kurý-
rovala, vždy úspěšně. Načež ovdověla a začala 
ji trápit samota. Znáte to. Prostě jsme si zbyly.

Vy taky jste... Chtěl jsem říci…
Ne, pane džentlmen! Já nejsem vdova, nýbrž 
slečna. Na dožití. Na to jste se chtěl zajisté 
optat. Nebudeme to rozpitvávat, ale až na vzác-
né, proto i nedosažitelné výjimky jsem nikdy 
nezavadila o mužského, který by stál za upuš-
tění šnuptychlíčku. Zato bych vám mohla se-
psat mnohastránkový adresář pitomců, nadutců 
a machů. Náprstek byl v tomto směru čestná 
výjimka. Zas ale o sebe moc nepečoval. A měl 
svou zlatou Pepičku.

Doufám, že schválně přeháníte!
Tak se optejte vysokoškolaček! Moc jich ještě 
není, ale přibývá jich. Ať vám poví, jak přezí-
ravě se k nim chová většina profesorů. A kolik 
pánů mediků nad nimi ohrnuje nos. Optejte se 
učitelek, kdopak to pro ně vymyslel povinný 
celibát, pořád ještě vyžadovaný, ačkoli se už 
píše dvacáté století! Máte milého, paní učitel-

z ohrady. Zvláště, když měla vypáleno na 
čele stigma: ministerstvo školství a kultu mi 
přece vytrvale odmítalo udělit nostrifikaci. 
Moje lejstra ze Švýcarska zůstávala pro ra-
kouské byrokraty bezcenným cárem papíru. 
Budiž, s domácím diplomem Honzákové 
a dalších absolventek Karlovy univerzity, 
kterých je dnes už na desítky, se klima nepří-
zně vůči vysokoškolsky vzdělaným ženám 
sice mění, ale hodně pomalu. Pánové mají 
dlouhé vedení. Pořád jsou přesvědčeni, že 
ženská může vykonávat nanejvýš nějaké sub-
alterní, podřadnější činnosti. Mně taky i vy-
soce kultivovaní a vzdělaní chlapi doporučo-
vali, ať dělám lázeňskou, případně porodní 

bábu. Na to jsem ovšem 
nepotřebovala pět let 
medicíny, to by mi stačil 
několikaměsíční kurs. 
A Anička Honzáková, 
holka pomalu o čtvrt 
století mladší? Přijetí na 
univerzitu si nejdřív mu-
sela těžce vyboxovat, na 
českou medicínu ji vzali, 
až když se s úspěchem 

zapsala na německou. Kde ji přijali nepo-
chybně z hecu, aby Čechy naštvali: hleďte, 
jak jsme proti bémákům velkorysí! Pak tedy 
dostudovala, ale prošla si taky svou křížovou 
cestou. Nastoupila jako elévka na pražskou 
chirurgickou kliniku profesora Maydla. Mys-
lím si, že trochu ze známosti. Načež Maydl 
náhle zemřel, a uvolněná, dosud potlačovaná 
averze kolegů začala Aničku deptat. Ode-
šla. Znechucena marnými pokusy klinicky 
se uplatnit si někdy v roce 1905 otevřela Na 
Moráni gynekologickou ordinaci a je od té 
doby spokojená. Chodí k ní ženská umělec-
ká smetánka, holky z Amerického klubu dam 
i z feministických spolků. Honzáková úspěš-
ně vyvázla.

Vy jste, paní doktorko, na podobnou privát-
ní praxi nepomyslela?
Jasně že ano. Ale k tomu, abych se postavila na 
vlastní nohy, jsem nikdy nedala do kupy dost 
peněz. Tedy jednou jsem se rozhoupala, bylo 
to v roce 1907 v Ženevě. Domluvili jsme se 
s kolegyní, že si pronajmeme malé sanatorium 
a budeme ho provozovat společně. Já se sta-
rala o pacienty, ona o hospodářské záležitosti. 
Trvalo to pouhých pár měsíců, a veškeré moje 
úspory se rozplynuly. Dodneška nevím, zda ta 
moje kolegyně byla tak šikovná, nebo tak ne-
šikovná…

Byli jste někdy u Palackých? Měl jsem tu čest. Přišla mi otevřít elegantní postarší dáma 
bystrých, ale posmutnělých očí. První česká lékařka MUDr. Anna Bayerová. S Libuší 
Bráfovou, vnučkou otce národa, tu společně bydlely jako poslední obyvatelky slavného 
MacNevenova domu v Pasířské (Palackého) ulici. Když jsme vystoupali do patra, pře-
kvapila mě neokázalost bytu. Také, jak úzká a tmavá byla někdejší Palackého pracovna. 
Do třetice – brzy jsem postřehl, kolik je v té drobné ženě ráznosti.

Text: Petr Hora-Hořejš

Zpověď první české lékařky

DIPLOM NA VĚČNÉ TRABLE
U STOLU S…
                              MUDr. ANNOU BAYEROVOU
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Pořád se chystám položit vám asi nejdůle-
žitější otázku, a pořád to odkládám. Co vás 
vůbec přivedlo k rozhodnutí studovat medi-
cínu?
Důvodů bylo hned několik. Postupně se naba-
lovaly. Ale kdybych měla označit ten hlavní, 
asi to byla zarputilost či umíněnost dokázat 
nemožné. Ještě když jsem byla malá, zlatým 
standardem pro děvče z chudých poměrů bylo 
vychodit šestiletou triviálku, čili naučit se jakž-
takž číst, psát, počítat.

Plus nějaké ty práce pro domácnost. Vyšší 
vzdělání bylo jen pro chlapce, do jejich gym-
názií dívky nesměly. Slečinky z bohatých ro-
din si mohly dovolit privátní preceptory, tedy 
franštinu, klimprování, malování, tanec atd. 
Jenže já byla holka ze samoty, z maličkého 
mlýna. Ačkoli jsem hodně četla a ráda se učila, 
jakousi příležitost studovat dál jsem spatřila až 
v roce 1863, kdy v Praze otevřeli vyšší dívčí 
školu. Naši o tom dlouho nechtěli ani slyšet. 
I pro ně platilo odvěké dogma, že ženská patří 
k vařečce a učenost jí leda poblázní. Trvalo pět 
roků, než se mi je podařilo zlomit. Takže jsem 
v roce 1868 přišla do Prahy, začala chodit na 
vyšší dívčí, do sotva dostavěné nové školy ve 
Vodičkově ulici. Brzy jsem začala dávat kon-
dice, abych nějak vyšla. Studovala jsem s vy-
znamenáním. A pokaždé jsem žádala školský 
úřad, abych mohla ročník uzavřít komisionální 
zkouškou.

To už jste myslela na medicínu?
Zprvu jen tak dětinsky. V naší rodině jsme 
dědičně měli potíže s plícemi, bratr i sestra 
o pár let později umřeli na tuberkulózu. A já 
si občas před spaním snila o tom, že bych 
jednou chtěla být světu nějak užitečná, nej-
lépe v roli člověka, co pomáhá a uzdravuje. 
Pořád mi vrtal v hlavě příběh Rusky Suslo-
vové, která v roce 1867 jako třetí žena na 
světě získala v Curychu doktorát z medicíny. 
Když ona, proč ne já?, napadlo mě ve třetím 
ročníku.

