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Ing. Mach v palbě otázek týkajících se aktuálních problémů města

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU
V dalším ze seriálu rozhovorů s Martinem Machem jsme věnovali pozornost nejen 
dokončení Boleslavské ulice, pokračování rekonstrukce budoucího zdravotního 
střediska  i  budoucí  rekonstrukce  Mělnické  ulice,  ale  i  nejpalčivější  starosti 
současných dnů – obnově železniční tratě Mšeno – Mělník.

www.mseno.eu

mšenské
n o v i n y

n Na  sklonku  minulého  roku  byl  otevřen 
zrekonstruovaný průtah Boleslavskou ulicí. 
Vše proběhlo bez závad?
Vše funguje, jak má. Teď se prokousáváme 
veškerou papírovou agendou, nyní se musí vy-
účtovat všechny dotace. V tomto týdnu přišla 
kolaudace všech objektů, což je základ, aby se 
vše mohlo náležitě uzavřít. 

n Jak pokračuje rekonstrukce domu na ná-
městí, plánovaného jako budoucí zdravotní 
středisko?
Odkoupili jsme projekt vnitřních úprav od sou-
kromého investora, který nakonec upustil od 
jeho realizace. I z časových důvodů nám při-
padlo rozumnější využít již hotový projekt, kte-
rý již vše řeší s dozorovými státními orgány typu 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv, hygienické 
stanice a tak dále. V únoru se dokončí rekon-
strukce vnějšího pláště a otopné soustavy kromě 
nátěrů fasád, které se dodělají v teplejším počasí. 
Teď řešíme změny projektu interiéru. 

n Jaké změny máte na mysli?
Nyní hovořím s potenciálními zájemci budou-
cích prostor (lékárna a ordinace lékařů) a bě-
hem dvou týdnů zaneseme do projektu jejich 
připomínky. Doplníme také další změny, které 
se objevily při rekonstrukci vnějšího pláště. Po 
finalizaci projektu podáme žádost o stavební 
povolení na mšenský stavební úřad. Součástí 
projektu bude i aktualizovaný rozpočet, který 
předložím zastupitelstvu k diskuzi o vyhlášení 
soutěže a úhradě ceny rekonstrukce z rozpočtu 

města. Na letošní rok v něm máme něco kolem 
čtyř milionů korun připravených na investice, 
ale není dosud řečeno na které. Osobně se do-
mnívám, že by potřebné prostředky měly puto-
vat přednostně právě na dokončení střediska. 

n Jak  bude  vypadat  časový  harmonogram 
dokončení?
Pakliže vše půjde dobře, na jaře vyhlásíme sou-
těž na dokončení vnitřních úprav, které by měly 
být dokončeny letos v létě, takže v průběhu 
prázdnin by se mohly ordinace začít stěhovat. 

n Neuvažujete  věnovat  část  vnitřních  pro-
stor jako byt pro lékaře?
Tato myšlenka není teď úplně aktuální, protože 
navržené prostory pro jednotlivé ordinace se 
zdají být nedostatečné a bude třeba někde po-
hnout s vnitřní dispozicí. Zdá se, že druhé patro 
bude plně využito pro zdravotnické účely, tak-
že se ani nevejde původně plánovaná ordinace 
pro návštěvy různých specialistů. Ti by mohli 
případně ordinovat v Domově seniorů, kde je 
prostor na střídání, nebo v některé jiné místnos-
ti, která nebude vytížena na sto procent. 

n A co byt  jako pobídka pro  získání  třeba 
dětského lékaře?
Potřeba bytu pro lékaře není v současnosti akut-
ně nutná. Hledání dětského lékaře bude ještě 
nějakou dobu pokračovat, a pokud by existo-
val jeho případný požadavek na bydlení, řešili 
bychom ho v jiné budově. Zatím se nepodařilo 
sehnat nikoho, kdo by chtěl na Mšensku pře-

vzít soukromou praxi dětského lékaře. Jednáme 
o možnosti zaměstnání dětského specialisty 
s mělnickou a mladoboleslavskou nemocnicí. 
Existuje totiž forma zaměstnání pod zdravot-
nickou organizací, která sama vede celou eko-
nomiku. Druhou možností je dohoda s lékařem 
jako osobou samostatně výdělečně činnou.

n V čem vidíte největší problém?
Už teď je evidentní, že v současné době se 
k nám nikdo nepohrne v souvislosti s počty dětí 
na Mšensku, případně na Vtelensku. Jejich po-
čet zkrátka není optimální, aby obvod zdejšího 
dětského lékaře byl lukrativní. Proto by pří-
padný zájemce šel do podnikatelského rizika, 
protože jsou s tím spojené náklady na rozjezd 
praxe ohledně nejrůznějšího vybavení. Ani pře-
jezdy mezi několika ordinacemi nejsou ekono-
micky zanedbatelnou záležitostí. V podobném 
modelu, v jakém fungoval MUDr. Němeček, 
to půjde obnovit jen těžko. Snažíme se nyní se-
hnat lékaře, který by praxi vykonával alespoň 
některé dny v týdnu formou zaměstnání pod 
nějakou zdravotnickou organizací. Úplně kraj-
ní možností, které bych se ovšem rád vyhnul, 
je situace, v níž by se o zajištění praxe staralo 
naše město včetně ekonomického zajištění, což 
by pro nás bylo opravdu velmi náročné. 

n Nehledáte spojence i jinde při řešení toho-
to problému?
Spolupracuji se starostkami Mělnického Vtelna 
a Liběchova, kde rovněž chybí tato péče. Musí-
me se snažit zajistit pediatrovi podmínky a klid 
na práci. Jednám také se zdravotními pojišťov-
nami o naplnění vládního nařízení, které spe-
cifikuje místní a časovou dostupnost zdravotní 
péče. Mšensko je v tomto směru na hraně, třeba 
u veřejné dopravy téměř žádný spoj nesplňuje 
limit 35 minut. Proto tlačíme na pojišťovny, aby 
nám s tím pomohly. 

n Jakým způsobem?
Jednak aby garantovaly uzavření smlouvy s lé-
kařem, kterého seženeme, a aby i ony sháněly 
pediatra ochotného u nás ordinovat a pomohly 
s případnou související administrativou, stej-
ně tak i krajský úřad. V současnosti přebírá 
péči o pacienty starší 15 let MUDr. Hartlová. 
S mladšími musí rodiče do doby, než se nám 
podaří zajistit ordinaci ve Mšeně, jezdit jinam. 

n Časový horizont zajištění pediatra ve Mše-
ně teď asi neřeknete, že?
To ne, ale pevně doufám, že do pololetí, než 
budeme otvírat zrekonstruované zdravotní stře-
disko, by mohla být v provozu i tato potřebná 
služba. 

n Jak  běží  projekt  rekonstrukce Mělnické 
ulice?
Bohužel zatím probíhá pomalu. Na podzim 
jsme si na schůzce na krajském úřadě vyjasnili 
s projektanty, co je třeba, aby se projekt znovu 
rozběhl. Letos do Mělnické „vletí“ ČEZ, aby 
zakopal „své“ kabely. Naštěstí se tím neponičí 
stávající povrchy ulice, protože většina kabelů 
přijde uložit pod chodníky. Uložení těchto sítí je 
prvním předpokladem, aby v budoucnu mohla 
proběhnout kompletní rekonstrukce celé ulice. 
Pod zemí už je položen vodovod, nyní by měly 
přijít na řadu dráty a v dalším roce – snad s po-
mocí evropských dotačních peněz –  dokončení 
celého projektu.

Dokončení na straně 5



Přítomni: Ing. Martin Mach, Karel Píč, 
Mgr. Hana Nečasová, Mgr. Jiřina Trunková, 
Marie Štráchalová, Alena Oupická, Jiří Gut-
tenberg, Ing. Jaromír Flígl, Mgr. Marcela Pri-
eložná, Mgr. Jaroslava Matúšková, Jan Krúpa, 
Martin Kauler, Ing. Zuzana Říhová, Bc. Dana 
Svobodová.
Omluven: Václav Kočí, Ing. Jaromír Flígl – 
přijde později. Zapisovatelka: Jiřina Maksi-
mová. Ověřovatelé  zápisu: Jiří Guttenberg, 
Bc. Dana Svobodová. 

Navržený program zasedání byl jednomysl-
ně schválen.

Schválení jednacího řádu zastupitelstva 
města
Usnesení  č.  1/2/2014: ZM schvaluje jednací 
řád Zastupitelstva města Mšena. Hlasování: 
pro 13, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jed-
nomyslně.

Rozpočtová opatření rozpočtu města 
Mšena na rok 2014
Usnesení č. 2/2/2014: ZM schvaluje 13. roz-
počtové opatření rozpočtu města Mšena na r. 
2014. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 12 schválené radou města dne 26. 11. 2014 
na základě pověření zastupitelstvem města. 
Hlasování:   13 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

Na veřejné zasedání se v 17:25 h dostavil 
Ing. Jaromír Flígl.  
Usnesení č. 3/2/2014: ZM pověřuje v sou-

ladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
radu města operativním prováděním rozpoč-
tových opatření tak, aby v rámci schváleného 
rozpočtu byly prováděny převody, navýšení 
a ponížení mezi jednotlivými paragrafy roz-
počtu, a to do výše maximálně 1 mil. Kč mě-
síčně s tím, že zastupitelstvo města vezme roz-
počtové změny na vědomí vždy na nejbližším 
veřejném zasedání. Zastupitelé obdrží písemný 
návrh před schválením radou města ve stejném 
termínu jako členové rady města. Hlasování:  
14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení č. 4/2/2014: ZM pověřuje v sou-

ladu s § 102, odst. 2, písm. a) zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
radu města k provedení a schválení případ-
ných rozpočtových opatření v oblasti příjmů 
a výdajů, které by se týkaly rozpočtu roku 
2014 a nastaly v době od 17. 12. 2014 do 31. 
12. 2014 podle příslušných ustanovení zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších před-
pisů a k předložení těchto schválených rozpoč-
tových opatření na první veřejné zasedání ZM 
v roce 2015. Hlasování:  14 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Rozpočet města Mšena na rok 2015
Starosta seznámil s návrhem rozpočtu měs-
ta na rok 2015, který je vyrovnaný, ve výši 
29.461.000 Kč.

