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14:00 zahájení
14:10 500 Miles To Nowhere (USA – paragli-
de) – Vzdušná cesta z Utahu do Jackson Hole 
ve Wyomingu.
14:20 Into the Light (Německo – lezení) – Chris 
Sharma a Stefan Glowacz lezou v obří ománské 
jeskyni Majlis al Jinn. Jedinečný projekt nabízí 
zážitek vyšplhat zpátky na povrch Země. 14:45 And Then We Swam (Velká Británie – 

transoceánská expedice) – v roce 2011 se dva 
Britové vydali na veslici z australského Garald-
tonu na Mauricius, na cestu dlouhou 5 600 km. 
Když je zradí technika, musí se obejít bez GPS 
či spolehlivého zdroje pitné vody, samota pře-
stane být jejich jediným nepřítelem.
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 Alegria (Švýcarsko – humanitární expe-
dice) – jediným a ne zrovna skromným cílem 
cesty Christopha je změnit svět. Na svém kole 
absolvoval 3 200 km přes Himálaj po nejvyš-
ších stezkách světa. Když zrovna nešlapal do 
pedálů, pomáhal malomocným a mentálně 
strádajícím ženám v Indii. Pomohl stovkám 
potřebných a ovlivnil miliony lidí po celém 
světě.
16:30 A Fine Line (Španělsko – adrenalin) 
– úspěšný ultramaratonec a skialpinista Ki- 
lian Jornet se rozhodl otestovat svou zdatnost 
nejtěžším možným způsobem: během čtyř let 
chce překonat rychlostní rekordy ve výstupech 
a sestupech na všech nejdůležitějších horách 
planety. První film projektu Summits of My 
Life vás zavede na vrcholky Alp.
17:30 – 18:10 přestávka
18:10 Horace (Švýcarsko – MTB) – příběh as-

tronoma a technika Horace Dalla vás přenese 
do dob, kdy ještě kola neměla široké gumy, 
odpružené vidlice a karbonové rámy.
18:25 Fyrst (ČR – slackline) – příběh pěti sla-
cklinerů Anči Kuchařové, Dannyho Menšíka, 
Peeta Kučery, Lukáše Černého a Petra Voříška 
a jednoho dokumentaristy o tom, jak se rozje-
li za svým snem natáhnout první highliny na 
Islandu.
19:00 The Nobody´s River (USA – vodácká 
expedice) – čtveřice kamarádek má v plánu 
sjet téměř 5 000 km dlouhou řeku Amur, která 
je jednou z posledních řek na Zemi bez pře-
hrady.
19:30 – 20:00 přestávka
20:00 Polárník (SK – polární expedice) – ve 
světě ho uznávají, doma o něm ví málokdo. 
Peter Valušiak má za sebou zhruba dvě desítky 
výprav do polárních oblastí naší Země. Polár-
ník je portrétem člověka, který se pokouší pře-
žít sám na nejchladnějším kontinentu. Režie: 
Pavol Barabáš.

Změna programu vyhrazena! Případné změny 
na www.sokolmseno.cz

Vstupné: děti do 12 let zdarma, děti od 12 let, 
studenti, senioři 40 Kč, dospělí 80 Kč. Více 
info o festivalu a filmech na www.expedicni-
kamera.cz a jsme i na facebooku, kde najdete 
aktuální informace: Expediční kamera Mšeno. 
Nad letošním ročníkem Expediční kamery ve 
Středočeském kraji přebírá záštitu hejtman 
Středočeského kraje Ing. Miloš Petera.

Program festivalu

E X P E D I Č N Í  K A M E R A
28. 3. 2015, sokolovna Mšeno

Za Bohuslavem Bártkem
První únorovou sobotu se občané našeho 
města dozvěděli smutnou zprávu. V sobotu  
7. února 2015, ve věku 54 let, zemřel mšenský 
katolický farář R. D. Mgr. Bohuslav Bártek. 
Pro většinu z těch, kdo znali zdejšího duchov-
ního správce, znamenala tato neradostná zvěst 
překvapivou novinu. Necelých devět let, kte-
rá strávil ve Mšeně a jeho okolí, zasvětil péči 
o svěřené kostely a své farníky. Podrobnosti 
o rozloučení s panem farářem Bártkem najdete 
na straně 5.

Na sklonku března přivítáme filmový festival



1. Rada města (dále RM) schva-
luje převod finančních prostředků 
z FRM Domova seniorů Mšeno na 
krytí nutných provozních výdajů 
na počátku roku 2015 ve výši 500 

tis. Kč. Finanční prostředky budou vráceny 
ihned poté, co DSM obdrží platby od ZP, do-
tace z HF SK, dotace z MPSV, nejpozději do 
konce měsíce března 2015. Ředitelka DSM 
o provedení finanční transakce podá informa-
ci. Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – 
schváleno jednomyslně.

2. RM bere na vědomí a schvaluje postup do 
vyššího platového stupně dle NV č. 564/2006 
Sb., v platném znění, ředitelce DSM Mgr. et 
Bc. Blance Dvorščíkové, MBA. Platový stu-
peň se zvyšuje na stupeň č. 11. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

3. RM bere na vědomí přijetí sponzorského 
daru Domovem seniorů Mšeno, příspěvkovou 
organizaci, ve výši 30.000 Kč poskytnutého 
fyzickou osobou. RM bere na vědomí infor-
maci o nabídce osobního vozidla Š Fabia se-
dan, RZ 1S46795, datum první reg. 12/2003 
a schvaluje bezúplatný převod do majetku 
města. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

4. RM schvaluje na základě žádosti o při-
znání odměny a na základě splnění kritérií 
hodnocení ředitelů školských příspěvkových 
organizací města pro přiznání odměn ředitel-
ce Základní školy Mšeno, příspěvkové orga-
nizace, odměnu za období červenec – prosi-
nec 2014. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

5. RM schvaluje převod finančních pro-
středků ve výši 36.600 Kč (z pronájmu pro-
stor firmě Rio Média) z rezervního fondu Zá-
kladní školy Mšeno, příspěvkové organizace, 
na úhradu faktur firmě Rio Média a zároveň 
schvaluje s platností od 1. 1. 2015 převod 
finančních prostředků z tohoto pronájmu do 
provozního rozpočtu školy. Za období až do 
r. 2014 se finanční částka za pronájem firmě 
Rio Média převáděla do rezervního fondu 
školy. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

6. RM schvaluje na základě žádosti o při-
znání odměny a na základě splnění kritérií 
hodnocení ředitelů školských příspěvkových 
organizací města pro přiznání odměn řediteli 
Základní umělecké školy Mšeno, příspěvko-
vé organizace, odměnu za období červenec 
– prosinec 2014 Kč. Hlasování: 3 – 0 – 2, 
schváleno.
7. RM schvaluje předložené termíny uzavře-
ní Mateřské školy Mšeno v r. 2015. Jedná se 
o uzavření v době školy v přírodě, letních 
prázdnin a vánočních svátků. Hlasování: 5 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