Včetně toho Curychu?
Kdeže! Každý mladý člověk začíná jako naiv-
ní snílek. Tenkrát, poté, co se habsburská říše 
stala konstituční monarchií, co se rozdělila na 
Rakousko-Uhersko a přijala demokratickou 
ústavu, jsem si prostoduše myslela, že všechno 
půjde mílovými kroky vpřed. Noviny byly plné 

řečiček o svobodě, rovnosti, pokroku. Ženské 
spolky psaly petice do Vídně, aby i děvčatům 
bylo umožněno vyšší vzdělání, aby se pro ně 
otevřela gymnázia s právem maturity. Už se 
ozývaly dokonce takové revoluční myšlenky, 
že i v Rakousku by měly mít ženy právo studo-
vat na vysokých školách. A já, blbá, všem těm 
krásným ideám věřila. Myslela jsem, že mi do-
volí odmaturovat a… Zažil jste něco takového, 
jako bylo naše jaro národů?

Opakovaně. Mohl bych vyprávět. Také to 
selhalo…
Právě! Skutek utek. Z nádherných snů zbyly 
plané kecy. Dívčích maturit se dočkala až ná-
sledující generace a univerzity se ženám začaly 
velmi opatrně otevírat až po roce 1897. To mi 
bylo už pětačtyřicet.

A proč, prosím vás? Téhle averzi vůči ženám 
my už nerozumíme.
Z církevního hlediska platilo, že žena je pou-
hé Adamovo žebro, k tomu navíc tvor zatí-
žený dědičným hříchem kvůli průšvihu s ja-
blkem, utrženým v ráji ze stromu poznání. 
Naši třeba slovům pana faráře na toto téma 
bezelstně věřili. Z vědeckého hlediska se pak 
mělo za prokázané, že žena je tvor méněcen-
ný, neschopný dosáhnout plnohodnotného 
poznání, protože má menší mozek než muž. 
Tuto módní teorii francouzského chirurga Le 
Bona dogmaticky hlásal například i proslulý 
český chirurg Eduard Albert a další kapaci-
ty. Nu, a v lidovém prostředí nadále přeží-
valy odvěké patriarchální představy o muži 
jako vládci a ženě jako ve všem podřízené 
bytosti. Zašeptám jen tak mimochodem, že 
u Čelakovských, tady v rodině Palackých či 
Riegrů i jinde si pánové mysleli totéž, jen to 
dávali najevo poněkud kultivovaněji. Jestli 
jsem po celý život muže popuzovala, a o tom 
nepochybuji, bylo to tím, že jsem tyto před-
potopní názory vždy odmítala, odsuzovala 
a chovala se podle toho.

Jestli dobře počítám, předběhla jste svým 
zcela ojedinělým úspěšným vysokoškolským 
studiem svou dobu o čtvrt století.
Bude-li nám měřítkem promoce doktorky 
Anny Honzákové, tak o dvacet let. Nutno do-
dat, že jsme se po dohodě vydaly do Curychu 
v roce 1875 tři. Kecková, Kurková a já. Kur-

ková asi rok po nástupu umřela, ani nevím na 
co, už jsem o ní neslyšela. Bohunka Kecková 
zůstala v Curychu, já po třech semestrech za-
mířila do Bernu. Tam bylo všechno o polovinu 
levnější, od bydlení až po taxy, i profesoři byli 
přívětivější. Absolvovala jsem v roce 1881, asi 
na rok jsem ale studia přerušila, ani s pomocí 
rodičů a kondic jsem náklady na studium totiž 
nezvládala, vlastními penězi mě párkrát muse-
la založit bohatá spolužačka z Kolumbie Anič-
ka Galvisová.

A kde jste složila maturitu?
Nikde a nikdy. Na chlapeckém gymnáziu v Praze 
jsem předtím udělala zkoušky z nižšího gymplu 
plus z kvinty. Když se ale ukázalo, že rakouský 
šiml mi maturitu v žádném případě neumožní, 
uspíšilo to moje, respektive naše rozhodnutí 
zkusit vysokou školu ve Švýcarsku. Tam mohl 
studovat, kdo chtěl. Musela jsem jen podepsat 
revers, že maturitní vysvědčení předložím doda-
tečně. Když jsem pak po letech bernský rektorát 
seznámila s poměry v monarchii, mávli rukou 
a nechali mě uzavřít studia i bez matury. Pravda 
ovšem je, že přísné rigorózní zkoušky jsem slo-
žila až po pestré zahraniční praxi v roce 1887. 
Získala jsem na jejich základě takzvaný patent, 
který mi dovoloval vykonávat lékařskou praxi 
kdekoli ve Švýcarsku. Proto jsem tam posléze 
na různých štacích prožila valnou část života. 
To prokleté středoškolské vysvědčení se však 
na léta stalo kamenem úrazu doma. Respektive 
chybějící maturita posloužila ministerským by-
rokratům jako vítaná záminka, aby mi odmítli 
udělit opakovaně žádanou nostrifikaci švýcar-
ského diplomu. Petice ženských spolků, pro-
tekční zásahy profesora Bráfa, Vojty Náprstka 
a dalších celebrit nepomohly, ministerstvo kul-
tu trvalo na svém: švýcarský lékařský diplom 
uznají pod podmínkou, že dodatečně vykonám 
maturitní zkoušku.

Takže jste se znovu pustila do učení?
Ani nápad! Jsem tvrdá palice. Rozlila jsem si 
tím mléko u většiny přímluvců včetně Krás-
nohorské a Bráfa. Avšak nebyla jsem schopna 
překousnout, že v takřka čtyřiceti se mám vra-
cet k předmětům z mládí jen proto, že zabed-
něné rakouské úřady opovrhovaly vzděláním 
získaným v cizině. A tak jsem opustila Prahu 
i habsburskou monarchii, aby se mi na dlouhá 
léta stalo druhou vlastí Švýcarsko.

Prý vás ale jako lékařku využily rakouské 
úřady v Bosně?
Máte pravdu, to bylo velké dobrodružství, ale 
kvůli svým bronchitidám, angínám a diftérii 
jsem v tom suchém horku vydržela jen něco 
přes rok. Ministerstvo zdravotnictví tenkrát 
hledalo konkursem státní lékaře pro Bosnu, 
nejlépe ženy, protože muž, byť doktor, se ne-
směl muslimky ani dotknout. Přihlásila jsem 
se. A pro pozici v kraji, kde lišky dávaly dob-
rou noc, najednou scházející maturita neschá-
zela. Takže jsem rok 1892 strávila v Dolní 
Tuzle a pak v Sarajevu. Byla to drsná praxe. 
Místní obyvatelstvo bylo z devadesáti pro-
cent negramotné, ženy uznávaly léčení zaří-
káváním, amulety, nakuřováním, šamanskými 
praktikami, které jsem neovládala. Vůči vědec-
ké medicíně byly silně nedůvěřivé. Tak jsem 
aspoň psala recepty, pořizovala výkazy a šířila 
osvětu. Zejména jsem jim vštěpovala elemen-
tární hygienu.

Pokračování v únorovém čísle
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Ve středu 10. ledna se v Byšicích konala 
jedinečná akce, na níž spolupracovala také 
ZUŠ Mšeno. Jednalo se o zahájení expozi-
ce výtvarných a literárních prací z protina-
cistické tvorby Josefa Čapka. Tato výstava 
byla vytvořena společností Čapek Gesells-
chaft se sídlem v Hagenu a v Česku ji or-
ganizuje Přátelské evropské centrum proti 
vyhánění, o. s. (PECPV),  ICV – Šárka, 
o. p. s. a Památník Karla Čapka ve Strži 
u Dobříše ve spolupráci s Obcí Byšice, Zá-
kladní a Mateřskou školou v Byšicích a Zá-
kladní uměleckou školou Mšeno. 