V diskuzi se  Mgr. Hanzl zajímal, z jakých 
dat se při tvorbě rozpočtu vycházelo, kdo je 
tvůrcem rozpočtu (na koho se má s dotazy 
obracet), či jaký je cíl rozpočtu. STAROSTA 
–  vysvětlil, že rozpočet vychází z odhadu 

příjmů, zpracovaných odbornou firmou a cí-
lem rozpočtu je rozvoj veřejné infrastruktury 
města.

Na dotaz Mgr. Aulické, zda se v rozpočtu 
města počítá s opravou sociálního zařízení 
v MŠ a s opravou střechy na ZŠ, či zda se čeká 
jen na dotace, starosta odpovídá, že se město 
pokusí o získání dotací, pokud nebudou, bu-
dou stanoveny priority, a ty budou hrazeny 
z rozpočtu města.

Na dotaz Mgr. Prieložné, co je ukryto pod 
položkou rozpočtu 3326, starosta odpovídá, že 
se jedná o Fond regenerace MPZ Mšeno.
Usnesení č. 5/2/2014: ZM schvaluje před-

ložený rozpočet města Mšena na rok 2015 
jako vyrovnaný ve výši 29.461.000 Kč a plán 
nákladů a výnosů r. 2015 – hospodářská čin-
nost. Hlasování:   14 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

Z veřejného zasedání se v 18:00 hodin 
omluvila pí Alena Oupická.

Pozemky (prodeje, koupě, směny)
Usnesení  č.  6/2/2014:  ZM schvaluje kupní 
smlouvu mezi městem Mšenem a ČEZ Dis-
tribuce, a. s. na prodej pozemku p. č. 50/6 
o výměře 25 m2 a st. p. č. 130 o výměře 4 
m2 v k. ú. Olešno, vzniklých z pozemku p. č. 
50/2 zapsaného v katastru nemovitostí pro k. 
ú. Olešno, obec Mšeno na LV 10001 na zá-
kladě geometrického plánu č. 169-103/2014 
ze dne 3. 6. 2014, vydaného společností Te-
sařík a Frank, geodetické práce, s. r. o. U Sta-
dionu 437, Neratovice. Jedná se o pozemky 
pod trafostanicí a v ochranném pásmu kolem 
trafostanice. Cena dohodou bude činit 10. tis. 
Kč. Hlasování:   13 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
Usnesení č. 7/2/2014: ZM na základě dopo-

ručení rady města a na základě nabídky Lesů 
ČR, s. p., schvaluje kupní smlouvu mezi měs-
tem Mšenem a Lesy České republiky, s. p. na 
koupi pozemků uvedených v kupní smlouvě 
za cenu dohodou (stanovenou na základě zna-
leckého posudku č. 1384-52/14 ze dne 16. 
10. 2014 vypracovaného soudním znalcem 
Ing. Pavlem Viceníkem), ve výši 260.700 Kč. 
Finanční prostředky na koupi pozemků budou 
čerpány z nerozděleného hospodářského vý-
sledku z lesního hospodářství z minulých let. 
Hlasování:   13 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

Věcná břemena
Usnesení č. 8/2/2014: ZM schvaluje Smlou-
vu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi 
městem Mšenem a Středočeským krajem, 
kde město Mšeno je oprávněné k pozemkům 
p. č. 1451/1, 1556/1 a 1556/2 v k. ú. Olešno, 
ve vlastnictví kraje, spočívající v oprávně-
ní uložit stavbu „Rekonstrukce VO v obci 
Ráj (Mšeno)“ v obci Mšeno, k. ú. Olešno 
a tuto provozovat v rozsahu vyznačeném 
v geometrickém plánu č. 158-8206/2013 ze 
dne 5. 5. 2014, vyhotoveném firmou GEO-
ŠRAFO, s. r. o., Hradec Králové, za cenu 
9.850 Kč + DPH. Tato částka byla uhrazena 
před zahájením prací při schválení smlouvy 
o smlouvě budoucí. Hlasování:  13 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Mšena, konaného dne 17. 12. 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2015 Rozvojové projekty
Starosta informuje o ukončení stavby rekon-
strukce Boleslavské ulice. Stavba byla pře-
vzata, kolaudace bude probíhat 18. 12. 2014. 
Dále bude probíhat vypořádání stavby ohledně 
dotace, budou také vypořádávány vlastnické 
vztahy k pozemkům – chodníky, silnice.

Stavba „Snížení energetické náročnosti č. 
p. 31“ – finišuje se na vnějším plášti budovy. 
V průběhu ledna a února by měl být instalován 
otopný systém.

Projekt dešťové a splaškové kanalizace 
v Sedlci – probíhá územní řízení na stavbu. Na 
jaře příštího roku proběhne společné výběro-
vé řízení na zhotovitele (VKM, a. s. a město 
Mšeno).

ČEZ znovu podal žádosti o povolení dvou 
akcí, na které již propadlo stavební povolení. 
Jedná se o rekonstrukci KVN, KNN, TS ul. 
Žižkova a rekonstrukci NN v ul. Mělnická, 
Zahradní, Václavské náměstí, zatím nevíme, 
kdy bude realizace

V katastrálním území Olešno začíná probí-
hat jednoduchá pozemková úprava.

Město získalo dotaci ze SFŽP v rámci OPŽP 
na koupi nakladače na BIO odpad.

Koupaliště – letos byla provedena oprava 
poloviny střechy, druhá část bude provedena 
v příštím roce. V současné době probíhá hle-
dání firmy, která by byla schopna vyrobit oplo-
cení na koupaliště.

Finanční a kontrolní výbor – volba předse-
dů a doplnění členů kontrolního výboru
Do finančního výboru je třeba dovolit mini-
málně jednoho člena výboru a předsedu. PÍČ 
– navrhuje p. Václava Dvořáka ml., který byl 
osloven a souhlasil; GUTTENBERG – navr-
huje na funkci předsedkyně výboru Bc. Danu 
Svobodovou a člena výboru p. Tomáše Uhra; 
SVOBODOVÁ – navrhuje za předsedu výbo-
ru Martina Kaulera; NEČASOVÁ – navrhuje 
předsedou výboru Ing. Jaromíra Flígla; FLÍGL 
– nepřijímá; PRIELOŽNÁ – navrhuje členem 
finančního výboru Mgr. Davida Hanzla, který 
funkci přijímá.
Usnesení  č.  9/2/2014:  ZM volí členy fi-

nančního výboru Mgr. Davida Hanzla, Tomáše 
Uhra a  Václava Dvořáka. Hlasování:  13 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.
Usnesení  č.  10/2/2014:  ZM volí předsed-

kyní finančního výboru členku zastupitelstva 
města Bc. Danu Svobodovou. Hlasování:  12 
– 0 – 1, schváleno.

Pro doplnění členů kontrolního výboru 
Mgr. H. Nečasová navrhuje M. Štráchalovou 
a Mgr. J. Trunkovou. Obě členky zastupitelstva 
návrh do funkce přijímají; FLÍGL – navrhuje 
Mgr. M. Aulickou, která funkci přijímá.
Usnesení  č.  11/2/2014:  ZM volí členkami 

kontrolního výboru Mgr. Jiřinu Trunkovou, 
p. Marii Štráchalovou a Mgr. Miluši Aulickou. 
Hlasování:  13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Mgr. J. Trunková podává návrh, aby předse-
dou kontrolního výboru byla zvolena M. Štrá-
chalová, která funkci nepřijímá.
Usnesení  č.  12/2/2014:  ZM volí předsed-

kyní kontrolního výboru členku zastupitelstva 
města Mgr. Jiřinu Trunkovou. Hlasování:  12 
– 0 – 1 (Trunková), schváleno.

Jmenování politika MA 21
Starosta navrhuje, aby politikem zodpověd-
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Vážení občané,
 od 1. 1. 2015 vstupuje v platnost novela zákona o odpadech, která 
nařizuje obcím/městům  oddělené soustřeďování biologických odpadů 
rostlinného původu. Toto omezení vyplývá ze směrnice o skládkování 
odpadů (1999/31/EC), která je implementována do naší platné legis-
lativy včetně plánu odpadového hospodářství, ve kterém je stanoven 
následující cíl:

„V zájmu dosažení cíle snížit maximální množství biologicky roz-
ložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na 
skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmot-

nostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 
2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství vzniklého 
v roce 1995.“

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že pokud při svozu ko-
munálního odpadu (svoz klasických popelnic) bude posádkou nalezen ve 
Vaší nádobě jakýkoliv bioodpad, Vaše nádoba nebude vyvezena (v návaz-
nosti na směrnici).

Důvod, proč se omezuje podíl ukládaných biologicky rozloži-
telných odpadů na skládky je ten, že rozklad těchto odpadů pro-
bíhá v anaerobních podmínkách, a tím vzniká skládkový (bio)plyn 
s vysokým podílem metanu, který ke skleníkovému efektu přispívá 
21násobně více než hlavní skleníkový plyn – oxid uhličitý, který 
vzniká při rozkladu aerobním. Proto jsou níže uvedené odpady od-
kloňovány ze skládek na zařízení typu řízených kompostáren, kte-
ré dokážou tyto odpady z části přeměnit na oxid uhličitý a z části 
vrátit zpět do půdy ve formě stabilního humusu, který je zárukou, 
že uhlík zůstane dlouhodobě uložen v půdě a nebude přispívat ke 
skleníkovému efektu.

U nás ve Mšeně můžete bioodpad odkládat do hnědých plastových 
popelnic za paušální poplatek, tj. za 400 Kč ročně (120 l nádoby) 
a 700 Kč ročně (240 l nádoby) – svoz 1x za 14 dní.

Kompostéry pronajímáme zdarma občanům, kteří žijí ve Mšeně 
a jeho částech, i občanům vlastnícím nemovitosti v našem městě včet-
ně částí. Větve (ořez z keřů a stromů) je možné odvézt na určená mís-
ta. Tento materiál odebírá město zdarma. Další rozšíření systému bude 
předmětem jednání rady města v 1. čtvrtletí roku 2015.