8. RM schvaluje pronájem bytu v č. p. 38 
– ateliér panu Ludovítu Janckovi, trvale by-
tem Mšeno, Husova 323. Měsíční nájemné 
bytu včetně příslušenství bude činit 4 tis. Kč. 
Smlouva bude uzavřena po složení kauce 
ve výši 3 měsíčních nájmů na dobu jednoho 
roku. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

9. RM schvaluje dodatek k pachtovní 
smlouvě mezi městem Mšenem a p. Václa-
vem Štráchalem na propachtování zeměděl-
ských pozemků v k. ú. Mšeno. Dodatkem 
k pachtovní smlouvě dojde ke snížení výměr 

propachtovaných zemědělských pozemků 
a ke změně ceny vzhledem ke změně ceny 
zemědělské půdy v důsledku Vyhlášky MZ č. 
298/2014 Sb. Hlasování: 5 – 0 – 0, schvále-
no jednomyslně.
10. RM schvaluje vnitřní směrnice č. 1/2015 
Směrnice k řídící kontrole a č. 2/2015 Směr-
nice k finanční kontrole. Hlasování: 5 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.

11. RM projednala Smlouvu o spolupráci 
mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno 
– Mělník, a. s. na realizaci a koordinaci in-
vestiční akce – stavba „Mšeno – Sedlec – do-
stavba kanalizace“ v předpokládané hodnotě 
19 mil. Kč bez DPH a doporučuje zastupitel-
stvu města schválit tuto smlouvu na nejbliž-
ším veřejném zasedání, a to variantu B. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

12. RM projednala žádost o vyjádře-
ní k jednoduché pozemkové úpravě v k. ú. 
Olešno včetně části k. ú. Mšeno a Libovice 
a souhlasí s rozsahem předložené pozemkové 
úpravy podle mapky se zákresem. Hlasová-
ní: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

13. RM schvaluje přijetí nabídky na pro-
jektovou dokumentaci na zdravotní středisko 
s lékárnou v domě čp. 31 na nám. Míru ve 
Mšeně za cenu 202.542 Kč + DPH od firmy 
Ing. arch. David Vrtek a kolektiv, Brno. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

14. RM schvaluje na základě pověření 
zastupitelstva města z veřejného zasedání č. 
2/2014, usnesení č. 4/2/2014 rozpočtovou 
úpravu č. 14 rozpočtu města na rok 2014. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomysl-
ně.

15. RM schvaluje neinvestiční příspěvek 
ve výši 30.000 Kč Občanskému sdružení Za-
hrada, se sídlem Bulharská 44, Praha, které 
poskytuje sociální služby chráněného bydlení 
v Nebuželích a pečuje i o klienty ze Mšena. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomysl-
ně.

1. RM bere na vědomí předlože-
né „Finanční vypořádání dotací 
poskytnutých MŠMT ze SR v r. 
2014“ Mateřské škole Mšeno, pří-

spěvkové organizaci, zároveň RM bere na 
vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kon-
trole z provedené inspekční činnosti Středo-
českého inspektorátu České školní inspekce. 
Kontrolou nebyla zjištěna žádná porušení 
platných právních předpisů. Hlasování: 5 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

2. RM schvaluje změnu odpisového plá-
nu dlouhodobého majetku Domova seniorů 
Mšeno, příspěvkové organizace, na rok 2014 
a odpisový plán na rok 2015. Hlasování: 5 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.    

3. RM schvaluje „Zhodnocení výsledků 
řídících kontrol“ v DSM za rok 2014. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
4. RM schvaluje v souladu s NV č. 303/2014 
Sb., kterým se mění a doplňuje NV č. 
564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve zn. 
pozdějších předpisů, změnu platového tarifu 
ředitelce DSM Mgr. et Bc. Blance Dvorščí-
kové, MBA dle přílohy č. 3 k NV. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM bere na vědomí přijetí sponzorské-
ho daru Domovem seniorů Mšeno, příspěv-

kovou organizací od fyzické osoby ve výši 
30.000 Kč, který není účelově vázán. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

6. RM bere na vědomí předložené „Finanč-
ní vypořádání dotací poskytnutých MŠMT 
ze SR v r. 2014“ Základní škole Mšeno, pří-
spěvkové organizaci. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

7. RM bere na vědomí předložené informa-
tivní plnění nákladů a výnosů Základní školy 
Mšeno, příspěvkové organizace za rok 2014 
(před předložením řádné účetní závěrky), 
bere na vědomí vysvětlení ředitelky základní 
školy k plnění a schvaluje převod výsledku 
z hospodářské činnosti ve výši 18.209 Kč na 
vyrovnání rozpočtu hlavní činnosti. Schva-
luje převod finančních prostředků ve výši 
35.125,86 Kč z rezervního fondu školy z dů-
vodu vyrovnání rozpočtu. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

8. RM schvaluje plnění aktivit a činností 
plánu zlepšování v rámci MA 21 a NSZM 
za rok 2014 a schvaluje Plán zlepšování čin-
nosti a aktivit města Mšena v rámci MA 21 
a NSZM v r. 2015:

a)  Akreditované vzdělávání koordinátorky 
(účast na jednom školení v průběhu roku 
2015 dle plánu NSZM). Termín: v prů-
běhu r. 2015. Odpovědnost: koordinátor-
ka. Realizace: tajemnice.

b)  Medializace aktivit Zdravého města 
Mšena a Místní agendy 21 (uveřejnění 
min. 2 článků v každém pololetí v mé-
diích (Mšenské noviny, regionální tisk). 
Termín: v průběhu roku 2015. Odpověd-
nost: politik, koordinátorka. Realizace: 
politik, koordinátorka.

c)  Zveřejňování všech aktivit na webo-
vých stránkách města v rubrice MA 21 
A NSZM. Termín: v průběhu roku 2015. 
Odpovědnost: koordinátorka. Realizace: 
koordinátorka.

d)  Zveřejňování aktivit v celostátní databá-
zi MA 21. Odpovědnost: koordinátorka. 
Termín: v průběhu roku 2015. Spoluprá-
ce: CENIA.

e)  Příprava, realizace a vyhodnocení celo-
státních kampaní a dalších aktivit: 22. 
4. 2015 DEN ZEMĚ; 31. 5. 2015 DEN 
BEZ TABÁKU; 1. 6. 2015 – 14. 6. 2015 
DNY BEZ ÚRAZŮ (bude vybrán den) + 
Běh naděje; 16. – 22. 9. 2015 EVROP-
SKÝ TÝDEN MOBILITY (bude vybrán 
den – EVROPSKÝ DEN BEZ AUT); 1. 
10. – 18. 10. 2015 DNY ZDRAVÍ (bude 
vybrán den). Odpovědnost: politik, ko-
ordinátorka. Realizace: politik, koor-
dinátorka, komise MA21 a NSZM, or-
ganizace zřizované městem a sportovní 
a jiné spolky.

f)  Plánování s veřejností – uskutečnit 2 
kulaté stoly (1x za půl roku) na předem 
stanovená témata v oblasti rozvoje měs-
ta, revitalizace zeleně, krajiny, budování 
dětských hřišť apod. Termín: 1. setkání 
v první polovině roku 2015 a 2. v druhé 
polovině roku 2015 (bude upřesněno do-
datečně. Odpovědnost: politik, koordi-
nátorka, komise MA 21 a NSZM.

g)  Plánování s veřejností – uspořádání Fóra 
Zdravého města – Desatero problémů 
města Mšena. Termín: 19. 10. 2015. Od-
povědnost: politik, koordinátorka. 