Kolekce zhruba padesáti karikatur 

z Čapkovy protinacistické a protiválečné 
produkce obsahuje krajně kritické texty 
k hitlerovskému Německu a jeho spojen-
cům v tehdejším Československu. Soubor 
doplňují umělcovy kresby a ukázky básní, 
které vznikly v době Čapkova žalářování 
v koncentračním táboru Sachsenhausen. 
Výstava se v Česku poprvé představila 
vloni u příležitosti vzpomínkové slavnos-
ti k výročí 17. listopadu v Hlávkově koleji 
v Praze. Slavnostního zahájení se ujal pre-
zident republiky Václav Klaus. Pro občany 
mělnického regionu je důležité, že od 3. 
ledna do 24. ledna 2013 je výstava k vidění 

v obřadní síni obecního úřadu v Byšicích. 
Záštitu nad ní převzala senátorka Veroni-
ka Vrecionová a starostka Byšic Jana Po-
láková. Ve čtvrtek 24. ledna bude výstava 
převezena do Senátu ČR, odtud se vydá na 
pouť po severních Čechách. 

Výtvarná propagace k této výstavě vze-
šla z umělecké dílny výtvarného oboru 
ZUŠ Mšeno, skvělým pěveckým výkonem 
se na vernisáži představila studentka naší 
školy Jana Podpěrová, která zazpívala sta-
rou židovskou píseň O ir klajne lichtelech. 
Při společenském setkání, jež po vernisá-
ži následovalo, blahopřála Janě senátorka 
Veronika Vrecionová, ale i herečka Miriam 
Kantorková. 

PhDr. Josef Šebesta, Ph. D.

V jednom s autorem souhlasím, že „někteří 
lidé“ opravdu nevědí kam se sebou, zvláště 
tehdy, když se začínají míchat hrušky s ja-
blky… Podtext článku nese honosný latin-
ský nápis: „Mění se mravy lidí, mění se řád 
věcí.“ Ano, mění, ale nemění se hodnoty. 
Pravda zůstává pravdou, stejně jako lež lží. 
Mění hlavně ti, komu tradiční hodnoty tohoto 
principu nevyhovují, nebo je svým postojem 
a morálkou popírají, nebo už dávno popřeli. 
Často z toho zůstane pouhý alibismus – nic 
víc než omluva sebe sama. Jakési posvěcení 
svých počinů. Každopádně nechci tímto člán-
kem otevřít nějakou polemiku. Když ale zazní 
„A“, musí zaznít (a ať zazní) i „B“.

Mariánské sousoší není jen dekorací pro-
storu našeho náměstí, nebo mrtvou památ-
kou historie, či umění. Je to také symbol víry 
křesťanů, zvláště katolíků, kteří ho kdysi po-
stavili. Nebo jsme už tak daleko, že církev 
s jejími věřícími bereme jako něco druhořa-
dého, že se o ni může otírat, kdo chce, čím 
chce a kdy chce? Smutné. Možná těch křes-
ťanů je menšina, možná náboženství a víra 
už dávno není „in“, ale i oni mají právo na 
svou hrdost, vyznání a cit, který bývá v naší 
společnosti často urážen netaktností. Možná 
autor počítá výhledově s tím, jako v onom 
přirovnání k růžově natřenému tanku, že 
i křesťanství se za několik let propadne do 
hlubiny hieroglyfických zapomnění… (ci-
tace z článku). Zatím k tomu za dva tisíce 
roku nedošlo, a že patříme mezi státy nejvíce 
ateistické, tím se nic nemění. Srovnání s ide-
ologií růžového tanku – to je trošku mimo 
mísu. Sám autor článku počin Davida Černé-
ho, v souvislosti s nátěrem tanku na růžovo, 
nazývá uměleckým skandálem. To, co zmi-
ňovaný umělec vytvořil jako dílo parafráze 
na sochu sv. Václava, to je projev charakteru 
umělce, netýká se však konkrétní sochy na 
Václavském náměstí – dovolil by si vůbec 
něco takového? Asi určitě ne.

Umělecký směr Street Art, jak autor podo-
týká, je vědomé zasahování do veřejného pro-

storu – PROSTORU, nikoliv již vytvořeného 
díla. Bohudíky, nikde jsem se nedočetl, že by 
to bylo zasahování do kulturních památek… 
Vytvořit něco ve stylu Street Art a umístit to 
do daného prostoru, nebo zasahovat do kul-
turních památek a přetvářet je, to není to-
též. – Jak autor podotýká: „… pak se nejlépe 
pozná, jak kdo vnímá sám sebe jako součást 
prostoru…“ (dovolím si dodat i jako součást 
společnosti). Je pro mě smutné, když se po-
tom použije to, co máme po ruce, a je nám to 
dobré jen k posvěcení a uskutečnění pouhých 
vlastních cílů. 

Porovnávat své počiny s ruskou skupinou 
Pussy Riot je, promiňte, dost přízemní. Ne-
stydím se přiklonit k názoru, že jejich vystou-
pení v křesťanském chrámu bylo a je pohor-
šením (pro nevěřící ne). Chápu, na co chtěly 
zpěvačky upozornit, a neodsuzuji, ale zvolené 
místo – to dost uráží. 

Těším se, jak podle tohoto odstavce bude-
me chodit do Národního divadla v plavkách, 
pro státní vyznamenání v teplácích a na po-
hřby v montérkách. Že to není možné? Vzor 
se nám předkládá, a nejen na světové scéně. 
Našli se i takoví, kteří se pohoršili nad tím, 
že to mohlo být v bývalém komunistickém 
Rusku dokonce někoho urazit, když se to dělo 
„jenom“ v kostele…??? „Prý zhanobily, zne-
světily, zneuctily… jiné totemy. K jak velké 
velké degradací lidství musí docházet ve stá-
tě, v němž lidé uvažují takto.“ (citace přepisu 
slov autora článku).

Toto vyjádření v článku urazilo i mě. Nech-
me každému, co jeho jest, a jestli se někdo 
chce stavět jako mluvčí morálky, nebo svých 
vlastních názorů, ať potom neuráží druhé. Za-
vání to „Jiráskem“, který jako známo stál tvr-
dě proti církvi, křesťanům, hlavně katolíkům. 
Vše, co podpořilo a rádoby dokázalo „jeho“ 
pravdu (včetně nesmyslných románových vý-
myslů), bylo dobré. Minulý režim takovéto 
urážení rád živil, hodilo se mu to do krámu 
v boji proti církvi a podpoření vlastní ideo-
logie. (Kdo není s námi, nemyslí stejně – je 

proti nám). Pravda je v názoru většiny. Ale je?
Srovnávat náboženské symboly i chrámy 

s totemy, zařazovat do kategorie degradace, 
zlehčovat slova znesvětit, zneuctít, zhanobit 
(co jiného to bylo v oné katedrále?), přirov-
návat k upalujícím tmářům a pokrytectví, ar-
gumentovat humanismem atd., to zabolí. Mě 
jako kněze určitě. Že protestní akci proti vy-
stoupení ruské skupiny podepsala i Madonna 
a další? – Myslím, že známe její život, postoje 
i morálku… Kdo žije stejně, určitě si ji bude 
brát jako vzor… Křiklouni křičí po toleranci, 
sami tolerantní nejsou. Respektovat hodnoty 
křesťanů (i křesťanů) buď vymizelo, nebo zů-
stalo jako koroze pohledu minulé neblahé éry. 
Nevím, kudy směřuje Česko, vidíme ale, kde 
směřuje morálka a její neměnné hodnoty. Kam 
ale směřuje takto formovaný člověk…?

Ještě se musím zmínit k argumentaci o br-
něnském biskupství a jeho zapojení do progra-
mu Street Art – Prostudoval jsem obsahu tohoto 
záměru. – Nestačí odvolat se pouze na to, „…
že (dokonce) Biskupské gymnázium v Brně“ 
tomuto neodporuje. Pro neznalého je to laciný 
argument. Doporučuji, aby se argumentovalo 
pravdou, nikoli přizpůsobenou polopravdou. 
Něco jiného je předmět studovat a vyučovat 
– což je pravdivou náplní biskupského gymná-
zia, něco jiného je experimentovat. 