Připomeňme si, co do nádoby na bioodpad patří, a co tam naopak 
nepatří:
Co do bioodpadu patří:

odpad ze zahrad občanů města, zelený odpad z údržby veřejných 
ploch (biologicky rozložitelný), posečená tráva, plevel, větvičky, listí, 
zvadlé květiny, zemina z květináčů, kůra ze stromů, ořez z keřů a stro-
mů, drny, spadané ovoce

Co do bioodpadu nepatří:
obaly (papírové a lepenkové, plastové, kovové a kompozitní), stavební 
odpad (beton, hrubá a jemná keramika, výrobky ze sádry, cihly, odpad 
druhotně blíže neurčený nebo výše neuvedený), domovní odpad, sklo, 
plasty, kovy, textilní materiál, převařené zbytky z jídel, maso, kosti 
apod., jakékoliv jiné neorganické materiály a odpady.

Bioodpad rozhodně nepatří do černých popelnic

RADY PRO OBČANY

�������������������������
����������������������������

������������������������������
������������������������

������������ �����������������������

���������������������������

�������������������������������������������������

ným za zavádění MA 21 byl zvolen místosta-
rosta p. Karel Píč, stejně tak, jako v minulých 
dvou volebních obdobích jím byl vždy mís-
tostarosta.
Usnesení  č.  13/2/2014: ZM volí místosta-

rostu p. Karla Píče politikem zodpovědným za 
zavádění MA 21. Hlasování:  12 – 0 – 1 (Píč), 
schváleno.

Různé a informace
STAROSTA – předal slovo místostarostovi 
K. Píčovi, který přečetl zprávu o činnosti 
kontrolního výboru za r. 2014; ŠTRÁCHA-
LOVÁ – informovala o špatné spolupráci 
kontrolního výboru v roce 2014 s jeho členem 
p. V. Novákem. Po celkem aktivní činnosti 
výboru přestali členové výboru v posledním 

roce minulého volebního období na schůzky 
docházet a činnost byla utlumena; GUTTEN-
BERG – navrhuje finanční dar starostovi, 
a to ve výši dvou měsíčních odměn; ŠTRÁ-
CHALOVÁ – upozorňuje na náročnost práce 
starosty a navrhuje finanční dar starostovi ve 
výši tří měsíčních odměn; FLÍGL – souhlasí 
s p. Štráchalovou v tom, že práce starosty je 
náročná, ale vzhledem k finančním potřebám 
města a s ohledem na finanční možnosti by 
považoval přijetí daru ve výši tří měsíčních 
odměn za nemravné. Navrhuje proto dar ve 
výši jedné měsíční odměny.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje finanční 

dar starostovi města Ing. Martinu Machovi ve 
výši jedné měsíční odměny za výkon funkce sta-
rosty. Hlasování:  1 – 7 – 4, návrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu p. M. Štráchalové:
Návrh na usnesení: ZM schvaluje finanč-

ní dar starostovi města Ing. Martinu Machovi 
ve výši tří měsíčních odměn za výkon funkce 
starosty. Hlasování:   1 – 7 – 4, návrh nebyl 
přijat.

Usnesení č. 14/2/2014: ZM schvaluje fi-
nanční dar starostovi města Ing. Martinu Ma-
chovi ve výši dvou měsíčních odměn za výkon 
funkce starosty. Hlasování:  10 – 1 (Flígl) – 1 
(Mach), schváleno.

Pan K. Píč popřál všem přítomným pěkné 
svátky, pevné zdraví a šťastný nový rok. Pan 
starosta se připojil s přáním všeho dobrého, 
poděkoval přítomným a ukončil veřejné zase-
dání ZM v 19 h.
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1. Rada města (dále RM) projedna-
la a schvaluje návrh rozpočtu Zá-
kladní umělecké školy Mšeno, pří-
spěvkové organizace, na rok 2015 
a doporučuje Zastupitelstvu města 

Mšena schválit neinvestiční příspěvek ve výši 
250 tis. Kč v rámci schvalování rozpočtu měs-
ta Mšena na rok 2015. Hlasování: 5 pro, 0 
proti, 0 zdržel se – schváleno jednomyslně.
2. RM projednala a schvaluje hospodaření 
ZUŠ Mšeno, příspěvkové organizace za obdo-
bí leden – září 2014 a požaduje, aby p. ředitel 
dodržoval termíny předkládání plnění hospo-
daření stanovené radou města v závazných 
ukazatelích ředitelů příspěvkových organiza-
cí. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
3. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 
rozpočtu města Mšena na rok 2014. Hlasová-
ní: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
4. RM projednala návrh rozpočtu města Mše-
na na rok 2015 a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit navržený rozpočet na r. 2015 
v předložené podobě. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
5. RM schvaluje „Plán inventur“ k provedení 
řádné inventarizace majetku a závazků měs-
ta Mšena za rok 2014. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
6. RM zřizuje jako své iniciativní a poradní 
orgány tyto komise: a) stavební a pozemkovou 
komisi, b) komisi pro kulturu a cestovní ruch, c) 
komisi pro školství a sport, d) komisi MA21,
e) pracovní skupinu pro regeneraci Městské 
památkové zóny Mšeno. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
7. RM schvaluje předsedu a členy:
a) stavební a pozemkové komise – předseda: 
Martin Kauler, členové: Milan Koloc, Marie 
Štráchalová, Alena Oupická, Petr Jizba, Jiří 
Guttenberg, Václav Kočí.
b) komise pro kulturu a cestovní ruch – předse-
da: Mgr. Čeněk Hlavatý, členové: PhDr. Josef 
Šebesta, Ph.D., Karel Horňák, Jana Wasyliwo-
vá, Monika Chmelařová, Martina Hanzlová, 
Václav Novák, Jiří Říha, Ing. Zuzana Říhová.
c) komise pro školství a sport – předsedkyně: 
Bc. Dana Svobodová, členové: Mgr. Jiřina 
Trunková, Mgr. Čeněk Hlavatý, Mgr. Martina 
Klementová, Dana Dlouhá, Martina Hanzlo-
vá.
d) komise MA 21 – předseda: Karel Píč, čle-
nové komise: Miluše Flíglová Jizbová, Bc. 
Vendula Šestáková, Ing. Daniela Sobotková, 
Bc. Dana Svobodová, Mgr. Blanka Dvorščí-
ková.
e) pracovní skupiny pro regeneraci Městské pa-
mátkové zóny Mšeno – členové: prof. Ing. Petr 
Konvalinka, CSc., Ing. Jitka Trevisan, Jiřina 
Maksimová, Ing. Martin Mach, Mgr. Jana 
Berková, Mgr. Čeněk Hlavatý, Josef Kauler, 
Radek Sobotka, Ing. arch. Kamila Hrbáčová, 
Ing. Jan Pustějovský.
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
8. RM schvaluje jednací řády těchto komisí 
rady města:
a) stavební a pozemkové komise, b) komise 
pro kulturu a cestovní ruch, c) komise pro 
školství a sport, d) komise MA21. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

9. RM projednala žádost p. Jaromíra Těšíka 
o stanovisko k realizaci stavby pro rodinnou 
rekreaci na pozemku p. č. 501/9 v k. ú. Mšeno 
a nemá námitek k této stavbě. Hlasování: 5 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.
10. RM schvaluje smlouvu č. 1423594 o po-
skytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP, 
která bude uzavřena mezi městem Mšenem 
a Státním fondem životního prostředí ČR na 
investiční akci „Zkvalitnění nakládání s odpa-
dy ve Mšeně“ ve výši 126.142 Kč (5 % z cel-
kových způsobilých nákladů). RM pověřuje 
p. starostu podpisem této smlouvy. Dotace ze 
státního rozpočtu bude poskytnuta na zákla-
dě Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ev. 
č. EDS/SMVS 115D242002849 a bude činit 
maximálně 2.144.422,50 Kč. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.
11. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 17. 9. 2014 na realizaci stavby 
„Snížení energetické náročnosti multifunkč-
ního objektu Mšeno“ spočívající v čerpání 
rozpočtové rezervy ve výši 101.230,42 Kč bez 
DPH. Hlasování: 4 – 0 – 1 (J. Guttenberg), 
schváleno.
12. RM bere na vědomí Protokol o kontrole 
č. 731/14/225 ze dne 14. 11. 2014, vystave-
ný Okresní správou sociálního zabezpečení 
Mělník k provedené kontrole v DSM – neby-
ly zjištěny žádné závady ani finanční rozdíly. 
Zároveň RM bere na vědomí Protokol o kon-
trole č. j. KHSSC 51991/2014 ze dne 12. 11. 
2014 vystavený Krajskou hygienickou stanicí 
SK, Územní pracoviště Mělník na základě 
provedené kontroly v DSM – nebyly zjištěny 
nedostatky, odebrané vzorky stěrů vyhovova-
ly. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