Usnesení ze sChůzí Rady města mšena
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h)  Rozšířit a zkvalitnit partnerskou spolu-
práci (neziskové organizace, spolky – se 
ZŠ a MŠ, DSM a ZUŠ jsou již smlouvy 
o partnerské spolupráci uzavřené, za-
pojit spolky). Termín: v průběhu roku 
2015. Odpovědnost: politik, koordiná-
torka. Spolupráce: výše uvedené orga-
nizace.

ch)  Zpracovat a předložit zprávu o aktivi-
tách akcí v rámci MA 21 a NSZM za rok 
2014 a připravit plán zlepšování na rok 
2015. Termín: do 31. 1. 2015. Odpověd-
nost: politik, koordinátorka.

Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

9. RM jmenuje p. Helenu Strnadovou člen-
kou komise MA 21. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

10. RM souhlasí s projektovou dokumenta-
cí předloženou manžely Slavíkovými na zří-
zení přípojky NN na pozemcích p. č. 515/1, 
523/2, 3360/1 a 3360/2 v k. ú. Mšeno, které 
jsou ve vlastnictví města, a schvaluje uzavře-
ní smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem 
Mšenem a manžely Slavíkovými na zřízení, 
umístění a provozování zařízení NN (hlavní 
domovní vedení NN) na výše uvedených po-
zemcích města. Náklady spojené s uzavřením 
smlouvy budou hrazeny manžely Slavíkový-
mi (GP, poplatky apod.). Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

11. RM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Mšenem a firmou Pragoprojekt, a. 
s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16 na 
zpracování projektové dokumentace na akci 
s názvem „II/273 Mšeno, průtah“. Dílo bude 
zpracováno v koordinaci se Středočeským 
krajem. Cena díla činí 120.640 Kč bez DPH. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

12. RM schvaluje změněné Zásady měs-
ta Mšena pro udělování podpory zájmovým 
sdružením, spolkům a dalším organizacím 
zabývajícím se dobrovolnou činností občanů 
a vyhlašuje grantové řízení na r. 2015. Termín 
odevzdání žádostí do konce února 2015. Hla-
sování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
13. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Mšenem a paní Monikou Karabáč-
kovou na byt č. 3 v domě čp. 299 v Tyršově 
ul. ve Mšeně na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 
31. 1. 2016 za podmínek předchozí nájemní 
smlouvy včetně inflační doložky. Hlasování: 
5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

14. RM schvaluje dar bronzové pamět-
ní medaile archeologa Dr. Josefa Ladislava 
Píče panu Petru Mikešovi za nezištnou po-
moc jeho firmy při odstraňování následků 
povodně na jaře loňského roku na městském 
koupališti. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

1. RM projednala a schvaluje řád-
nou inventarizaci majetku Mateřské 
školy Mšeno, příspěvkové organiza-
ce k 31. 12. 2014 včetně návrhu na 
vyřazení majetku. Hlasování: 3 – 0 

– 0, schváleno jednomyslně.
2. RM schvaluje odměnu ředitelce Mateř-

ské školy Mšeno, příspěvkové organizace na 
základě návrhu rady za úspěšné vedení školy. 
Finanční částka bude čerpána z fondu odměn 
MŠ. Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.

3. RM schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské 
školy Mšeno na rok 2014. Hlasování: 3 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.

4. RM projednala a schvaluje řádnou in-
ventarizaci majetku Základní umělecké ško-
ly Mšeno, příspěvkové organizace k 31. 12. 
2014 včetně návrhu na vyřazení majetku. 
Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM bere na vědomí předložené „Finanč-
ní vypořádání dotací poskytnutých MŠMT ze 
SR v r. 2014 Základní umělecké škole Mše-
no, příspěvkové organizaci“. Hlasování: 3 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

6. RM projednala a schvaluje řádnou in-
ventarizaci majetku Domova seniorů Mše-
no, příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 
a schvaluje návrh na vyřazení majetku s tím, 
že výpočetní technika bude nabídnuta základ-
ní škole. RM bere na vědomí Výroční zprávu 
DSM podle zákona č. 106/1999  Sb., o svo-
bodném přístupu k informacím, ve znění poz-
dějších předpisů, za rok 2014. Hlasování: 3 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

7. RM projednala a schvaluje „Komentář 
k finančnímu vypořádání neinvestiční dotace 
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na 
rok 2014 Domova seniorů Mšeno“. Hlasová-
ní: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

8. RM schvaluje tyto závazné ukazatele 
ředitelům příspěvkových organizací zřizova-
ných městem na r. 2015:

a) Na základě ustanovení § 180 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 
a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění, stanovuje rada města ředi-
telce Základní školy Mšeno, příspěvkové or-
ganizace následující ukazatele rozpočtu:
 – Příspěvek neinvestičních nákladů 
1.400.000 Kč.

 – Meziroční snížení režijních nákladů 
o 1 % (kromě nákladů na vytápění a mzdo-
vých nákladů), plnění tohoto ukazatele bude 
doloženo výpočtem a komentářem, vždy do 
jednoho měsíce od termínu roční závěrky 
a bude zasláno i v elektronické podobě.

 – Předkládání plnění rozpočtu pololetně, 
a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného roku. Plnění rozpočtu bude před-
loženo do jednoho měsíce po uzávěrce ob-
dobí, bude doloženo komentářem a zasláno 
i v elektronické podobě.

 – Předkládat rozpočtové změny ke schvá-
lení radě města, předkládat je i v elektronické 
podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, 
resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové 
opatření provést (neprovádět vše 1x na konci 
roku).

b) Na základě ustanovení § 180 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 
2 a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění, stanovuje rada měs-
ta řediteli Základní umělecké školy Mšeno, 
příspěvkové organizace následující ukazatele 
rozpočtu:
 – Příspěvek neinvestičních nákladů 
250.000 Kč.