Každopádně jsem byl obohacen novým 
poučením, že šála na sochách světců je umě-
leckým dílem, které obohatí katalog světové 
informovanosti. Děkuji za tuto osvětu. Mra-
vy se nemění, stejně jako se nedá měnit 
pravda. Vím, musíme počítat s lidmi, kteří 
morálku a mravy mají, ale i s těmi, kteří je už 
dávno překroutili, nebo ztratili. 

Položím stejnou otázku jako autor: „Kde 
na této trase zůstává člověk dnešní, si musí 
zodpovědět každý sám.“ (citace z článku) Po-
kud chceme hledat v šále symboliku obvazu, 
zkusme obvázat rány dneška, které mnozí 
i v této době rádi způsobují. Možná nepatřím 
k těm inteligentním lidem, které autor vy-
zdvihuje. Zastávám se vitu svých farníků, nás 
křesťanů. 

Jak jsem psal v úvodu, nechci vyvolat pole-
miku. K článku, který vyšel veřejně a s jehož 
obsahem i argumenty nesouhlasím, dovoluji 
si i já toto své stanovisko uvést veřejně. Dě-
kuji vám za pozornost.

P. ThMgr. Bohuslav Bártek, 
katolický kněz a farář 

při kostele sv. Martina

Josef Čapek a ZUŠ Mšeno

Nejsem dopisovatelem Mšenských novin, ale článek o barokním sloupu 
na náměstí mě k tomu vyprovokoval. 
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Tip na dobrou knihu
Miloš Urban: Praga Piccola
Český spisovatel Miloš Urban je ve fondu 
Městské knihovny zastoupen již dvěma tituly 
a to knihou  Sedmikostelí a Boletus arcanus. 
Ráda bych vás upozornila na další – román 
Praga Piccola, který vyšel koncem roku 2012.
Anotace: Historie jedné rodiny, jednoho měs-
ta a jedné továrny z doby konce Rakouska-
Uherska a ve slavném dvacetiletí Českoslo-
venské republiky uvádí čtenáře do prostředí 
jedné libeňské automobilové továrny na 
sklonku Rakouska-Uherska a pak ve dvacá-
tých a třicátých letech první republiky. Do-
stáváme se do rodiny Rudolfa Neumana, po-
znáváme jeho ženu a dva syny, z nichž starší 
Rudi oplývá nadáním na všechno a může si 
vybrat, kým chce být, ale očekává se, že bude 
nástupcem svého otce, i když jeho to táhne 
do světa, zatímco na mladšího Bertolda zbylo 
talentu málo, ale o to víc chce v továrně zís-
kat neprotekční místo a vyrábět automobily. 

Právě Bertold je vypravěčem rodinné ságy. 
Bratři zpočátku netuší, proč se k nim přistě-
hoval vzdálený příbuzný Fridrich se svou 
dcerou Lilianou, a když vyjde nepříjemná 
pravda a z ní vyplývající povinnost najevo, 
Rudi se z ní šikovně vyvlékne a nechá se za-
stoupit mladším bratrem. Bertold si sestřenku 
vezme za ženu a pokusí se žít s ní smyslupl-
ný život, přestože jeho srdce je jinde. Jak pár 
stoupá na společenském žebříčku a z Libně 
proniká do lepších kruhů do Prahy, kde tráví 
volné neděle mezi filmovými herci a režiséry 
na Barrandovských terasách (příležitost pro-
dat automobil hvězdě stříbrného plátna), zá-
roveň se propadá do hluboké vztahové krize, 
kterou nezažehná ani narození dcery. Bertold 
se s rozchodem vyrovná po svém, ale s čím 
se vyrovnat nemůže, je přechod na armádní 
výrobu v době, kdy republice začne čím dál 
víc hrozit Německo. Jeho přání zůstat v Libni 
vezme za své, když mu židovští přátelé do-
poručí odejít před Hitlerem do Anglie a on je 
na poslední chvíli poslechne. Svůj oblíbený 
automobil, skromnou Pragu Piccolu, si bere 

s sebou, a spolu s ní tajemný náklad, který se 
mu podaří v bezpečí dostat až do Londýna. 
Odtamtud podniká kroky na záchranu své 
dcery a bývalé ženy, ale milovanou továrnu 
zachránit nedokáže.

Tento román se poněkud vymyká z autoro-
vy dosavadní tvorby, po mysticko-gotických 
románech, popřípadě románech s lehce detek-
tivní zápletkou, je to román životopisný. Au-
tor sice tvrdí, že vznikl na základě skutečných 
zápisků Bertholda Neumana, ze kterých čerpal 
při psaní knihy, ale stejně tak je možné, že se 
jedná o další z autorových mystifikací.

Čtenáři si mohou vychutnat Urbanův vypra-
věčský styl, který se vyznačuje bohatostí jazy-
ka, barvitostí popisů i postav. Oživuje starou 
historii Libně i automobilky Praga. Pozornost 
si zasluhuje i grafické zpracování knihy – opět 
z dílny Pavla Růta. Bylo na ni použito tzv. vra-
pování, technika, díky níž nejsou stránky stej-
noměrně oříznuty a díky které připomíná prvo-
republikové tituly, jejichž archy musel čtenář 
sám rozřezat.

Martina Hanzlová

Knihovna řečí čísel
Statistika: Počet registrovaných čtenářů 
v roce 2012 dosáhl počtu 218, což je necelých 
11 % z celkového počtu obyvatel města. Počet 
výpůjček činil 7 474 knihy a 768 čísel časopi-
sů. Knihovnu navštívilo 2 858 čtenářů a 1863 
uživatelů internetu.

Do knihovního fondu přibylo 416 nových 
knih, z toho 327 knih pro dospělé a 89 knih 
pro dětské čtenáře. V únoru 2012 proběhla re-
vize fondu, při které byly zjištěny ztráty a vy-
řazeny zastaralé dokumenty.

Akce, které loni proběhly v knihovně:
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ proběhly besedy 
pro žáky na témata, která si vyučující dohodli 
předem (základní knihovnické lekce, pohád-

Beneš Oskar (* 22. 2. 1913 Veselí nad Luž-
nicí † 24. 4. 1945 Zahájí), odbojový pracov-
ník. Absolvent obchodní školy, v roce 1939 
překročil ilegálně čs. hranice a vstoupil do 1. 
čs. polního praporu v Buzuluku v bývalém 
SSSR, s nímž prodělal boje o Kyjev a Bílou 
Cerekev. V září 1944 byl převelen na území 
Čech ve funkci komisaře sovětsko – české 
partyzánské brigády Jana Žižky (později po-
užívala název „Národní mstitel“), která půso-
bila v lesích kolem Řepína a širokém okolí. 
V té době se podařilo předat sovětským or-
gánům na Mělnicku přes 20 000 ozbrojených 
zajatců včetně německých generálů, na čemž 
měla svůj podíl i tato brigáda. V dubnu 1945 
se Otakar Beneš dostal do obklíčení a v ne-
rovném boji s nacistickými Němci zahynul 
ještě se dvěma druhy – ruskými partyzány N. 
V. Vybornovem a K. A. Andronovem. Po-
mník s pamětními deskami a hrob partyzánů 
je v Zahájí mezi Chorušicemi a Mělnickým 
Vtelnem, poručík Oskar Beneš je pochován 
v Chorušicích. Se svou ženou se viděl naposle-
dy na Slovensku, účastnila se bojů o Duklu.