1. Rada města (dále RM) schvalu-
je přijetí dotace na základě Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace Ident. 
č. EDS 115D222002097 Minis-
terstva životního prostředí ČR na 

akci CZ.1.02/3.1.00/11.12652 „Snížení ener-
getické náročnosti multifunkčního objektu ve 
Mšeně“ ve výši 942.135 Kč. Hlasování: 4 pro, 
0 proti, 0 zdržel se – schváleno jednomyslně.
2. RM projednala a schvaluje Dodatek č. 
555/2014/1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
ze SFDI na akci „Chodníky ul. Boleslavská 
– II/259 Mšeno – průtah“ – ISPROFOND 
5217510094, který upravuje podmínky čerpá-
ní finančního příspěvku SFDI před čerpáním 
vlastních prostředků na tuto akci a doložení 
užití vlastních finančních zdrojů na tuto akci 
v termínu do 30. 4. 2015. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.
3. RM jmenuje Ing. Jitku Trevisan předsedky-
ní pracovní skupiny pro regeneraci Městské 
památkové zóny Mšeno a Ing. Vojtěcha No-
votného, Ph.D. členem této komise. Hlasová-
ní: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
4. RM jmenuje Mgr. Marcelu Prieložnou člen-
kou Komise pro kulturu a cestovní ruch. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
5. RM stanovuje na základě NV č. 224/2014, 
kterým se mění NV č.564/2006 Sb., ve zně-
ní pozdějších předpisů, s platností od 1. 11. 
2014 plat ředitelům příspěvkových organiza-
cí zřizovaných městem Mšenem na základě 

předložených platových výměrů, a to jmeno-
vitě Mgr. Jiřině Trunkové, ředitelce Základní 
školy Mšeno, Bc. Daně Svobodové, ředitelce 
Mateřské školy Mšeno, Mgr. Čeňku Hlavaté-
mu, řediteli Základní umělecké školy Mšeno 
a Mgr. et Bc. Blance Dvorščíkové, ředitelce 
Domova seniorů Mšeno. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
6. RM schvaluje pronájem vodovodní šachty 
na části pozemku p. č. 3341/22 v k. ú. Mšeno, 
v Husově ulici ve Mšeně na dobu neurčitou 
manželům Šáleným, Týn nad Vltavou, vlast-
níkům domu čp. 237 ve Mšeně, za cenu 100 
Kč/1 rok. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
7. RM schvaluje záměr města Mšena změnit 
nájemní smlouvu uzavřenou dne 3. 2. 2011 na 
pronájem zemědělsky využitelných pozemků 
v souvislosti s pozemkovou úpravou v k. ú. 
Skramouš, kterou se změnila výměra někte-
rých pozemků, konkrétně pozemku p. č. 242 
o výměře 4807 m2, pozemek zanikl. Změnou 
nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení 
výše nájemného o uvedený pozemek p. č. 242 
v k. ú. Skramouš. Ostatní pozemky nacháze-
jící se v k. ú. Mšeno nebudou touto změnou 
dotčeny. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na 
byt č. 3 ve 2. NP v domě čp. 38 v Masarykově 
ul. ve Mšeně mezi městem Mšenem a Štěpán-
kou Machovou za podmínek předchozí nájem-
ní smlouvy včetně inflační doložky. Hlasová-
ní: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlou-
vy na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 
2015 na byt v domě čp. 360 v Boleslavské 
ul. ve Mšeně (základní škola) mezi městem 
Mšenem a Zdenkem Dvořákem za podmínek 
předchozí nájemní smlouvy včetně inflační 
doložky. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
10. RM schvaluje prodloužení nájemní smlou-
vy mezi městem Mšenem a Ivanou Rumanko-
vou na pronájem zubní laboratoře ve zdra-
votním středisku v Zahradní ul. ve Mšeně. 
Dosavadní nájemní smlouva se mění pouze 
v ustanovení o době trvání, tj. doba určitá do 
30. 9. 2015. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.
11. RM projednala nabídku LČR, s. p. na pro-
dej pozemků vedených jako lesní pozemky 
a ostatní plocha v katastrálním území Mšeno 
a Olešno v katastru nemovitostí zapsaných na 
LV č. 1406 dle seznamu pozemků vypraco-
vaného LČR a navrhuje zastupitelstvu města 
schválit koupi nabízených pozemků za cenu 
uvedenou v předložené nabídce. Finanční 
prostředky na koupi pozemků budou čerpá-
ny z nerozděleného hospodářského výsledku 
z lesního hospodářství z minulých let. Hlaso-
vání: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
12. RM uděluje souhlas Autoklubu Bohemia 
Sport v AČR, Česká Lípa s uzavírkou silnice 
III. třídy v části Mšeno, Skramouš dne 12. 
7. 2015 v době od 6:30 do 16 h na závody 
Rally Bohemia 2015, souhlasí se zvláštním 
užíváním uvedené části silnice a s objízdnou 
trasou. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

USNESENÍ ZE SCHůZÍ RADY MěSTA MšENA
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Vážení občané,
skončil čas vánočních svátků, oslav Nového 
roku a opět jsme v realitě všedních dnů. Na 
dotazy určité skupiny občanů jsem slíbil vy-
světlit, z jakých důvodů vznikla má spoluprá-
ce s Hnutím pro Mšensko. A sliby se mají plnit 
nejen o Vánocích.

Po říjnových komunálních volbách jsme 
všichni žili v domnění, že koalice současného 
starosty se sociálními demokraty, kteří vládli rad-
nici po celé minulé čtyřleté období, bude pokra-
čovat i nadále. Bohužel pravděpodobně názoro-
vá rozdílnost způsobila, že tyto subjekty nebyly 
schopny zasednout ke společnému povolebnímu 
stolu. Zvolení kandidáti ČSSD okamžitě spojili 
své síly s mandáty KDU-ČSL, a vznikly tak dvě 
názorově rozdílné sedmičlenné skupiny, které 
usilovaly o poslední volný mandát. 

Vznikla tak situace, která měla pouze dvě 
varianty. Buď podpořit Hnutí pro Mšensko, 
nebo se spojit s kandidáty sociálních demo-
kratů a křesťanů, a tím pádem tak vyšacho-
vat ze hry vítěze voleb. Obě tato uskupení 
jsem vyslechl, zvážil jejich návrhy a před-
stavy, jak vést město. Veškerá jednání pro-
bíhala v přátelské atmosféře a od obou stran 
přišla takřka naprosto totožná nabídka na 
spolupráci. 

Samozřejmě jsem tuto nabídku konzulto-
val se členy společné kandidátky ODS, na níž 
jsem figuroval jako nestraník. Ke spolupráci 
s Hnutím pro Mšensko jsem se rozhodl z dů-
vodů blízké názorové shody a jejich přesvěd-
čivého vítězství ve volbách, které bylo navíc 
podpořeno značnou částí voličů.

Jsem v zastupitelstvu od roku 1998 čtvrté 
volební období a měl jsem za ta léta možnost 
spolupracovat s mnoha lidmi, kteří se během 
této doby vystřídali ve vedení města. Stejně 
tak jsem stál po boku obou starostů města, 
jak předchozí starostky paní Marie Štrácha-
lové, tak i ing. Martina Macha. Nesmírně si 
toho vážím, neboť za vedení města obou zmi-
ňovaných, ač měli každý svůj vyhraněný styl 
řízení, svou funkci vykonávali naprosto profe-
sionálně a pro Mšeno i spádové obce udělali 
obrovský kus práce. Bohužel dnes se to snaží 
někteří jedinci prezentovat jinak, většinou ti, 
kteří naopak pro Mšeno neudělali naprosto 
nic. Stejně tak mne mrzí velice slabá volební 
účast (47 %), která ukazuje, že každý druhý 
občan s volebním právem neřeší další osud 
a budoucnost svého města.

Nejdůležitější však v tuto chvíli je, aby 
všichni táhli za jeden provaz. Ti, co zde žijí, 
aby zde žili spokojeni, a ti, kteří nejen k nám, 
ale i do celého Kokořínského a Máchova kraje 
zavítají, se sem vždy rádi vraceli.

Přeji Vám do nového roku hodně zdraví, 
štěstí, osobní spokojenosti, pokory a úcty je-
den k druhému, které v poslední době mezi 
lidmi strašně chybí. Hezký nový rok 2015.

Karel Píč, zastupitel

OTEVřENÝ DOPIS OBČANůM

n Možnost získat evropské finance tedy stále 
funguje?
Teď máme nové období s novými prioritami 
a je jasné, že na dopravní stavby tam bude 
méně peněz – pro města a obce asi nic, ale pro 
kraje něco málo ano na silnice vyšších tříd, což 
tedy naše Mělnická splňuje. Takových měst je 
ovšem v kraji hodně.  Bude tedy velká konku-
rence a dá hodně práce, aby náš projekt uspěl. 
Proto by bylo dobré mít do pololetí připravenu 
projektovou dokumentaci a pak se pokoušet 
svůj projekt uplatnit. 

n Důležitou  –  řekněme  principiální  věcí, 
která  nyní  hýbe Mšenskem,  je  projekt  re-
konstrukce železniční trati Mšeno – Mělník. 
Na sklonku minulého roku již byly v celém 
zmiňovaném úseku vytrhány koleje. Někteří 
občané mají obavy, aby  to náhodou nezna-
menalo úplný konec „naší“ lokálky...
To v žádném případě, protože zrušit dráhu je 
složitý úřední proces, který by trval řadu let. 
Navíc je proti tomu obrovský odpor z nej-
různějších stran. Není to tedy na pořadu dne 
a nikoho to snad zatím ani nenapadlo. Všich-
ni – tedy starostové na trati, krajský úřad v čele 
s hejtmanem, České dráhy i Správa železniční 
dopravní cesty – naopak deklarují zájem dráhu 
obnovit. Potud nic nestojí v cestě.

AKCE STřÍDALA AKCI
Dvaadvacátého ledna 
ráno vyrazila zhru-
ba dvacítka policistů 
z pořádkové a krimi-
nální policie, v rámci 
služebních obvodů 
Mšeno, Kostelec nad 
Labem a Horní Po-
čaply, na kontrolu 
rekreačních objektů. 

I v tomto případě přizvali policejní psovody 
a jejich čtyřnohé pomocníky. Do odpoledních 
hodin zkontrolovali 450 chatek, chat a chalup. 
Žádná z nemovitostí nevykazovala známky 
návštěvy nežádoucích osob. Policisté se zamě-
řili i na pohyb osob v okolí chatových kolonií 
a na lesní těžbu. Ani v těchto případech nebylo 
zjištěno žádné narušení zákona. Podobně za-
měřené akce se budou v rámci našeho regionu 
i nadále opakovat.

nenturou. Jsme domluveni s prof. Ing. Pet-
rem Konvalinkou, CSc., rektorem ČVUT, 
že prostřednictvím dopravní fakulty zajistí 
důkladnou oponenturu projektu tak, aby se 
za uvolněné finance postavilo co nejkvalit-
nější dílo s co nejvyšší možnou přepravní 
rychlostí. Chtěli bychom odstranit několik 
problémů s křížením tratě s polními komuni-
kacemi, protože každý takový přejezd prud-
ce zpomaluje dopravu. Čím méně jich bude, 
tím lépe. Měla by nastat větší konkurence 
autům i autobusům. Vize je taková, aby tu 
osobní vlaky jezdily rychle, v pravidelném 
taktu a aby byla možnost průjezdu také ná-
kladního vlaku. 

n Projekt  se  tedy  připravuje.  Jsou  už  při-
pravené i peníze na financování celé rekon-
strukce?
Dobrou zprávou je zajištění finančních pro-
středků na rekonstrukci. Tím, že se státu kvů-
li malému počtu kvalitních projektů nedaří 
utrácet připravené prostředky v dopravních 
stavbách silničních, byla část prostředků 
převedena na projekty železniční. Proto má 
SŽDC dostatek prostředků na podobné re-
konstrukce, takže v tomto ohledu by letos 
problém být neměl. 

n Jaké předsevzetí máte vy osobně v souvis-
losti s mšenskou tratí?
Letos tu musí projet parní vlak. Když ne na 
konci prvního pololetí, tak určitě do konce le-
tošního roku. 