 – Meziroční snížení režijních nákladů 
o 1 % (kromě vytápění a mzdových nákladů), 
plnění tohoto ukazatele bude doloženo výpo-
čtem a komentářem vždy do jednoho měsí-
ce od termínu roční závěrky a bude zasláno 
i v elektronické podobě.
 – Předkládání plnění rozpočtu pololetně, a to 

vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. běžné-
ho roku. Plnění rozpočtu bude předloženo do 
jednoho měsíce po uzávěrce období a bude 
doloženo komentářem a zasláno i v elektro-
nické podobě.

 – Předkládat rozpočtové změny ke schvá-
lení radě města, předkládat je i v elektronické 
podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, 
resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové 
opatření provést (neprovádět vše 1x na konci 
roku).

 – Udržet stav žáků na úrovni 400 žáků.
c) Na základě ustanovení § 180 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání (školský zákon), v souladu s § 14 odst. 2 
a § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
v platném znění, stanovuje rada města ředi-
telce Mateřské školy Mšeno, příspěvkové or-
ganizace následující ukazatele rozpočtu:

 – Příspěvek neinvestičních nákladů 
600.000 Kč.

 – Meziroční snížení režijních nákladů 
o 1 % (kromě nákladů na vytápění a mzdo-
vých nákladů), plnění tohoto ukazatele bude 
doloženo výpočtem a komentářem vždy do 
jednoho měsíce od termínu roční závěrky 
a bude zasláno i v elektronické podobě.

 – Předkládání plnění rozpočtu pololetně, 
a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného roku. Plnění rozpočtu bude předlo-
ženo do jednoho měsíce po uzávěrce obdo-
bí a bude doloženo komentářem a zasláno 
i v elektronické podobě.

 – Předkládat rozpočtové změny ke schvá-
lení radě města, předkládat je i v elektronické 
podobě, a to nejméně jednou za čtvrt roku, 
resp. k termínu, kdy je potřebné rozpočtové 
opatření provést (neprovádět vše 1x na konci 
roku).
 – Udržet stávající naplněnost mateřské školy. 

d) Na základě § 14 odst. 2 a § 28 odst. 2 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů v platném znění 
stanovuje rada města ředitelce Domovu seni-
orů Mšeno, příspěvkové organizace následu-
jící ukazatele rozpočtu:
 – Příspěvek neinvestičních nákladů 
800.000 Kč.

 – Meziroční snížení režijních nákladů o 1% 
(kromě mzdových nákladů), plnění tohoto 
ukazatele bude doloženo výpočtem a komen-
tářem vždy do jednoho měsíce od termínu 
roční závěrky a bude zasláno i v elektronické 
podobě.

 – Předkládání plnění rozpočtu pololetně, 
a to vždy k 30. 6. běžného roku a k 31. 12. 
běžného roku. Plnění rozpočtu bude předlo-
ženo do jednoho měsíce po uzávěrce obdo-
bí a bude doloženo komentářem a zasláno 
i v elektronické podobě. 

 – Předkládat rozpočtové změny ke schválení 
radě města, předkládat je i v elektronické po-
době, a to nejméně jednou za čtvrt roku, resp. 
k termínu, kdy je potřebné rozpočtové opatření 
provést (neprovádět vše 1x na konci roku). 
Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

9. RM schvaluje na základě pověření za-
stupitelstvem města 1. rozpočtové opatření 
rozpočtu města na r. 2015. Hlasování: 3 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

10. RM projednala a schvaluje předložený 
„Seznam pohledávek města ke dni 31. 12. 
2014“. Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.
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11. RM schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Mšenem a Janou Macákovou na byt 
č. 11 v domě č. p. 299 v Tyršově ul., ve Mše-
ně na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 2. 
2016 za podmínek předchozí nájemní smlou-
vy včetně inflační doložky. Hlasování: 3 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

12. RM bere na vědomí výpověď z nájmu 
nebytových prostor – „domeček“ u zdravot-
ního střediska v Zahradní ul. ve Mšeně ke dni 
30. 4. 2015, kterou podal p. Elhenický. Dle 
nájemní smlouvy se od 1. 2. 2015 začíná po-
čítat tříměsíční výpovědní lhůta. Hlasování: 
3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

13. RM bere na vědomí a souhlasí s pro-
dloužením nájmu v ordinaci, kterou má pro-
najatu MUDr. Němeček, dětský lékař, ve 
zdravotním středisku ve Mšeně, a to o jeden 

měsíc. Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

14. RM schvaluje vnitřní předpis č. 2/2015, 
kterým se mění a doplňuje Vnitřní předpis č. 
1/2014 „Systém náležité péče hospodářského 
subjektu Město Mšeno, IČO 00237078, uvá-
dějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené 
v lesích hospodářského subjektu“. Hlasová-
ní: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

15. RM schvaluje „Ceník pěstebních prací 
na lesním majetku města Mšena“ a „Ceník tě-
žebních prací na lesním majetku města Mše-
na“. Oba ceníky jsou platné na rok 2015. Hla-
sování: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

16. RM schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IV-12-6018136/VB/01 Mšeno, k NN pro 

p. č. 64/1 v k. ú. Mšeno, Mělnická ul. na zří-
zení, umístění, provozování a opravování za-
řízení distribuční soustavy na pozemcích p. č. 
3341/24, 3378, 3379 v k. ú. Mšeno, které jsou 
ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věcného 
břemene – služebnost bude úplatná v soula-
du s Pravidly pro zřízení věcného břemene 
pro uložení inženýrských sítí do pozemků ve 
vlastnictví města Mšena. Jednorázová náhra-
da bude činit 19.400 Kč bez DPH a částka 
bude upřesněna geometrickým plánem, který 
bude vyhotoven po provedení stavby. Hlaso-
vání: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

17. RM schvaluje příspěvek města Mšena ve 
výši 35.000 Kč na projekt aplikace do mobil-
ních telefonů v souvislosti s projektem „Mla-
doboleslavsko – nejen brána do Českého ráje“. 
Hlasování: 3 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
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sbíRKa pRo dIaKonII
Město Mšeno a Diakonie Broumov 

pořádají sbírku použitého ošacení, lůžkovin, přikrývek,  
hraček, knih, menších elektrospotřebičů, nádobí apod. 

Věci zabalte do krabic nebo do igelitových pytlů,  
aby nedošlo při transportu k poškození. 

Za darované věci předem děkujeme.

Sbírka se uskuteční ve dnech 
12. – 13. března 2015 v době od 13 do 16 h 

v obřadní síni radnice.