Navrátil Josef Matěj (* 17. 2. 1798 Slaný 
† 21. 4. 1865 Praha), malíř – krajinář a por-

trétista, kreslíř, dekoratér. Vyučen malířem 
pokojů, absolvent Akademie výtvarných 
umění v Praze, předseda Jednoty umělců vý-
tvarných. Byl jednou ze základních osobnos-
tí moderního malířského realismu v českém 
umění. V jeho díle jsou četné romantické 
motivy působivých krajin, obrazy s námě-
ty různých zátiší, městské žánry a portréty. 
Jeho skicák s motivy z Mělnicka, Obříství, 
Tupadel, Liběchova a dalších míst je uložen 
v Národní galerii v Praze. Proslul též jako 
dekoratér měšťanských domů a vývěsných 
obrazů šlechtických zámků. Byl mj. autorem 
nástěnných maleb na zámku v Liběchově 
(1838 – 43), dále na zámku v Kolíně a Jir-
nech u Prahy. Teprve na počátku 20. století 
byla uspořádána souborná posmrtná výstava 
jeho díla, jímž se zařadil k předním evrop-
ským umělcům.

Píšek Jan Křtitel (* 4. 10. 1814 Mšeno 
† 16. 2. 1873 Sigmaringen), operní pěvec. 
Absolvent gymnázia v České Lípě, kde byl 
vokalistou v tamním chrámu. Zpěvem a hud-
bou se intenzívně zabýval v Praze při studiu 
filozofie a práva, které nedokončil. V roce 
1835 působil v opeře Stavovského divadla, 

Kulturní kalendář Mšenska po Praze a Brně nastoupil v roce 1848 vítěz-
nou uměleckou cestu evropského barytonis-
ty přes Vídeň do Frankfurtu nad Mohanem, 
kde nastudoval 40 úloh tehdy oblíbených 
oper, hostoval na různých místech v Němec-
ku, Švýcarsku, Holandsku, Belgii, Rakousku 
a Anglii, kde zpíval před královnou. Byl nad-
šeným propagátorem českých písní, zejména 
písně Kde domov můj, dnešní naší národní 
hymny. Pochvalně se o něm vyjadřovali skla-
datelé Hector Berlioz a Bedřich Smetana. 
Byl přítelem K. H. Máchy a jeho úspěchům 
věnoval pozornost i spisovatel K. V. Rais ve 
svém románu Zapadlí vlastenci. Na své rodné 
město nezapomínal a často je navštěvoval.

Spott Karel († 28. 2. 1898 Mšeno), za-
kladatel české moderní a umělecké knižní 
vazby. Absolvent zlatnické školy, působil 
ve Vídni a Paříži, kde se seznámil s mnoha 
českými umělci, mj. s Alfonsem Muchou 
(1860 – 1939). Celý život se věnoval. Umě-
lecké a knižní vazbě. Spolupracoval se svým 
bratrem Vladimírem.

Srbová Jarmila (* 6. 2. 1908 Střemy  
† prosinec 1970), chemička, bioložka. Od-
borná asistentka na klinice nemocí z povolá-
ní Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. 
Je autorkou odborné publikace o nemocech 
z povolání.

ky, pověsti, dobrodružná literatura, Astrid 
Lindgrenová apod.). V roce 2012 se uskuteč-
nilo celkem 21 besed. V červnu bylo třicet 
prvňáčků povýšeno na rytíře čtenářského řádu 
– v obřadní síni radnice byly děti za přítom-
nosti pana místostarosty pasovány knihovnic-
kým mečem a obdržely jako dárek čtenářské 
průkazy na rok zdarma.
Knihovna spolupracuje  Klubem seniorů, 
pro který pořádáme přednášky. Loni se se-
tkalo s úspěchem povídání o Praze, doplněné 
prezentacemi – Staroměstské náměstí, Karlův 
most, Pražský hrad, dále třeba historie a sou-
časnost Mělníka.

Výpůjční doba zůstává nezměněna: 
Po, st 8 – 11.30, 12.30 – 17, čt 8 – 11.30, 12.30 
– 15 h.
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Beletrie
E. Hakl: Skutečná událost; M. Urban: Praga 
Piccola; A. Hollingshurst: Cizí dítě; J. Egan: 
Návštěva bandy rváčů.

Detektivky, napětí, záhady
M. Klevisová: Dům na samotě; C. Läckberg: 
Elsino tajemství; D. Francis: Spřízněni krví; A. 
Christie: Na vrcholku vlny; A. Vašíček: Návrat 
srážce duší; A. Vašíček: Italské záhady.

Knihy pro ženy
H. Pawlovská: Strašná nádhera; S. Brown: Te-
xas. Odvážná Sage; D. Steel: Hotel Vendome.

Nové knihy
v městské knihovně



NÝ PRAMÍNEK – Agentura Gordia Praha.
22. pá (A) Scott McPherson MARVINŮV PO-
KOJ.
23. so (G) Scott McPherson MARVINŮV PO-
KOJ.
25. po 9,30 h (školy) O. Wilde – J. Z. Novák 
CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO.
25. po (S) Jeffrey Hatcher DR. JEKYLL & 
MR. HYDE – boleslavská derniéra.
26. út (E2) Tom Stoppard ARKÁDIE – Zápa-
dočeské divadlo v Chebu.
27. st (M1) Václav Havel – VERNISÁŽ – PĚT 
TET.
28. čt 18 h (RD1) NA KOUZELNÉM PA-
LOUČKU.
Pokud není uvedeno jinak, jsou začátky 
představení v 19 h.

KLUB SENIORŮ
Bližší informace: Jana Švecová – osobně 
v prodejně obuvi na náměstí ve Mšeně 
nebo na tel. 315 693 005; Alena Oupic-
ká – tel. 732 159 134; Michal Šimek – tel. 
608 718 898

21. čt 16 h OTISKY KARLA HYNKA MÁ-
CHY v Kokořínském dole a jeho okolí. Téma 
uvede Martina Hanzlová v městské knihovně 
Mšeno. 

INZERCE
Pronajmu byt 3+1 na Mělníku. Ihned k nastě-
hování. Bližší info na tel. 775 510 405.
Prodám netbook, ASUS Eee PC 1000H bílý. 
Procesor Intel Atom N270 1.6GHz, 1GB 
DDR2, 160GB, 10“ 1024 x 600, int. VGA, 
Intel, wlan, lan, BT, mic, kamera, čtečka, 3x 
USB, 6 čl. aku, 1.45kg, Win XP. Mírná vada 
displeje nemající vliv na chod. Cena 3.000 Kč 
Tel. 608 735 399.
Prodám notebook Acer Aspire 7520G. AMD 
Turion64 TL-60 2.0GHz, paměť 2048MB 
RAM, 17“ WXGA+ displej, 2x160GB disk, 
DVD/RW mechanika, grafika GeForce 8600M-
GS , BT, WiFi, kamera, win.vista. Herní no-
tebook. Původní cena 30.000, nyní 7 000 Kč, 
možná dohoda. Tel. 608 735 399.
Prodám mobilní telefon Apple Iphone 3G-
16Gb. Kompletní balení (nabíječka, sluchát-
ka, manuál), originální krabice. Zakoupený 
v ČR. Software iOS4 včetně Jailbreak. Cena 
3.500 Kč. Tel. 608 735 399.
Daruji za odvoz dvě starší postele s úložným 
prostorem. Tel. 721 420 992.
Prodám manažerský notebook HP Compaq, 
úhl. 38 cm, DVD, Bluetooth, WiFi, Windows 
XP Professional, výborný stav, pův. cena 15 tis. 
Kč, nyní jen 4 200 Kč. Mohu zaslat i na dobír-
ku. Tel. 731 719 454.
Prodám pěkný kovový model těžkého ja-
ponského tanku T90, délka cca 18 cm. Fir-
ma del Prada. Výborný stav, nepoškoze-
ný. Cena 200 Kč. Zašlu i na dobírku. Tel. 
731 719 454.
Prodám krásné netradiční hodinky zn. Prim, 
model cca 1960, restaurované profesionálním 
hodinářem. Pro náročné sběratele, cena odpo-
vídající kvalitě – 700 Kč. Na požádání zašlu 
foto. Tel. 731 719 454.
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KOJ – slavnostní premiéra.
19. út 8,45 a 10,30 h (školy) Renata Nechuto-
vá MYŠÁCI JSOU ROŠŤÁCI – Divadlo Mi-
naret Praha.
19. út Moliére ZDRAVÝ NEMOCNÝ – Stu-
dio DVA Praha.
20. st 18 h (RD2) Gunter Spang ČERTÍK FI-
DIBUS – Divadlo Lampión Kladno.
21. čt 18 h (RD3) Božena Šimková ZÁZRAČ-