Karel Horňák

NA SLOVÍČKO SE STAROSTOU
Dokončení ze strany 1 n Ale...

Co stojí v cestě, je pomalé tempo přípravy 
projektu na SŽDC. Musí proběhnout stavební 
řízení před drážním úřadem, výběrové řízení na 
zhotovitelské firmy a tak dále. Tohle všechno 
jsou místa, kde se věc může nějakým způsobem 
zadrhnout. Nyní se nacházíme v období pro-
jekční přípravy, která je bohužel pomalejší, než 
bylo slibováno. Teď přišlo pozvání na 2. února, 
kdy bude představen projekt rekonstrukce, což 
se ovšem mělo uskutečnit již v polovině prosin-
ce. Tady je názorně vidět, jak skluzy vznikají, 
přes náš neustálý tlak, aby tomu tak nebylo. 

n Nemáte pocit, že úkol obnovit provoz na 
této  trati do poloviny  letošního roku je ne-
reálný?
Ještě pořád je to teoreticky možné, ale nesmí 
vzniknout žádné další zdržení. Důležitost ter-
mínu dokončení rekonstrukce před turistickou 
sezonou jsme před Vánoci vysvětlovali i gene-
rálnímu řediteli SŽDC, když jsme mu v Praze 
spolu s panem senátorem Voseckým předávali 
petici. Neustále jsme kladli důraz na dodržení 
slibovaného termínu (30. červen 2015). Ředi-
tel SŽDC slíbil, že trať Mšeno – Mělník bude 
v rámci středních Čech jeho prioritou.

n Budete vznášet k představenému projektu 
ještě i své připomínky?
Chceme, aby celý projekt prošel řádnou opo-

Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 ve Mše-
ně. Byt je celkově zrekonstruovaný. 
Za cenu 7.000 Kč měsíčně celkem. Tel. 
724 993 615.

PŘIJĎTE SPORTOVAT! 
Cvičení předškoláků, rodičů 

s dětmi a mladších žáků  
(1. – 2. třída), každý čtvrtek  

od 17 h v tělocvičně ZŠ Mšeno. 
Cvičení vede Květa Živná. 

Florbal pro děti od 
9 let, každé úterý od 17.30 h 

v tělocvičně ZŠ Mšeno. 
Florbalisty vede Tomáš Uher.
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n Co bylo prvotním impulsem k rozhodnutí 
rekonstruovat mšenskou sokolovnu?
Především to byl stále zhoršující se stav pod-
lahy, která trpěla teplotními výkyvy nepravi-
delným vytápěním na podzim a na jaře. Dále 
to byla nesprávná údržba, protože parketová 
podlaha, jak teprve nyní zjišťujeme od podla-
hářů, vyžaduje specifickou údržbu podle po-
vrchové úpravy (lakovaná či voskovaná). Bez 
kvalitní péče o ten který typ podlahy dochází 
časem k jejímu sesychání. Potíže byly i se 
stavem roštu, kde za přibližně osmdesát let 
poklesla některá místa v důsledku uhnilých 
částí, které byly v kontaktu s vlhkým vnějším 
zdivem. 

n Sokolovna však slouží nejen ke sportová-
ní, ale i k pořádání plesů...
Pro tento typ podlahy představují plesy enorm-

ní zátěž. Kdyby se v sokolovně jen sportovalo, 
podlaha by rozhodně vydržela déle. Není to tak 
dávno – myslím, že v roce 2005 či 2006, jsme 
z grantu od MAS Vyhlídky prováděli rozsáh-
lou údržbu – přebroušení, lakování, výspravu 
kritických propadů, takže podlaha byla krásná. 
Ale po pár letech se začaly parkety rozjíždět, 
na několika místech jsme je museli sešroubo-
vat, aby se nikdo nezranil. 

n Jaký problém představuje pořádání plesů?
Zátěž při sportování je proti plesu úplně jiná, 
protože při plesu je na vlastní podlaze daleko 
větší koncentrace lidí, kteří na ní skáčou a svou 
obuví zanášejí zvenku nečistoty, jež pak dobře 
fungují jako brusivo (kamínky z venkovního 
posypu chodníků a prach).  

n Počátkem problémů se tedy stala podlaha...

Ano. Valná hromada uložila výboru Sokola, 
aby tento problém řešil prioritně. Sondovali 
jsme proto různé dotační možnosti a nako-
nec jsme zjistili, že jich tak mnoho není. Ale 
když už budeme rozebírat podlahu, musíme 
rekonstruovat i sítě pod ní, protože není možné 
udělat novou podlahu, která by měla vydržet 
desítky let, a za pár let  ji rozebírat kvůli rekon-
strukci otopné soustavy či vody apod..

n Při detailním posouzení vám poté bylo jas-
né, že podlahou rekonstrukce neskončí, že?
Začali jsme zjišťovat, co všechno by se ještě 
mělo zahrnout do oprav, až jsme pochopili, že 
bude nutné něco udělat s radiátory. Hodně tr-
pěly skutečností, že nebyly schované ve zdivu, 
což bylo i příčinou několika zranění. 

n To jste ovšem stále řešili pouze vlastní sál, 
že?
Když už se do našich úvah dostalo i topení, tak 
jsme začali přemýšlet nejen o radiátorech, ale 
také o celkové rekonstrukci kotelny. Pak už 
bylo jasné, že bychom se měli pokusit o vyu-
žití dotací z OP Životní prostředí, s čímž jsme 
už ve městě měli určité zkušenosti při rekon-
strukcích všech našich škol. Odtud jsme si vza-
li inspiraci i pro sokolovnu. Jde tedy nakonec 
o komplexní projekt s názvem „Snížení ener-
getické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno“, 
jehož obsahem je výměna výplní otvorů (okna, 
dveře), zateplení části fasády, stropů, podlah 

a půd, rekonstrukce otopné soustavy a výmě-
na zdrojů tepla (rekonstrukce kotelny). Akce 
se bohužel netýká přední části budovy směrem 
do ulice Na Skaličkách, kde jsou přísné limity 
památkové ochrany.

n Kdo žádal o dotaci? Město, či Sokol?
Tělocvičná jednota Sokol Mšeno, neboť je sa-
mostatným právním subjektem. Protože loni 
končilo dotační období, byla poslední šance 
požádat o přidělení finančních prostředků. 
Museli jsme se v obrovském časovém tlaku 
rozhoupat k činům. Výbor rozhodl, že zadáme 
a zaplatíme projekt rekonstrukce, zkusíme po-
dat žádost a pak se uvidí. 

n Jakou výši finančních prostředků jste mu-
seli vynaložit na vlastní projekt?
Do financí nepatří jenom vlastní projekt, ale 
i energetický audit, který stojí cca 40 tisíc ko-
run. Ten přinese návrh opatření, která se musí 
zahrnout do projektu. Pak se opět za několik 
desítek tisíc pořídil projekt kotelny a otopné 
soustavy. Dohromady to bude kolem sto pade-
sáti tisíc Kč. Finance stojí i zpracování žádosti 
o dotaci. 

n Jak jste s ní uspěli?
Žádost byla úspěšná, byť ne stoprocentně. 
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Tělocvičná jednota Sokol ve Mšeně letos oslaví velmi významné jubileum – 150 let od svého 
vzniku. V počátcích se v našem městě cvičilo na nejrůznějších místech. Na začátku 20. stole-
tí – přesně v r. 1915, tedy před 100 lety – bylo rozhodnuto o výstavbě nové sokolovny, která 
byla otevřena v r. 1919. Dlouhá léta byl objekt sokolovny nejen sportovním, ale i kulturním 
centrem našeho města. Kromě sportovních aktivit na sále i jevišti (lezecká stěna) se v soko-
lovně odehrávala celá řada plesů, jimž dominovaly sokolské karnevaly, tradičně zpestřené 
oblíbenými půlnočními scénami. Neúprosný čas se však v sokolovně podepsal na stále se 
horšícím stavu podlahy. Proto se mšenští sokolové rozhodli svůj stánek komplexně rekon-
struovat, o čemž jsem hovořil s Ing. Martinem Machem, hospodářem TJ Sokol Mšeno.

Sokolovna dostane jako dárek k 150. výročí 
vzniku Sokola ve Mšeně zbrusu nový kabát

POTŘEBNÁ REKONSTRUKCE



V září loňského roku se dostala do tzv. zásob-
níku projektů. Protože v něm byl přetlak jiných 
kvalitních projektů, bylo nám řečeno: když na 
něj zbudou peníze, tak se dotace přidělí až po 
Novém roce. Nebo nám byla nabídnuta mož-
nost, zvládneme-li vše do konce loňského roku, 
bude projekt ze zásobníku přeřazen do realiza-
ce. Proto se termíny staly ještě více šibeniční-
mi, přesto po zvážení všech okolností se výbor 
rozhodl, že to zkusíme, neboť šance získat do-
taci v řádu šesti milionů Kč se pravdědobně už 
nebude nikdy opakovat.

n Pokryje dotace veškeré náklady na rekon-
strukci?
Vše šlo velmi rychle. Museli jsme říct „Ano, 
my do toho jdeme“ a přitom jsme ještě ne-
měli vysoutěženu firmu a neznali jsme tedy 
finální cenu rekonstrukce.  Projektované ná-
klady činily zhruba 6,9 mil. Kč. Bohužel po 
soutěži jsme se dostali asi na 8,5 mil. Kč. Když 
vše dobře půjde, dostaneme zhruba 6,9 mil. 
Kč z evropských fondů. Znamená to, že naše 
spoluúčast bude poměrně velká, cca 1,5 mil. 
Kč. To se snažíme řešit nyní v průběhu stavby 
snižováním nákladů, což nejde zrovna lehce. 
Sháníme i další zdroje, neboť jsme původně 
nepočítali s takto velkou spoluúčastí. 

n Co je nyní před vámi?