Bezpečnost parkoviště na Vrátenské hoře se 
rozhodlo sdružení obcí řešit ve chvíli, kdy 
tam začalo docházet k vykrádání automo-
bilů. Návštěvníci rozhledny se snad už brzy 
nebudou muset strachovat, že jejich zapar-
kovaná auta navštíví zloději. Sdružení obcí 
Kokořínska (SOK), které má rozhlednu 
nad Libovicemi ve správě, totiž ve spolu-
práci s mšenskými policisty plánuje poříze-
ní kamery dohlížející na parkoviště.
Podle předsedkyně Sdružení obcí Kokořínska 
Hany Rašákové vzešel záměr sledovat par-
koviště a část cesty vedoucí na vrchol hory 
z jednání valné hromady sdružení na sklonku 
loňského roku. „Bezpečnost parkoviště jsme 
se rozhodli řešit ve chvíli, kdy tam začalo do-
cházet k vykrádání aut. Lidé, kteří míří právě 

na rozhlednu na Vrátenské hoře, tam začali mít 
strach parkovat. Chtěli bychom se vyhnout 
tomu, aby byla kvůli obavě z parkování ome-
zena návštěvnost rozhledny,“ uvedla Hana 
Rašáková, která je zároveň starostkou Mělnic-
kého Vtelna.

Podle vedoucího mšenského policejního 
oddělení Roberta Šlégla je parkoviště na Vrá-
tenské hoře rizikové zejména kvůli tomu, že je 
vzdálené od zástavby a mimo dohled. „Proto 
bychom uvítali, kdyby plochu parkoviště sle-
dovala dohledová kamera se záznamem. Po-
žadovanou část záznamu by pak bylo možné 
v případě potřeby stáhnout a prověřit,“ přiblí-
žil šéf mšenské policie a dodal, že do budoucna 
by bylo vhodné kamerové body umístit i na 
další exponovaná místa v rajonu mšenských 

policistů. Samozřejmě po dohodě s obcemi.
Předsedkyně Sdružení obcí Kokořínska 

uvedla, že by bylo ideální, pokud by se zaří-
zení podařilo u parkoviště instalovat do zahá-
jení letošní turistické sezony. O jaké zařízení 
přesně půjde, je podle Hany Rašákové ještě 
záležitostí dalšího jednání. „Bavili jsme se jak 
o dohledové kameře, tak o fotopasti. Uvidíme, 
jakou cestou nakonec půjdeme. Brzy bychom 
se měli s policisty sejít na dalším jednání.“

O pořízení kamer v minulém volebním ob-
dobí jednali i mšenští zastupitelé. Kvůli mnoha 
pokračujícím investičním akcím ovšem město 
záměr zřídit kamery odložilo. Podle starosty 
Mšena Martina Macha se ale s dohledem v ně-
kolika lokalitách do budoucna stále počítá.

Jiří Říha, Mělnický deník

paRKovIště U Rozhledny má střežIt KameRa
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Město Mšeno přijme na letní koupací sezonu 2015  
(i další sezony) plavčíky

Kurs (pokud nejste absolventem) zajistíme na náklady města.

Podmínky účasti na kursu:
 – dosažení 18 let nejpozději v době závěrečných zkoušek kursu

 – ukončená základní školní docházka
 – zdravotní způsobilost.

Informace získáte u tajemnice MěÚ Mšeno buď při osobní návštěvě, 
nebo telefonicky 315 693 006, případně e-mailem: mu@mestomseno.cz.

Pokud máte zájem, přihlaste se co nejdříve, abychom vás mohli přihlásit na kurs.



Farář Bohuslav Bártek očima mšenských spoluobčanů

svůJ Úděl nesl stateČně
Životní osud mšenského faráře Bohuslava Bárt-
ka se uzavřel první únorovou sobotu. Oslovili 
jsme několik mšenských spoluobčanů, aby za-
vzpomínali na svého duchovního správce.

 „Náhlý odchod pana faráře Bártka zasá-

hl věřící nejen ve Mšeně, ale i okolí,“ řekla 
Mgr. Vladislava Kaulerová Vaňková. „Byl 
dobrým pastýřem jemu svěřených ,oveček‘, 
a i když často káral, vždy s otcovskou láskou. 
Jeho křestní jméno jako by jej předurčilo ke 

službě Bohu, srdce měl otevřené a na správném 
místě. Neváhal pojmenovat zlo a lidské hříchy, 
přitom však dával naději. Bude nám chybět, ale 
věříme, že společně s ním jednou staneme před 
tváří Boží. Budiž mu země lehká.“

„Náš pan farář byl velice pečlivý a preciz-
ní člověk, který dbal na všechno,“ zhodnotila 
pana Bártka Ludmila Langerová. „Byl úžas-
ně vzdělaný, a když přišel do Mšena, i velmi 
vitální. V té době byl ještě zdravý. S přibý-
vajícím časem mu ubývalo sil, protože byl 
velmi vážně nemocný, což vyvrcholilo docela 
nedávno mozkovou příhodou. Přesto si nikdy 
nikomu nepostěžoval, svůj úděl nesl velmi 
statečně. Přes všechny problémy nebyl tím, 
kdo by chtěl něco ošidit. Vše muselo být na 
sto procent. Sloužil Bohu do posledního de-
chu, obětoval se pro druhé, což je i pro nás 
příklad do budoucna.“

„Občasné návštěvy u mne v kanceláři se 
kromě společných povinností většinou promě-
ňovaly na hovory o vaření,“ prozradila Libuše 
Němcová. „On byl výborný kuchař, takže jsme 
si vzájemně doplňovali kulinářské poznatky. 
Byla s ním legrace. Na faře si všechno dělal 
sám, všude měl skutečně vzornou čistotu.“

„Myslím,“ podotkl Jaroslav Živný, „že 
bych vyzvedl jeho vzorné vedení obřadů 
a rovněž péči o kostely nejen u nás ve Mšeně, 
ale i v širokém okolí. Všude vedl potřebnou 
dokumentační agendu. Na klidu mu nepřidal 
ani fakt, že některé kostely v okolí byly i víc-
krát vykradeny. Byl přísný nejen na farníky, 
ale především sám na sebe.“

Karel Horňák, foto Michal Šimek

R. D. Mgr. Bohuslav Bártek
* 9. 10. 1960 Vsetín 
† 7. 2. 2015 Mšeno

Narodil se v moravském Vsetíně. Dětství 
prožil ve Velké Lhotě u Valašského Me-
ziříčí, kde chodil pět let také do základní 
školy. Poté se vyučil prodavačem potra-
vinářského zboží. Toto povolání vykoná-
val celých 16 let ve Valašském Meziříčí, 
z toho větší čas pracoval jako vedoucí 
prodejny a vedl spokojený, ovšem jak sám 
říkal, nikoli šťastný život. 

S myšlenkou na kněžský život začal ko-
ketovat po vojně v Košicích. Nejprve si 
udělal ve Vsetíně maturitu s nástavbou a po 
sametové revoluci se mu otevřela i cesta na 
teologickou fakultu Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde získal magisterský titul. 

V roce 1995 byl v Litoměřicích vysvě-
cen na jáhna pro litoměřickou diecézi. 
Kněžské svěcení přijal 16. května 1996 
z rukou Mons. Koukla v moravské Zašové. 
Jeho prvním působištěm byly farnosti Most 
a Bečov. Později spravoval farnosti Hor-
ní Habartice, Jedlka, Kytlice, Merboltice, 
Rychnov u Děčína, Valkeřice, Verneřice, 
Jetřichovice, Kerhartice, Malá Bukovina, 
Markvartice, Růžová a Srbská Kamenice. 
Od 1. července 2006 působil jako farář ve 
Mšeně a excurrendo administrátor farností 
Bukovno, Kadlín, Kováň a Skalsko. 