20. st 17 h VEŘEJNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
MĚLNÍK – vystoupí žáci hudebního a taneč-
ního oboru. 
20. st 20 h VEČER S VŮNÍ DÁLEK – mul-
tikulturní večer s ochutnávkou specialit z Iz-
raele, Arménie, Ukrajiny, Moldavska, Ruska, 
Turecka a dalších zemí.
21. čt 17 h HODINKA S PEGASEM – autor-
ské čtení členů mělnického literárního klubu 
Pegas, tentokrát na téma „Obrázky z cest“. 
22. pá 10,30 h PÍSNIČKY HUDEBNÍCH DI-
VADEL A KABARETŮ s tvorbou českých hu-
debních skladatelů jako Karel Hašler, Jaroslav 
Ježek, Jiří Šlitr a další. Představení je určeno 
pro žáky ZŠ.
25. po 18 h BERLÍN – MEKKA MODERNÍ 
ARCHITEKTURY – přednáška ak. arch. Mi-
loslava Čejky o architektonických skvostech 
Berlína.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Divadelní představení: Pan Kaplan má třídu 
rád – představení Divadla ABC; Poprask na 
laguně – představené z cyklu Divadelní veče-
ry Vladimíra Dědka. Koncerty: Bára Hrzá-
nová a Condurango – koncert v rámci cyklu 
„Rebelující dámy české hudby“; Lucia Jazz 
Q – swingový večer. Přednášky: Klasicismus 
a empír – přednáška Mgr. Čeňka Hlavatého; 
Afrokubánksá hudba aneb mnoho příchutí sal-
sy I. – přednáška hudebníka a skladatele Petra 
Smetáčka; Planeta Země 3000 – naučný pořad 
pro žáky ZŠ a SŠ; Ostatní: Nedělní divadel-
ní pohádky pro děti; Expediční kamera; Vinná 
noc.

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

Velká scéna
4. po (M3) Moliére SCAPINOVA ŠIBAL-
STVÍ.
5. út (E1) Lars von Trier KDO JE TADY ŘE-
DITEL?
6. st (B) Neil LaBute TLUSTÝ PRASE.
7. čt (C) Jiří Brdečka – Jan Rychlík – Vlastimil 
Hála LIMONÁDOVÝ JOE.
8. pá (J) Václav Havel – VERNISÁŽ / PĚT 
TET. 
9. so Martin Vačkář – Ondřej Havelka ZLO-
ČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU.
11. po (DO) Alexandr Sergejevič Puškin EV-
ŽEN ONĚGIN – Divadlo Anfas Praha.
12. út 18 h (M6) Vítězslav Nezval MANON 
LESCAUT.
13. st 16 h (zdarma) ZA OPONOU – MARVI-
NŮV POKOJ.
15. pá (P) Scott McPherson MARVINŮV PO-

KAM ZA KULTUROU
Únor 2013

Mělnické kulturní centrum, o. p. s. Masa-
rykův 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 neza-
mlouváme.

3. ne 14 h FIMFÁRUM – pohádka Jana We-
richa z přehlídky her pro děti Divadlo dětem 
2013. Hraje Hynkovo hravé divadlo, o. s. z Li-
toměřic.
6. st 19,30 h Divadelní večery Vladimíra Děd-
ka DVA NA KANAPI – v komorní francouz-
ské konverzační komedii Marca Camolettiho 
účinkují členové Nového divadla Mělník.
7. čt 9,30 h KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA 
– čtyři pohádky z mechu a kapradí. Pro děti od 
3 let hrají členové divadla Anfas. 
8. pá 20 h 18. REPREZENTAČNÍ PLES ZŠ 
JAROSLAVA SEIFERTA.
10. ne 14 h Divadlo dětem 2013 ŽENICH PRO 
ČERTICI aneb SEDMIMÍLOVÉ BOTY – ve-
selá pohádka s melodickými písničkami. 
10. ne 19,30 h CZECH PHILHARMONIC 
JAZZBAND – Jazzové a swingové evergreeny 
z let 1920 – 1950: koncert ansámblu, jehož zá-
kladní repertoár tvoří melodicky bohatá témata 
z období rodícího se jazzu až po současnost. 
Vedle členů České filharmonie se představí 
i hudebníci z ryze jazzového světa, kteří dotvá-
řejí profil této jedinečné kapely.
11. po 17,30 h BAROKNÍ UMĚNÍ – přednáška 
Mgr. Čeňka Hlavatého, ředitele ZUŠ Mšeno. 
13. st 15,30 h TRDLOVAČKA S TANCO-
VAČKOU – oblíbený hudební pořad. K tanci 
i poslechu hraje kapela Tancovačka pod vede-
ním Standy Tatara.
14. čt 19,30 h VĚRA MARTINOVÁ A PAV-
LÍNA JÍŠOVÁ – společné vystoupení prvních 
dam českého folku, které na jevišti doplní Adé-
la Jonášová. 
15. pá 19,30 h 14. SPOLEČENSKÝ PLES 
MĚSTA MĚLNÍKA.
17 ne 14 h Divadlo dětem 2013 DĚTSKÝ 
KARNEVAL S RÁDIEM BLANÍK – slavnost-
ní zakončení festivalu a losování vítězů soutěží 
Děti kreslí divadlo a Návštěvník přehlídky.
17. ne 19,30 h HOLKY Z KALENDÁŘE – 
něžná komedie v podání Divadla ABC. Hrají: 
H. Doulová, V. Gajerová, D. Batulková, R. Fid-
lerová, J. Smutná, K. Macháčková, L. Termero-
vá, J. Vlasák, P. Juřica, L. Skořepová, S. Lehký, 
J. Drbohlavová, Z. Vencl, D. Choděrová.
18. po 17 h SKUPINA 3+2 SPOLEČNĚ – ver-
nisáž výstavy tvůrčí skupiny lidí, kteří se dali 
dohromady pomocí Facebooku, jejich přátel 
a hostů. Výstava potrvá do 27. března 2013.
19. út 18.30 h KINOKAVÁRNA – MĚLNÍK 
VČERA A DNES, promítání dokumentárních 
filmů Jaroslava Jelínka o výstavbě a slavnost-
ním otevírání mělnických mateřských škol, 
plaveckého bazénu, kluziště a ohlédnutí za 
oblastní spartakiádou z roku 1985 zachycují 
všední život v Mělníku před mnoha lety.