Dva úkoly. Především stavbu úspěšně do-
končit v co nejlepší kvalitě a spokojenosti 
budoucích uživatelů, ale zároveň co nejvíce 
srazit náklady a získat co nejvíce prostředků 
jakoukoli formou. Abychom projekt ufinanco-
vali, snažíme se získat příspěvek z České obce 
sokolské, sháníme sponzorské dary a reklam-
ní příspěvky. Bohužel uvažujeme také o zvý-
šení členských příspěvků, jejichž výše je až 
poměrně malá.

n Která firma se podílí na rekonstrukci?
Výběr firmy Stavební společnost Guttenberg 
s. r. o., která pracuje ve sdružení s topenářskou 
firmou z Prahy, vyplynul z už zmiňované rych-
losti projektu, protože jen dvě firmy si troufly 
přihlásit se do veřejné soutěže na stavbu v tak 
šibeničním termínu. Navíc podobných staveb, 
jako je ta naše, byla v loňském podzimu v celé 
republice celá řada a některé pokračují i teď po 
Novém roce. Loni se stát pokusil nastartovat 
čerpání z operačního programu Životní pro-
středí, což se mu různými pobídkami docela 
povedlo, takže finance programu byly  téměř 
vyčerpány. Proto se soutěžilo v druhé polovi-
ně minulého roku obrovské množství projektů, 
což je náročné jak pro zadavatele projektů, tak 
i pro stavební firmy. 

n Jak se vám daří naplňovat záměry projektu?

Zatím máme více starostí s vlastní stavbou, aby 
vše běželo, jak má, aby se vybraly správné ma-
teriály a vše bylo odpovídající kvalitě budovy 
a esteticky přijatelné. Snažíme se aktivizovat 
příjmovou stránku našeho rozpočtu. Rádi by-
chom o tom v příštím čísle Mšenských novin 
zveřejnili samostatný sokolský článek, až bude 
jasné, jaká bude finální cena celé stavby. Do-
kud ji nebudeme znát, tak ani nevíme, kolik 
nám chybí. V únoru už bude jasné, zda si bude-
me muset brát úvěr, nebo se nám finance podaří 
získat jinak. 

n Co nejvíc řešíte v současných dnech?
Především výběr správné podlahy. Už jsou ho-
tové nové konstrukční vrstvy podlahy včetně 
podkladů a izolací, v nichž jsou nové rozvo-
dy trubek pro vodu a topení. Finální skladba 
výsledné palubovky se zdá být dost obtížným 
problémem, protože v nabídce je celá řada 
možností. Při respektování požadavku co 
nejdelší životnosti a nutné vzhledové kvality 
vzhledem k interiéru budovy, vybíráme co 
nejvhodnější řešení. Jednotlivé typy podlah 
mají specifické vlastnosti pro nejrůznější dru-
hy sportů a něco jiného je vhodné pro taneční 
parket. My musíme tyto požadavky skloubit 
jak po stránce technologické, estetické, tak 
i cenové. S tím zároveň souvisí i obložení stěn 
sálu, které musí s podlahou korespondovat jak 
esteticky, tak i funkčně. Navíc řešíme i otázku 
akustiky sálu, což pravděpodobně bude zna-
menat navýšení ceny. Vše musí být schváleno 
orgány památkové péče. 

n Můžete říct, kdy plánujete dokončení re-
konstrukce?
Termín ukončení realizace je naplánován na 
polovinu dubna a je i vzhledem k současné-
mu stavu prací reálný. Z toho je patrné, že 
se letos v sokolovně nestihne vůbec žádný 
ples. I děti nyní chodí cvičit do tělocvičny 
základní školy. Také lezecká stěna je bohužel 
zavřená, což pro nás znamená výpadek pří-
jmů. Počítáme však, že v dubnu sokolovnu 
otevřeme a že letošní valná hromada Sokola 
se bude konat v obnovených prostorách. Po-
dobně uvažujeme také o pořádání tradičního 
filmového festivalu Expediční kamera jako 
o vůbec první pořádané akci v obnoveném 
sále. 

Karel Horňák
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Vytvořil se ekumenický přípravný tým složený 
z organizátorů, ubytovatelů a dalších pomocní-
ků, zástupců evangelické i katolické církve (z far-
nosti Mšeno a Nebužely), který nakonec pracoval 
v tomto složení: Michal Šimek, Venuše Svobo-
dová, Ludmila Langerová, Jindřiška a Stanislav 
Červinkovi, Oxana, Víťa a Kolja Kourakovi, 
Emílie a Jan Lhotákovi, Marie Nováková, Marie 
Videmanová, Alena Kaulerová, Lukáš Pavelka, 
Marie Lachetová, Veronika Skopcová, Ivan Sko-
pec, Anička Skopcová.

Začátkem prosince se na evangelické faře ve 
Mšeně uskutečnila přípravná schůzka, na kte-
ré zástupce organizačního týmu Taizé z Prahy 
konstatoval, že setkání se zcela určitě uskuteční. 
Apeloval na to, zda by se ještě nenašly nějaké 
noclehy v rodinách. Ty se nakonec našly, ale ne 
již ve Mšeně, ale ve Střemech a Nebuželích a ve 
Vysoké Libni. Ubytovatelé z těchto okolních obcí 
projevili značnou obětavost, protože v době setká-
ní vozili své hosty každý den ráno na půl devátou 
do Mšena na ranní modlitby se zpěvem, které se 
odehrávaly na sále školy. 

Tito lidé toho nelitovali, dobře si totiž pamato-
vali na podobné setkání, které se uskutečnilo před 
24 lety v Praze. Buď tehdy zajišťovali noclehy 
jako např. Novákovi ze Střem, nebo se tehdej-
šího setkání účastnily jejich děti. „Když jsem se 
dozvěděla, že ve Mšeně potřebují noclehy, nevá-
hala jsem ani na okamžik a noclehy jsem nabíd-
la. Dobře si pamatuji na to, co účast na setkání 

„Tato akce byla pro Mšeno požehnáním,“ tvrdí Ludmila Langerová

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH

Vždy po večerní společné modlitbě 
v pražských Letňanech dovezl ve-
čer autobus 46 mladých lidí z 6 ev-
ropských zemí do Mšena. Zde spali 

v rodinách (11 z nich v hostitelských rodinách 
ve Střemech, Nebuželích a Vysoké Libni), 20 
účastníků také v tělocvičně mšenské Masary-
kovy základní školy. 

Mšeno navštívilo 15 Italů, 4 Litevci, 6 Něm-
ců, 10 Poláků, 1 Ukrajinka a 10 Maďarů. Při 
loučení v pátek 2. ledna jeden z účastníků 
ocenil zdejší prostředí a přijetí takto: „Neli-
tujeme, že jsme nemohli spát v Praze, nao-
pak jsme rádi. Setkali jsme se zde se skvělý-
mi lidmi.“ Evangelický farář při té příležitosti 
zdůraznil: „Byli jste hosty nejen evangelické-
ho sboru a římskokatolické farnosti, ale také 
města Mšena.“ 

Ředitelka školy Jiřina Trunková rozhodla 
o bezplatném poskytnutí prostor školy. Její roz-
hodnutí podpořil i starosta Martin Mach, který 
ve spolupráci s dalšími zaměstnanci městské-
ho úřadu zajistil drobné dárky, které si účastní-
ci odvezli na památku. Největší pozornost při 
předávání bezpochyby vzbudil stolní kalendář 
sestavený z výtvarných prací ZUŠ Mšeno.

Jak vše začalo? Na začátku listopadu oslovi-
ly dobrovolnice z organizačního týmu Taizé 
z Prahy faráře Šimka, zda by byl ochoten se 
pokusit zajistit přípravu akce ve Mšeně. Na 
jeho prosbu o možnost zajištění noclehů zare-
agovalo několik rodin z evangelického sboru 
a katolické farnosti a v neposlední řadě vedení 
mšenské školy obratem přislíbilo možnost pře-
spání až pro 25 lidí v tělocvičně, sprchu, sál 
pro scházení a kuchyňku.  

Mšeno  se  stalo  součástí  „Evropského  setkání mladých“, které  se uskutečnilo  ve 
dnech 29. prosince 2014 – 2. ledna 2015 v Praze. Zúčastnilo se ho přes 20 tisíc lidí. 
Pořádala ho ekumenická komunita Taizé z Francie. Praha nepojala všechny účast-
níky, proto organizátoři oslovili farnosti a sbory v dojezdu 1 hodiny autobusem od 
Prahy s prosbou o zajištění noclehů a prostor pro dopolední program. 
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v Praze v roce 1990 znamenala pro moji dceru,“ 
říká Marie Videmanová z Vysoké Libně. Podobně 
pozitivní vzpomínky má i farář Šimek na evrop-
ské setkání Taizé, které se uskutečnilo na přelomu 
let 1989/90 v ve Wroclavi.

Ačkoliv se členové přípravného týmu dobře 
připravili, vše ve škole vyznačili, nebylo jednodu-
ché organizačně zvládnout přijetí účastníků, kteří 
přijeli autobusem z Prahy v pondělí 29. prosince 
ve 22 hodin večer. Přes určitý zmatek se vše poda-
řilo zvládnout a příchozí rozdělit k ubytování do 
rodin nebo do školní tělocvičny. 