Jeho krédem se stala pozoruhodná myš-
lenka: „Nešel jsem na kněze, abych se 
knězem stal, ale abych jím byl.“

5



6

Tento text napsaný fixou na papírovou 
čtvrtku vystavila do výlohy cukrárny 
ve Mšeně na náměstí Míru její maji-
telka Jana Živná. Chtěla upozornit, že 

nikdo kromě ní si neuvědomil, že mezinárod-
ní den obětí holocaustu se týká také bývalých 
mšenských občanů, kterým byl v roce 2013 
odhalen pomník před budovou mšenské zá-
kladní školy, ve vzorné spolupráci města, školy 
a mšenského evangelického sboru. 

Protože Jana Živná se v první řadě zmíni-
la o vedení města, obrátili jsme se na starostu 
Martina Macha s prosbou, aby se vyjádřil. Jeho 
první reakce je stručná a věcná: „Ano, chyba, 
zapomněli jsme.“ Upozorňuje nás však na dis-
kusi na webu města Mšena, kde reagoval na 
podobnou výtku paní Jitky Hrdličkové – Měš-
ťanové: „Dobrý den, souhlasím, je špatně, že 
jsme si nevzpomněli, a věřím, že to příště na-
pravíme. Děkuji za připomínku.“

Ve výloze mšenské cukrárny bylo zmíněno ve-
dení školy. Ředitelka Jiřina Trunková reaguje 
na moji prosbu věcně a bez emocí: „K danému 

problému se ze strany školy vyjádřím stejně 
jako na webových stránkách města. S dětmi 
jsme o holocaustu hovořili jak v minulých le-
tech, tak i letos při příležitosti 70. výročí osvo-
bození koncentračního tábora v Osvětimi. Té-
měř každý rok jezdí naši žáci do Terezína, aby 
si na místě uvědomili, jak děsivá doba to tehdy 
byla. V letošním roce se v současné době např. 
sedmá třída účastní soutěže o Terezíně s ná-
zvem „Převezměte terezínskou štafetu“. 
Soutěžící pracovali každý za sebe a jejich 
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Jana Živná říká: „Jsem jediná, kdo položil květinu – máme stavět pomníky? Je 27. leden 
– sonduji u dětí, zda mě náhodou vedení města či školy nepřekvapí důstojným uctěním 
památky holocaustu. Nestalo se tak. Jsem tedy opět jediná, kdo položil květinu (již druhý 
rok). Dost smutná statistika – pomníček byl umístěn symbolicky právě před budovou školy, 
aby odkaz zůstal věčný. Je tomu skutečně tak? Otázka zní – máme stavět pomníky?“

Letošní uctění památky obětí holocaustu ve Mšeně

bez KvětIn U pomníČKU



úkolem bylo pomocí knih, internetu a vzpomí-
nek známých co nejvíce proniknout do doby 
30. a 40. let, reality protižidovských opatření 
v době protektorátu i deportací do terezínské-
ho ghetta. Část úkolů mělo vědomostní, část 
kreativní ráz. Žáci druhého stupně celý minu-
lý týden v hodinách diskutovali o holocaustu, 
o filmech. Dokonce v jedné třídě dokumentární 
film zhlédli již týden před výročím – O zlém 
snu (cílem bylo dozvědět se, co je holocaust, 
a uvědomit si, že jeho oběťmi byli konkrétní 
lidé, mít povědomí o životních podmínkách 
v terezínském ghettu, vědět, co byly pochody 
smrti). 

Připouštím, že položit květinu k pomníku 
nás samotné nenapadlo. Tuto skutečnost se po-
kusíme v příštích letech napravit. U pomníčku 
se ale některé třídy sešly a děti diskutovaly.

Snažili jsme se udělat, co bylo v našich 
silách. Možná by bylo dobré informovat se 
o dění ve škole přímo u nás ve škole. Ráda 
všem odpovím, co s dětmi děláme, o čem 
s nimi hovoříme.“ 

O tom, že děti u pomníčku byly, jak upozor-
nila paní ředitelka, svědčí dvě fotografie. Na 
první z nich se sešli žáci 6. A a 6. B, na druhé 
žáci 9. třídy. Fotografie byly pořízeny ve čtvr-
tek 29. ledna. 

Jana Živná položila mšenské veřejnosti otáz-
ku, zda má smysl stavět pomníky. Proto jsme 
se také obrátili na autora návrhu a realizátora 
stavby pomníku – pana Petra Císařovského. 
Zprostředkovaně odpověděl tazatelce formou 
otevřeného dopisu.

Otevřený dOpis Janě Živné
Milá Jano, 
pochopitelně je důležité připomínat si událos-
ti a osobnosti let minulých formou pomníčků 
a soch. Bez kolektivní paměti nejsme národ, 
ale pouhé skupenství lidí. Bez kulturní páteře 
se tělo národa dříve nebo později rozpadá. 

Myslím, že si jen málokdo z nás si dokáže 
představit velké okamžiky našich moderních 
dějin bez symbolu sv. Václava, kterého tak 
geniálním způsobem vytvořil sochař Josef 
Myslbek. Socha tohoto českého světce - která 
od dvacátých let minulého století zdobí horní 
Václavské náměstí – hrála v dobách dobrých 
i zlých klíčovou roli. Vždy, když bylo nejhůře 
(srpen 1968), nebo naopak, když se národ pro-
budil (listopad 1989), vždy se semknul kolem 
symbolu svého světce. Uvedu další příklad. 
V době nacistické okupace bylo při důležitých 
oslavách okupantů zahalováno sousoší Jana 
Husa na Staroměstském náměstí v Praze pra-
pory s hákovým křížem. Odvahu pomník zbou-
rat ovšem neměli. 

Co se týče uctívání památky velikánů naší 
historie a pietních památníků připomínajících 
slavná i méně slavná výročí naší historie, to je 
věc ošidná. Probouzení občanské společnosti 
je pomalé, vždyť už TGM tvrdil, že každý ná-
rod potřebuje tak padesát let, aby zakořenila 
demokracie a s ní občanská odpovědnost. 
Anebo musí přijít někdo zvenčí a na nešvary 
upozornit. To se stalo mně. Někdy na začátku 
nového milénia jsem vezl Kokořínským údolím 
svého holandského kamaráda na chalupu. Ka-
marád byl nadšen krásou scenérie, bohužel jen 
do okamžiku, kdy jsme projížděli kolem mlýna 
Mlčeň, tam se hned u silnice povaloval zničený 
křížek. Chvilku neříkal nic, potom si jenom po-
vzdech a prohodil: „Ach, vy Češi…“ Hluboce 
jsem se zastyděl. No, a tak vlastně vznikl spolek 

Pšovka. 
Někdy musí přijít jeden člověk s kytičkou, 

jindy zase zvolá dítě: „Vždyť je císař nahý!“ 
Srdečně zdravím!