Jablíčka, tvrdé pečivo, kaštany i slunečnicová semínka s sebou nesli kluci a holky, kteří se loni 
16. prosince rozhodli vyrazit do lesa za zvířátky. Zúčastnili se totiž tradiční akce Okrašlovacího 
spolku pro Mšeno a okolí Vánoční hostina pro zvířátka. Asi třicet nadšenců se sešlo u mšenského 
koupaliště a pak si společně vyšlápli k lesu. První zastávkou na cestě za zvířátky bylo ptačí kr-
mítko v podobě roubenky, které vítá návštěvníky lesoparku Debř. Rázem se v něm ocitla spousta 
dobrot pro malé opeřence ze širokého okolí. A pak malí i velcí pokračovali ke krmelci nedaleko 
Švédského valu, kde nechali vánoční nadílku pro zajíce, divočáky a vysokou zvěř. Po rozdělení 
dobrot následovalo oblíbené opékání voňavých špekáčků a povídání u hřejivého ohýnku. 

Foto: Zuzana Paučová, Pavel Vaněk
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Děti ze Mšenska připravily zvířátkům bohatou hostinu

VÁNOCE LESNÍ ZVĚŘE 

AVON
SPECIÁLNÍ VALENTÝNSKÁ NABÍDKA DÁRKŮ

DÁMSKÉ A PÁNSKÉ PARFÉMY
MÓDNÍ DOPLŇKY

NÁDHERNÉ LEVNÉ ŠPERKY
velký výběr dekorativní kosmetiky, péče o pleť,

vlasové kosmetiky, kosmetiky pro miminka a jiné….

VELKÉ SLEVY
na rtěnky, řasenky, deodoranty, laky na nehty atd…

Připravte se na svátek 
sv. VALENTÝNA = Svátek zamilovaných 

NAKOUPIT OPRAVDU KRÁSNÉ DÁRKY MŮŽETE
BEZ STRESU

A BEZ NUTNOSTI NAVŠTÍVIT JAKÝKOLIV OBCHOD
Katalog fi rmy AVON

VÁM DODÁ A VAŠI OBJEDNÁVKU VYŘÍDÍ

AVON Lady
Renáta Šimíčková
Tel: 608 384 537

Klientské centrum Wüstenrot na náměstí u kostela

WÜSTENROT STAVEBNÍ SPOŘITELNA
klientské centrum Mšeno nabízí

VÝHODNÉ SPOŘENÍ S VYSOKÝM ÚROKEM
Chcete výhodně spořit a získat co nejvíce?

Jen u stavebního spoření dosáhnete
výnosu 10 % z vložené částky

Jak to funguje?
ZALOŽÍTE SI SMLOUVU O STAVEBNÍM SPOŘENÍ

určíte si tzv. cílovou částku, která ale nikoho k ničemu nezavazuje. Jediné, pro co je výše 
cílové částky určující, je poplatek  za uzavření smlouvy, který činí 1 % z této částky

minimální cílová částka je 150 000 Kč

A CO DÁL?
To příjemné je, že nejste ničím povinováni, to znamená, že nemusíte měsíčně převádět 

peníze na Vaše spoření, postačí jednou za rok či jednou
za půl roku je to jen a jen na Vás. To podstatné je, že

získáváte státní podporu
ve výši 10 % ročně z vložené částky do 20 000 Kč

to je maximálně 2 000 Kč za každý rok, což za minimálně stanovenou dobu 
spoření 6 let je nádherný výnos, který činí celkem 12 000 Kč

a k tomu další 2 % úroků od stavební spořitelny.
z částky nad 20 000 Kč vám připíše stavební spořitelna pouze úrok

Po ukončení 6 leté doby můžete 
peněžní prostředky použít na cokoliv

 ■ na dovolenou, na koupi nového auta, na školné
 ■ na přilepšenou k důchodu a spoustu jiných radostí

STAVEBNÍ SPOŘITELNA WÜSTENROT MÁ NEJNIŽŠÍ POPLATEK 
ZA VEDENÍ ÚČTU A TO POUHÝCH 20 KČ MĚSÍČNĚ

Měsíční
platba

Celkem
naspoříte ZÍSKÁVÁTE Celkem

úspory
Doba

spoření
1 000 Kč 72 000 Kč 6 338 Kč 78 338 Kč 6 let
1 750 Kč 126 000 Kč 15 324 Kč 141 324 Kč 6 let

2 000 Kč 144 000 Kč 15 781 Kč 159 781 Kč 6 let
Spořit ale můžete libovolnou částku, kterou si sami určíte.
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Výlet za čerty
První prosincovou sobotu se 35 dětí a do-
spělých vypravilo na výlet do Starých Hradů 
u Jičína, kde se tento víkend pořádala akce 
Čerti a čertice ze starohradských pohádek. 
Po příjezdu nás hned u brány přivítali čerti 
a čertice, každému dítěti dali pohádkový po-
hled a dospělákům na zahřátí trochu výborné 
medoviny.

Na prohlídku jsme si vybrali okruh Pohád-
kové sklepení, kde jsme si mohli prohlédnout 
vodnickou jeskyni, dračí sluj, lesní a ledové 
království i čertovské peklo. Potom jsme navští-
vili Čarodějnou Bestyjolu, kde se čarodějnice 
a kouzlababky starají o své zvířecí miláčky. Vi-
děli jsme černé kozy, ovce, slepice, křepelky, 
krysy, šváby a další zvířátka.

Po těchto dvou prohlídkách jsme zavítali 
do místní restaurace, kde jsme se naobědva-
li. A po obědě jsme vyrazili na cestu zpátky 
domů. Výlet se velmi vydařil, i počasí nám 
přálo a my se budeme těšit na další podobný 
výlet.

Běh Boudeckou roklí
Třetí prosincovou neděli s datem 16. 12. jsme 

SOKOLSKÉ NOVINKY

uspořádali druhý ročník běhu Boudeckou roklí. 
V neděli ráno jsme se probudili do deštivého po-
časí, místy byl sníh i namrzlý a my ani nečekali, 
že by nějací závodníci přijeli. I přes nepřízeň 
počasí jsme se ale vydali do Vojtěchova čekat 
na nějaké odvážlivce. 

Jaké bylo naše překvapení, když kolem půl 
desáté začali přijíždět závodníci z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. Jak se stalo tradicí, závod-
níci přivezli ochutnávku vlastního cukroví a na 
zahřátí čaj, někde i trochu okořeněný kapkou 
alkoholu. V deset hodin bylo na startovní listi- 

Univerzita 3. věku ve Mšeně zahajuje letní semestr

NA CESTĚ ZA VZDĚLÁNÍM
Virtuální univerzita třetího věku ve Mšeně (v DSM) zahajuje výuku v letním semestru ve středu 13. února 2013. Od 10 h zahajujeme první 
přednáškou semestrálního kurzu Čínská medicína v naší zahrádce. Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Tradiční čínskou me-
dicínu můžeme běžně využívat i my, neboť některé léčivé rostliny můžeme také pěstovat našich podmínkách.
Od 11.30 h pokračujeme první přednáškou semestrálního kurzu Dějiny oděvní kultury. Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze ve 
spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání TU v Liberci. V cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií.
Informace: Zájemci o tento způsob vzdělávání mohou získat další informace na internetových stránkách www.e-senior.cz nebo v DSM u pově-
řeného lektora (Blanka Dvorščíková) – tel.: 315 694 720, mobil: 606 823 127, e-mail: dsm.reditel@seznam.cz.

ně 12 běžců a my mohli odstartovat druhý roč-
ník tohoto přespolního běhu. 