Program v následujících dnech sestával ze sní-
daně v rodinách. Pro ubytované v tělocvičně sní-
dani chystaly Marie Lachetová a Veronika Skop-
cová.  Dík patří paní Magdaléně Vondřichové, 
majitelce mšenské pekárny, za poskytnutí chleba 
a pečiva pro snídaně a dalším lidem, kteří poskytli 
další ingredience jako marmelády, salám, máslo, 
margarín či vánoční cukroví.

Po snídani se na sále školy od 8.30 h konala 
společná ranní modlitba spojená s četbou z bible, 
zpěvy a chvílí ticha. Poté se účastníci rozešli do 
skupinek, kde diskutovali na předem dané téma. 
Před polednem odjeli autobusem do Prahy na pro-
gram sestávající z workshopů, přednášek, diskusí 
a modliteb. Vraceli se autobusem kolem 22. hodiny. 

Trochu jiný program měli na Silvestra, odehrá-
val se na sále školy. Od 23 h se konala modlitba 
za mír mezi národy. Po přivítání Nového roku se 
konal „festival národů“. Zástupci jednotlivých 
národů předvedli své tance. Potom se tancovalo 
společně. 

Ráno se šlo do kostela na novoroční bohosluž-
by. Neobvyklý nápor zažil mšenský katolický 
kostel. Na na mši přišla většina účastníků setkání. 
Paradoxně mši navštívil s ohledem na svoji kato-
lickou přítelkyni i student evangelické teologie 
z Německa. Naproti tomu evangelické bohosluž-
by navštívil manželský pár z Polska – ona pravo-
slavná, on katolík. Tak se projevila ekumenicita 
společenství Taizé.

Po bohoslužbách šli účastníci na oběd ke svým 
ubytovatelům. Část lidí ubytovaných v tělocvičně 
byla pozvána na oběd do rodin. Pro ostatní byl 
připraven oběd na evangelické faře, který uvařila 
bývalá mšenská starostka Marie Štráchalová s při-
spěním Aleny Oupické. Po obědě účastníci odjeli 
do Prahy. Druhý den ráno – v pátek 2. ledna – se 
hosté po ranní modlitbě rozloučili se svými hosti-
teli a autobusem odjeli do Prahy. Z očí jim zářila 
spokojenost. Někteří by se do Mšena rádi přijeli 
znovu podívat, měli málo času si ho prohlédnout.

Při ohlédnutí zpět nezbývá než poděkovat Lu-
káši Pavelkovi, který uplatnil své znalosti ang-
ličtiny při tlumočení z češtiny. Program a lidé ho 
zaujali natolik, že se chystá vyjet na konci roku 
na podobné setkání Taizé, které se bude konat ve 
španělské Valencii. Ludmila Langerová vyslovila 
přesvědčení, že tato akce zde uskutečněná byla 
pro Mšeno požehnáním.  
V pátek 9. ledna se konala v evangelické mod-
litebně beseda se zástupkyněmi organizačního 
týmu  Taizé z Prahy – dobrovolnicemi Veronikou 
z Běloruska a Uli z Německa. Přijely do Mšena 
poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv způsobem 
podílel na přípravě ubytování pro  46 mladých lidí 
ve Mšeně. Dovezly papírovou pohlednici se zim-
ním snímkem vesnice Taizé ve Francii. Na druhé 
straně stálo poděkování: „Chtěly bychom Vám 
každému moc poděkovat za Vaši práci a pomoc 
při uskutečnění setkání Taizé zde v České republi-
ce! Moc Vám děkujeme, Bůh Vám žehnej! Veroni-
ka a Uli i celý přípravný tým!“  

Michal Šimek
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Kalita  Josef (* 1848 Kouřim † 1920 Mšeno 
u Mělníka), řídící učitel. V Nebuželích mj. vy-
sázel velký obecní sad, v němž vedl praktickou 
výchovu žáků, byl dlouholetým zástupcem uči-
telstva v okresní školní radě v Mělníku. Vynikal 
svým přístupem ve výchově dětí jako hudebník, 
malíř, pomolog (do čtyř knih nakreslil všech-
ny známé druhy ovoce), včelař, znalec mnoha 
jazyků, překládal z francouzštiny, dopisoval si 
japonsky s cestovatelem Josefem Kořenským 
(1847 – 1938). Na výstavách v Praze a Paříži 
předváděl jedinečnou věc – hedvábné šátečky 
s obrubami různých barev, utkané přímo bourci 
morušovými.
Schneider Václav (* 9. 2. 1915 Nebužely † 3. 
11. 1978 Vídeň), kněz. Vstoupil po maturitě do 
rytířského řádu Křižovníků s červenou hvěz-
dou (mužský řád řeholních kanovníků), byl 
vysvěcen na kněze a jako farář působil v Praze 
– Michli a Krči. V roce 1951 byl zatčen jako 
ostatní členové řádu, odsouzen a nucen pracovat 
v uranových dolech. V roce 1967 se mu podařil 
útěk do Rakouska, kde vykonával opět kněž-
skou činnost. S podlomeným zdravím podlehl 
zákeřné chorobě. 
Procházka Oleg Václav (* 13. 2. 1896 Kokořín 
† 26. 2. 1945 Brandenburg, Německo), voják, 
účastník odboje. Studoval českou vyšší reálku 
v Mladé Boleslavi, v dubnu 1915 odveden a zá-
roveň prezentován jako jednoroční dobrovolník 
v uherském Szegedu. Abolvoval školu na dů-
stojníky pěchoty a odešel ve funkci velitele čety 
na ruskou frontu. Podařilo se mu přeběhnout 
k Rusům a přihlásit se do České družiny jako 
střelec nově vzniklého 1. čs. střeleckého pluku, 
u něhož zůstal až do roku 1920. Ovšem ještě 
předtím byl účastníkem slavné bitvy u Zborova, 
při ochraně sibiřské magistrály, posléze v Irkut-
sku a Vladivostoku, kde absolvoval námořní 
školu. Po návratu do vlasti působil ještě v Už-
horodě, dále vystudoval válečnou školu v Praze 
a byl přeložen do Bratislavy. Mezítím absol-

voval ještě armádní plynový kurz v Olomouci, 
byl učitelem v kurzu pro velitele oddílů v Pra-
ze a navíc ukončil sám telegrafní kurz v Kutné 
Hoře. V 1929 – 33 byl přednostou na hlavním 
štábu ministerstva národní obrany v Praze, 
odkud byl přeložen do posádky v Milovicích. 
V roce 1934 absolvoval aplikační školu útoč-
né vozby ve franouzském Versailles. Od roku 
1937 až do likvidace čs. branné moci v létě l939 
byl opět na hlavním štábu čs. armády. Ihned po 
fašistické okupaci se zapojil do domácího od-
boje Obrana národa, po rozsáhlém zatýkání se 
skrýval na Moravě, ale v únoru 1940 byl zatčen 
v lesích u Strážnice. V Praze byl brutálně vyslý-
chán a žalářován, odeslán poté do Berlína, kde 
byl odsouzen k trestu smrti. Odtud byl převezen 
z nejasných příčin do Brandenburgu – Görden-
halle, kde byl v žaláři ještě dva roky. Nacistická 
vraždící mašinerie na něj nezapomněla a v úno-
ru 1945 byl popraven. Po osvobození byl in me-
moriam povýšen na brigádního generála. Zatče-
na byla i jeho manželka Kornelie pro svou ak-
tivní odbojovou činnost, která věznění přežila.
Picko Václav, Ing. (* 23. 9. 1909 Mšeno † 16. 
2. 2000), vědecký pracovník. Syn učitele, muzi-
kanta a správce muzea ve Mšeně Václava Picka, 
absolvent ČVUT v Praze, v letech 1953 – 77 sta-
tistik Ústavu hygieny (později Institutu hygieny 
a epidemiologie) v Praze. Zabýval se pojistnou 
matematikou a matematickou statistikou. Sta-
tistickou analýzou se vztahem k fyzikální nebo 
biologické podstatě mj. prokázal, že účinek tzv. 
„pobytů nebo škol v přírodě“ návratem do zne-
čištěné lokality je dočasný a pomíjívý. Doporu-
čil jej aplikovat až třikrát do roka. Je autorem 
35 vědeckých prací z bioklimatologie, zdravotní 
hygieny a meteorologie, a také Základů mate-
matické statistiky a jejich aplikace v bioklimato-
logii. Organizátor motoristických akcí (terénní 
soutěže) ve Mšeně.
Sellner Karel (* 23. 10. 1873 Daliměřice u Tur-
nova † 25. 2. 1955 Mladá Boleslav), vlastivědný 

Statistika: Počet registrovaných čtenářů v roce 
2014 činil 223 osob, z tohoto počtu je 109 čte-
nářů do patnácti let. Počet výpůjček dosáhl 
7013 knih a 576 periodik. Knihovnu navštívilo 
2 671 čtenářů a 1265 uživatelů internetu. Do 
knihovního fondu přibylo 356 nových knih 
(z toho 296 titulů pro dospělé a 60 pro dětské 
čtenáře).

Akce, které v roce 2014 proběhly v knihovně:
Pro žáky ZŠ Mšeno bylo připraveno 22 be-
sed, jichž se celkově zúčastnilo kolem 400 
dětí. Témata besed a vyprávění byla pestrá – 

báje, pověsti, poezie, příběhy s dětským hrdi-
nou, pohádky, až po  literaturu faktu. Dvakrát 
knihovnu navštívily i děti z místní mateřské 
školy, které se knihovnou teprve seznamova-
ly, s jejím fungováním i například s tím, jak 
knížka vzniká. 

V červnu proběhlo již počtvrté Pasová-
ní prvňáčků na rytíře čtenářského řádu – tak 
jako každý rok byly děti pasovány knihovnic-
kým mečem a jako dárek dostaly průkazky do 
knihovny na rok zdarma.

V listopadu začala soutěž pro žáky 2. tří-
dy „Čtenářská liga“, která bude vyhodnocena 
v červnu. Jedná se o podporu čtení, děti jsou 
bodovány za výpůjčky a i za různé úkoly, které 
splní (testy, hádanky apod.).

Ve spolupráci s Klubem seniorů proběh-
ly dvě přednášky – v dubnu Toulky Prahou 
s podtitulem Pražské zahrady a v říjnu Vý-
znamné osobnosti Mělnicka (V. Dyk, F. Frid-
rich, J. Matiegka, O. Wenzl).