Petr Císařovský

Poznámka
Jana Živná udělala bezvadnou věc. Nám všem 
ostatním připomněla, že jsme zapomněli uctít 
oběti holocaustu ve Mšeně. V den, kdy si to při-
pomínal celý svět. Ona nezapomněla. Díky jí za 
to. V pohledu věčnosti nás všechny zastoupila. 

Cenná věc – ve Mšeně nezemřela historická 
paměť. Můžeme si položit otázku, zda forma, 
kterou Jana Živná zvolila, byla ta nejlepší. Moh-
li bychom jí radit a říkat jí, že to mohla udělat 
jinak, dopředu nás na to upozornit, a ne vyvěšo-
vat nápis do výlohy. Je to však zřejmě její styl, 
který asi nezměníme. Dovedu si představit pr-
votní emoce a rozčilení jak u starosty Martina 
Macha, tak u ředitelky Jiřiny Trunkové. Nutno 
ocenit, že jejich reakce na veřejnosti byly věcné. 
Oba přiznali, že na to prostě zapomněli. Podob-
ně jako my ostatní.  Nelze z toho vyvozovat, že 

jejich postoj k našim bývalým mšenským spo-
luobčanům by byl přezíravý. Martin Mach jis-
tě příští rok důstojně připomene památku těch, 
kdo byli zavražděni. Žáci některých tříd se u po-
mníku shromáždili s dvoudenním zpožděním ve 
čtvrtek 29. ledna. Děti o holocaustu ví, učí se 
a budou učit různými formami. 

Bylo by chybou, kdyby se akt piety měl ko-
nat pouze proto, že se na to zapomnělo, kvůli 
odškrtnuté čárce na seznamu splněných úko-
lů. Nevěřím tomu, že by to bylo tak. Dobře 
si vzpomínám, jak při odhalování pomníku 
mluvil starosta a kolik práce tehdy vykonali 
učitelé Masarykovy ZŠ, aby vše mohlo dobře 
proběhnout. 

Vyvolaná diskuse přinesla jedno velké po-
zitivum. Paní ředitelka nás pozvala do ško-
ly. Můžeme přijít a zeptat se, co a jak se děti 
o holocaustu učí. Můžeme toho využít všichni, 
nejenom ti, komu vadilo, že 27. ledna děti ani 
jejich učitelé nepoložili kytici k pomníku.   

Dvoustranu připravil Michal Šimek, 
         farář evangelického sboru ve Mšeně
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pomocí speciálního SW na tabletech. Tablety 
zůstávají v dlouhodobé zápůjčce školám pro 
účely dalších ročníků žákovských minipod-
niků, čímž se posílí motivace žáků a zároveň 
udržitelnost projektu i po skončení dotace. 

A jak jsme začali s žáky podnikat? V jed-
notlivých třídách jsme určili trojici žáků, ti 
vybrali dalších 8 spolupodnikatelů. Vybraní 
žáci byli seznámeni se samotným projektem 
– cílem bylo „uvědomění si“, co je podnikání. 
Dalším krokem bylo založení firmy, podepsá-
ní zakládacího dokumentu, vytvoření orga-
nizačního týmu, zvolení jednotlivých pozic, 
jako je: prezident, finanční ředitel, výrobní, 
ředitel, personální ředitel, marketingový ředi-
tel a další pozice, např. tiskový mluvčí.

Nejtěžším úkolem bylo vymyslet samot-
ný předmět podnikání – tedy co budou žáci 
vyrábět a následně prodávat? Nápadů bylo 
hodně, některé se jevily jako zajímavé, ale ve 
výsledku nereálné. Žáci si ověřovali jednotli-
vé nápady, kladli si otázky: Kdo bude náš zá-
kazník? Pro koho je náš produkt určen? Bude 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

podnIKání ve šKole

Partner projektu společnost Junior Achi-
evement ČR (dále JAČR) řadu let or-
ganizuje na středních školách aktivitu 
studentských firem, která je mezi stu-

denty oblíbená. Projekt proto přináší uprave-
né know-how do škol základních, kde zaučuje 
pedagogy do práce s minipodniky a poskytuje 
školám materiální podporu. Žáci se seznamují 
s podnikáním formou hry v moderní podobě na 
tabletu. Cílem je podpořit vznik 19 žákovských 
minipodniků v 9 základních školách zapojením 
minimálně 200 žáků. 

Zúčastněné školy: 1. ZŠ a MŠ Krásná Lípa, 
2. ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, 3. ZŠ Moravský 
Krumlov, 4. ZŠ Mšeno, 5. ZŠ Nadějkov, 6. ZŠ 
Příbram – Jiráskovy sady, 7. ZŠ T. G. Masa-
ryka Otrokovice, 8. ZŠ a MŠ Povrly, 9. ZŠ 
Žehušice.

V rámci projektu bude poskytnuta odborná 
a materiální podpora (limit 15 tis. Kč bez DPH 
na minipodnik), aby se podařilo podnikatelské 
myšlení budovat nejen teoreticky, ale na kon-
krétní manuální činnosti. 

Žadatel považuje za podstatné vytvářet 
v mladých lidech povědomí o podnikání jako 
o férové výměně hodnot a opravit tak skanda-
lizující obraz podnikatelů, který je často pre-
zentován v médiích. Žáci si tak sami prakticky 
vyzkoušejí, jak vzniká hodnota – produkt, kte-
rý si má najít svého zákazníka. 

Společně s paní ředitelkou J. Trunkovou 
a dalšími pedagogy z 9 základních škol z celé 
České republiky jsme v září absolvovali v Praze 
1. kurz pro pedagogy. Celkem je tedy do projek-
tu zapojeno 20 pedagogů a cca 200 žáků. 

Realizátorský tým projektu dále zajišťu-
je workshopy pro žáky, tento u nás ve škole 
proběhl 1. prosince 2014. Žáci se dozvěděli 
o marketingu minipodniku, zdokonalili si své 
komunikační a prezentační dovednosti, ve 
skupinkách vytvořili prezentace jednotlivých 
minipodniků. Vyzkoušeli si, jakou mají schop-
nost diskutovat, přijímat kritiku, řešit problé-
my a týmově spolupracovat. Byli seznámeni 
s jednoduchým účetnictvím, které povedou 

Základní škola Mšeno se od školního roku 2014/2015 zapojila do projektu Minipodnikání 
na ZŠ pod patronací Vysoké školy ekonomické v Praze. Smyslem spolupráce VŠE a Junior 
Achievement o. p. s. je zvýšit podnikatelskou gramotnost žáků základních škol. Představit 
jim na praktické činnosti role v malém podniku, seznámit je s důležitými pojmy z ekono-
miky, marketingu a práva a pěstovat pozitivní pohled na podnikatelství. Prezentovat jej 
jako životní filozofii, která přináší seberealizaci, svobodu, ale také zodpovědnost za vlastní 
produkt i tým.
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o něj zájem? Je tu někdo, kdo vyrábí stejný či 
podobný výrobek? Kde ho prodává? Co bu-
deme potřebovat k výrobě? Kde budeme pro-
dávat? Budeme potřebovat peníze na rozjetí 
podniku? Na tuto otázku byla nejsnadnější 
odpověď. Projekt je podpořen i finančně. To 
znamená, že každý minipodnik dostane pří-
spěvek 18 125 Kč včetně DPH na materiální 
a technické vybavení.