První v cíli v kategorii žen byla Linda Bar-
tošová, mezi veteránkami Anita Nekvasilová. 
Mužskou kategorii ovládl Michal Michálek 
a veterány Vladimír Růžička, který přijel až 
z Ústí nad Labem. Celkový počet účastníků byl 
7 mužů a 5 žen. Děkujeme všem, kteří se zú-
častnili. Budeme se těšit na příští ročník, který 
se bude konat 15. 12. 2013. Celkové výsledky 
i fotky na www.sokolmseno.cz

Vánoční besídka
V pondělí 17. prosince se malí i velcí cvičenci 
sešli v sokolovně na vánoční besídce, aby svým 
rodičům předvedli, co si pro ně nacvičili. Malí 
nám zacvičili na trampolínce, lavičce, žebříku 
a žíněnkách. Velcí převedli přeskok přes bednu 
a skoky na trampolíně. Po cvičení si cvičenci 
rozbalili dárky, dostali nějaké sladkosti a spo-
lečně si zasoutěžili v několika disciplínách. Na 
závěr jsme si společně sedli, dali si čaj a cuk-
roví.

Pozvánka na ples
TJ Sokol Mšeno Vás zve na VALENTÝNSKÝ 
PLES, který se bude konat v sobotu 16. 2. 
2013 od 20 hodin v místní sokolovně. K tanci 
a poslechu hraje skupina BONUS. Lístky bu-
dou v předprodeji v Květince u Květy Živné.
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OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU ATELIÉRU V DOMĚ 
ČP. 38 V MASARYKOVĚ ULICI VE MŠENĚ

Ateliér v podkroví:
kuchyň 9,14 m2, pokoj 27,65 m2, pokoj 14,36 m2, předsíň, koupelna, WC – celková podlahová plocha 57,3 m2.

Doporučené minimální nájemné je stanoveno ve výši 50 Kč/m2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně. V ceně nejsou 
zahrnuty úhrady za služby spojené s užíváním.

Prohlídku pro uchazeče možno sjednat telefonicky na č. telefonu 315693121, linka č. 21, referent p. Aleš Vik.

PODMÍNKY UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Vybraný uchazeč bude před podpisem nájemní smlouvy vyzván, aby uhradil jednorázově nájemné ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného a úhrad za služby poskytované s užíváním ateliéru.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na 12 měsíců. Při řádném plnění povinností ze strany nájemce bytu bude radě 
města opakovaně předkládán návrh na uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou na 12 měsíců.
V případě dohody o zhodnocení prostor nájemcem možno jednat předem o změně délky trvání nájemní smlouvy. 
Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranně zvýšit maximálně o roční míru infl ace.

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Písemné přihlášky budou podávány v zalepené obálce na podatelně MěÚ Mšeno nebo poštou s označením:

výběrové řízení na ateliér za smluvní nájemné „Masarykova 38, podkroví“,- 
„NEOTVÍRAT”
jméno a adresa uchazeče.- 

Přihláška bude do výběrového řízení zařazena pouze v případě, že v ní budou uvedeny následující údaje:
adresa ateliéru dle nabídky - 
přesná výše navrhovaného měsíčního nájemného v celých Kč/m- 2 celkové podlahové plochy měsíčně
jméno a adresa uchazeče (příp. kontaktní telefon)- 
datum a podpis uchazeče.- 

Přihláška bude z výběrového řízení vyřazena v těchto případech:
uchazeč je dlužníkem vůči městu- 
uchazečem navrhovaná výše smluvního nájemného v Kč za m- 2 celkové podlahové plochy bytu měsíčně je nižší než 
stanovené doporučené minimální nájemné uvedené v oznámení záměru pronájmu bytu
uchazeč údaje uvedené v přihlášce dodatečně přepsal, upravil či jiným způsobem pozměnil.- 

O konečném pořadí vybraných uchazečů rozhodne Rada města Mšena, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k nájmu 
ateliéru nebude uzavřena se žádným se zúčastněných uchazečů. Rada bude přihlížet zejména k nabízené výši základního měsíčního 
nájemného v Kč/m2 celkové podlahové plochy a sociální situaci uchazeče. 
Vybraný uchazeč bude písemně vyzván ke sjednání termínu úhrady trojnásobku měsíčního nájemného a úhrad za služby 
poskytované s užíváním ateliéru a k uzavření smlouvy o nájmu.

Písemnou přihlášku doručte na podatelnu úřadu nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu, a to nejpozději 
do 20. 02. 2013 do 12:00 hodin

Ve Mšeně dne 23. 01. 2013                                                                                                                Ing. Martin Mach
                                                                                                                                                                         starosta města Mšena

Město Mšeno
nám. Míru 1, 277 35  Mšeno
telefon: 315 693 121, 123, fax: 315 693 006
e-mail: mu@mestomseno.cz, www.mestomseno.cz

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTU



Zásady poskytování příspěvku 
na modernizaci topného systému 
Rada města Mšena schválila dne 9. 1. 2013 v souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tyto zásady po-
skytování příspěvku na modernizaci topného systému budov na území 
města Mšena.

Článek I.
Příjemci příspěvku

Tyto zásady upravují podmínky a výši příspěvku, který se poskytuje 
fyzickým osobám a neziskovým organizacím.

Článek II.
Předmět příspěvku

Příspěvek se poskytuje příjemci příspěvku na náhradu klasických uhel-
ných kotlů a kotlů na spalování LTO následujícími systémy: zplynova-
cími kotli, 
 1.  automatickými hořáky, kotli na plyn (propan, butan a jejich 

směsi), 
 2.  automatickými kotli na spalování biomasy a uhlí (s výjimkou 

spalování energetického uhlí, lignitu, uhelných kalů a pro-
plástků), 

 3.  tepelnými čerpadly. 

Nové zdroje musí být certifikovány dle ČSN EN 303 – 5 min. ve třídě 3, 
nebo být držiteli certifikátu Ekologicky šetrný výrobek, příp. ekoznačky 
EU („květina“).

Článek III.
Podmínky

Příspěvek je možné poskytnout na základě písemné žádosti a po před-
ložení dokladů (revizí – zejména komína, technických zpráv o zapojení 
systému oprávněnou osobou, prohlášení o shodě, certifikátů apod.) a po 
doložení likvidace předchozího systému vytápění. V případě instalace 
nových automatických hořáků do stávajících kotlů je třeba doložit vy-
hovující měření emisí od autorizované osoby.

Příjemce je povinen po dobu 5 let od vyplacení příspěvku provozovat 
systém, na jehož instalaci příspěvek obdržel jako hlavní zdroj vytápění 
a po tuto dobu umožnit MěÚ Mšeno vykonat po předchozí výzvě kon-
trolu na místě instalace systému. V případě neprovozování dotovaného 
systému jako hlavního topného zdroje, nebo neumožnění kontroly, je 
příjemce povinen příspěvek neprodleně vrátit.

Článek IV.
Výše příspěvku

  ad) 1  10 000,- Kč 
  ad) 2  20 000,- Kč   
  ad) 3  30 000,- Kč   

Náhrada zdrojů o výkonu 50 – 99 kW 30 000 Kč; nad 100 kW výkonu 
50 000 Kč.

Článek V.
Platnost a účinnost

Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 10. 1. 2013, žádat 
o příspěvek je možno na tepelné zdroje instalované po 1. 1. 2012, vždy 
nejdéle jeden rok od jejich instalace.

Svatopluk Houserek                                                     Ing. Martin Mach
místostarosta                                                               starosta

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
města Mšena
č. 3/2012,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místním poplatku 
z ubytovací kapacity.

Zastupitelstvo města Mšena se na svém zasedání dne 19. 12. 2012 
usnesením č. 15 usneslo vydat v souladu s ust. § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kte-
rou se ruší obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací 
kapacity:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Mšena č. 8/2005 o místním 
poplatku z ubytovací kapacity. 

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dnem od je-
jího vyhlášení.

Svatopluk Houserek         Ing. Martin Mach
místostarosta města                                            starosta města
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