Těšíme se, že v novém roce 2015 bude čte-
nářů i nových knižních titulů přibývat!

Martina Hanzlová

Zpráva o činnosti Městské knihovny ve Mšeně mapuje velké množství akcí

BILANCE LOŇSKÉHO ROKU
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Nové knihy 
v Městské knihovně

Beletrie
V. Sorokin: Třicátá Marinina láska; H. 
Murakami: Podivná knihovna; J. Worthová: 
Zavolejte sestřičky.

Romány pro ženy
D. Steelová: Vítězové; T. Keleová-Vasilková: 
Manželky; J. Pospíšilová: Kočka na plotě; A. 
Jakoubková: Darovanému manželovi na zuby 
nekoukej; L. Moriarty: Manželovo tajemství.

Detektivní romány
T. Hoag: Devátá dívka; A. Christie: Poslední 
případ slečny Marplové; M. Hayder: Ptáčník; 
S. King: Pan Mercedes.
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Kalendář výročí literát. Pocházel z rodiny, kde jeho otec prošel 
mnoha funkcemi na tehdejší Turnovsko – Kra-
lupsko – Pražské dráze. Vystudoval učitelský 
ústav v Hradci Králové a poté učil na několika 
školách, mj. v Březovicích, kde učinil význam-
né archeologické nálezy z dob Pšovanů, kteří 
zde žili. Objevil hradiště zvané po něm v litera-
tuře Sellnerovo. V tomto podbezdězském a ko-
kořínském kraji (Kokořínsko často navštěvoval 
a miloval, spolupracoval s Eduardem Štorchem 
a dalšími archeology) sbíral pověsti a legendy, 
které sepsal v knihách Tajemný rytíř, Daliboh 
z Myšlína a Rychtář Ježek. Později působil na 
školách v Bakově nad Jizerou, Mnichově Hra-
dišti a v roce 1919 se stal okresním školním 
inspektorem v Mladé Boleslavi, kde mj. založil 
a redigoval regionální sborník Boleslavan. Za 
svůj život připravil a přednesl 140 přednášek na 
437 místech naší země, jak o tom vypovídá jeho 
pečlivě vedená rodinná kronika, kterou celý ži-
vot psal.
Votruba Jan Alexandr (* 11. 9. 1884 Budapešť 
† 25. 2. 1965 Praha), malíř a grafik. Vystudoval 
pražskou konzervatoř a jako violoncellista za-
hájil svou samostatnou dráhu v cizině – Tiflisu 
(Tbilisi), Moskvě, Sofii, aby se opět vrátil do 
Prahy a stal se členem orchestru Vinohradské-
ho, později Národního divadla. Kromě toho vy-
studoval soukromě malbu a grafiku, přitahovalo 
jej řezbářství s ušlechtilým dřevem. Na velké 
šachové výstavě v roce 1943 vzbudila pozornost 
jeho vyřezávaná šachovnice (bílá figura Krále 
IV. a jeho královny Blanky, věže mají podobu 
kokořínských věží atd.) Nezapomenutelné jsou 
jeho kaligrafické diplomy s miniaturami bohatě 
zdobenými u příležitosti jubileí osobností našeho 
společenského a uměleckého života, s nimiž se 
osobně znal. Přesto největší část jeho tvůrčí prá-
ce je uložena v obrazech (odborníci odhadují až 
několik tisíc jeho obrazů), kdy specialitou jsou 
jeho miniatury podložené znalostí heraldiky. Tak 
zachytil na svých cestách všechny hrady a zámky 
v naší vlasti, mj. mnohokrát Mělník, z Kokořín-
ska vznikl celý Kokořínský cyklus. Od roku 1920 
jezdil na letní pobyt do obce Vysoká a pravidelně 
navštěvoval na Mělníku  Milču Uzlovou.



Běh Boudeckou roklí
Druhou adventní neděli jsme se znovu sešli 
na startu Běhu Boudeckou roklí. I když po 
celé dopoledne mírně poprchávalo, běžce 
to neodradilo. Po uzavření prezence jsme 
napočítali 57 závodníků. V deset hodin se na 
svou trasu vydali nejmenší běžci – předškoláci, 
mladší žactvo (600 m) a starší žactvo I (2 km).  
Po doběhu posledního závodníka z předchozí 
kategorie se na start postavili zbývající běžci. 
Na starší žactvo II a ženy čekal jeden okruh 

(3,4 km), kde se v první částí běží do kopce, 
muži, mezi kterými byli i dva dorostenci 
a muži veteráni, museli tento okruh absolvovat 
dvakrát. 

Nejrychlejší žena, Pavla Loudová z AC Česká 
Lípa, zvládla tuto trasu za 15 minut a 21 vteřin, 
nejrychlejším mužem byl Jiří Miler z AC Mladá 
Boleslav za 24 minut a 3 vteřiny. 
Úspěšní závodníci ze Mšena: Matěj Mach 

(2. místo mezi muži, věkem dorostenec), 

Martin Kauler (6. místo M), Lukáš Paluska 
(10. místo M), Luboš Švácha (6. místo MV 
II), Radka Janatková (3. místo Ž), Zdeňka 
Vyhlasová (6. místo Ž), Martin Kroupa (3. 
místo P), Víťa Vyhlas (1. místo MLŽ), Josef 
Vyhlas (2. místo MLŽ), Clara Najmanová (1. 
místo STŽ).

Kompletní výsledky včetně fotografií najde-
te na www.sokolmseno.cz

Radka Nečasová
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„My si žádnou evidenci nevedeme, ale hrubým 
odhadem jsme někde kolem čísla dvacet pět. 
Někdo sice říká, že turnaj je ve špatném ter-
mínu, příliš brzy po Štědrém dnu. Ale ti, co už 
si na datum zvykli, chodí pravidelně. S malý-
mi výjimkami je tu každoročně prakticky 
totožné obsazení. Turnaj bereme jako setkání 
mšenských hráčů a jsme rádi, když si přijde 
zahrát i větší počet příchozích. Dnes jsme jich 
přivítali třináct spolu s desítkou hráčů klubu.“

Dlouhá léta patřil k oporám místního klubu 
také Josef Babák. Další otázka tedy patřila 
jemu: 

n Co vám zabránilo ve startu v letošním vá-
nočním turnaji?
„Zdravotní problémy se srdcem,“ lituje své 
neúčasti Josef Babák. „Ze Mšena jsem pryč 
šest let, ale zápasově pouze dva roky. Atmos-
féru vánočních turnajů jsem si vždy náramně 
užíval, většinou jsem nemohl ani dospat. I dnes 
jsem se moc těšil na kluky. I když hrát zatím 
nemůžu, přesto jsem se aspoň přijel podívat.“

Šestihodinový zápasový maraton našel 
své vyvrcholení krátce před patnáctou hodi-
nou, kdy se ve finálovém utkání střetli dva 
žebříčkově nejúspěšnější hráči klubu – Petr 

Malý a Zdeněk Bízek. Třísetová bitva skončila 
nakonec na první pohled jednoznačným 
výsledkem pro Malého, ale průběh jednot-
livých setů byl spíše vyrovnaný.

n Co pro vítěze znamená výhra v letošním 
vánočním turnaji?
„Samotná výhra v podstatě nic,“ odvětil Petr 
Malý. „Pro mě je však zajímavé a rozhodu-
jící, že jsem tu s přáteli a známými. Užívám 
si skvělou atmosféru, protože ve Mšeně jsou 
perfektní lidi. Dokud budu žít v Lobči, místní 
pinčes rozhodně neopustím.“

Karel Horňák
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Už od časného rána se ve čtvrtek 25. prosince 
ozýval z tělocvičny mšenské základní školy ilý 
ruch. Ostatně, jak by také ne, vždyť se tu sešla 
parta z místního oddílu stolního tenisu, aby 
si změřila síly v tradičním vánočním turnaji. 
Kromě desítky registrovaných borců se turnaj 
stal vítanou příležitostí změřit své síly i pro ty, 
kteří mají sport s malým bílým míčkem jako 
svou oblíbenou zábavu. V kategorii příchozích 
se objevilo třináct hráčů včetně Vojtěcha 
Stritzka, vítěze několika posledních ročníků.

n Co pro vás každoročně znamená účast ve 
vánočním turnaji?

„Především potěšení a krásnou vzpruhu,“ říká 
Vojtěch Stritzko, v „civilu“ ředitel mělnického 
učiliště. „Protože kolem Štědrého dne nabe-
ru dvě až tři kila, tady mám šanci se zbavit 
nějakého deka. Na turnaj se vždy hodně těším, 
potkávám tu dobré kamarády. Docela se 
bojím, že mne sem už třeba nebudou zvát, ale 
jsem ve „skorodůchodcovském“ věku, tak by 
pořadatelé mohli mít trošku ohled (smích).“

n Vzpomenete si, pokolikáté jste se tu se-
šli?
„Jé, to jste mě zaskočil,“ říká Václav Kummer, 
předseda oddílu stolního tenisu SK Mšeno. 

Tělocvična Základní školy ve Mšeně patřila o prvním 
svátku vánočním vyznavačům stolního tenisu

ÚTOK NA VÁNOČNÍ KALORIE

Registrovaní  –  čtvrtfinále:  Malý – 
Kůtek 3:0, Kummer – Hájková 3:0, Ko-
loc – P. Vaněk 3:1, Bízek – Kovacs 3:0. 
Semifinále: Malý – Kummer 3:1, Bízek – 
Koloc 3:2. O 3. místo: Kummer – Koloc 
3:0. Finále: Malý – Bízek 3:0. 

Příchozí – čtvrtfinále: Stritzko – Elhen-
ický 3:0, R. Mansfeld – Jiřinský 3:0, Sed-
lák – Nečas 3:0, Krauskopf – P. Mansfeld. 
3:0. Semifinále:  Strizko – R. Mansfeld 
3:0, Krauskopf – Sedlák 3:2. O 3. místo: 
Sedlák – R. Mansfeld 3:0. Finále: Stritz-
ko – Krauskopf 3:0.