Žáci 8. ročníku se nakonec shodli, že budou 
vydávat Časopis očima žáků – NEKONEČNO, 
a založili podnik Nakladatelství Osmička. V ob-
sahu časopisu byste měli najít vše důležité o ak-
cích, organizacích a životě ve Mšeně a okolí, dále 
zajímavosti, rozhovory, tajenky, recepty aj..  

Autoři by rádi přivítali i příspěvky od sa-
motných občanů či členů jednotlivých or-
ganizací, své příspěvky a informace můžete 
posílat na emailovou adresu: casopisnekonec-
no@seznam.cz. Časopis bude vycházet každý 
měsíc a můžete si ho zakoupit v některých 
obchodech ve Mšeně, ve škole, v knihovně 
a v dalších organizacích – MŠ, ZUŠ... 

Třída deváťáků se rozhodla pro výrobu oz-
dobných předmětů – jako jsou náušnice, ná-
ramky, prstýnky a náhrdelníky z Fimo hmoty. 
První své výrobky nabídli na vánočním jarmar-
ku ve škole a další předměty právě vyrábějí. 

Zakoupením časopisu Nekonečno nebo 
nějakého ozdobného výrobku podpoříte ši-
kovné a kreativní žáky osmého a devátého 
ročníku zapojené v tomto projektu a pomů-
žete jim zvýšit jejich první zisk z „minipod-
nikání“. 

Projekt obou tříd potrvá do konce školního 
roku, bude zakončen závěrečnou konferen-
cí, která proběhne v červnu na Vysoké ško-
le ekonomické v Praze. V rámci konference 
proběhne formou prezentace všech minipod-
niků soutěž. Tři nejlepší budou vyhlášeny 
a odměněny. Podmínkou projektu je také ko-
nečná likvidace minipodniku a vytvoření vý-
roční zprávy. Je určen i způsob použití zisku 
z podnikání – na vzdělávací akce, jazykové 
kurzy, studijní zájezdy pro žáky atd., nákup 
studijních materiálů – učebnic, nákup pomů-
cek, vybavení, které žákům usnadní budoucí 
studium. Žáci mají také možnost věnovat část 
peněz na charitu.

Mgr. Hana Nečasová, 
poradce minipodniku 8. ročníku 

Minipodnikání – práce 8. třídy
Nakladatelství Osmička a časopis Nekoneč-
no vznikl díky projektu Minipodnikání na 
ZŠ pod patronací Vysoké školy ekonomické 
v Praze, do kterého se naše škola zapojila. 
Cílem tohoto projektu je seznámit žáky zá-
kladních škol s podnikáním v praxi – zvýšit 
tzv. „podnikatelskou gramotnost“. Již zmíně-
ný projekt nám přinese možnost vyzkoušet si, 
jak to v podnikání chodí.

Naším úkolem je vydělat co nejvíce peněz 
za určitou dobu. Rozhodli jsme se proto vy-
dělat peníze výrobou tohoto časopisu, v jehož 
obsahu byste měli najít vše důležité o akcích, 
organizacích a životě ve Mšeně a okolí. 

Nakladatelství Osmička 
žáků ZŠ Mšeno – 8. ročník

Vážení čtenáři a vážení občané, 
chci se s vámi podělit o pocity, kdy jsem si zakou-
pila časopis NEKONEČNO č. 2 – lednové vydání. 
Je to časopis dětí z naší Základní školy ve Mšeně, 
konkrétně nakladatelství Osmička. Jedná se o pro-
jekt s názvem Minipodnikání na ZŠ pod patronací 
VŠ ekonomické Praha. Cílem je seznámit žáky 

základních škol s podnikáním v praxi. Musím 
konstatovat, že děti berou projekt velmi váž-
ně, a to je velice pozitivní. V tomto časopisu 
se dozvíte, co se děje ve škole, co se aktuál-
ně děje v našem městě, co v mateřské školce, 
co v „ZUŠce“, zprávy ze Sokola, z přírody, ze 
sportu, najdete zde recepty, vtipy, luštění a dal-
ší a další zprávy. No prostě je to časopis, kde 
získáte tolik informací na několika listech jako 
v žádném jiném tisku. Nejsem žádným propa-
gátorem tohoto časopisu, ale cítím, že pokud je 
něco dobrého, měla bych s tím seznámit další 
občany a čtenáře, aby si ten pocit také zažili.

Myslím, že tento dětský časopis potřebuje, 
aby se o něm víc vědělo. Je opravdu skvělý, 
dokonce si myslím, že se stane velkým kon-
kurentem našich Mšenských novin, nehledě 
k tomu, že zakoupením tohoto časopisu po-
můžeme rozjet projekt Minipodnikání v ZŠ. 
Ale to bych ani na závěr psát nemusela. Až se 
s tímto časopisem seznámíte, posoudíte sami, 
co vám v informacích dal!

Děti, jen tak dál! Přeji vám mnoho úspěchů 
a děkuji vám, že jste!

Marie Štráchalová
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Šimonek Jaroslav (* 1. 3. 1905 Stránka † 13. 
8. 1979 Sao Paulo, Brazílie), podnikatel. Byl 
synem Josefa Šimonka. V letech 1938 – 45 
byl ředitelem prodejního oddělení ČKD Praha, 
v letech 1945 – 1948 generálním zástupcem 
švédské firmy ASEA v ČSR. Po převratu v úno-
ru 1948 emigroval do Brazílie, kde vybudoval 
vlastní prosperující strojírenský podnik Máqui-
nas Simone.
Rameš Bohumil (* 4. 3. 1895 Řepín † 4. 11. 1981 
Mělník), cyklistický závodník. Měl pět sourozen-
ců, vystudoval obchodní akademii a od 16 let za-
čal závodit na jízdním kole. Byl celkem devětkrát 
národním mistrem (na 1 km, na 50 km na dráze, 
na 100 km družstev na silnici, mistrem v jízdě do 
vrchu, vyhrál jeden ze závodů Praha – Karlovy 
Vary – Praha a Klimešův memoriál). Od roku 
1924 startoval už jako profesionál. Závodil od 
roku 1912 až do roku 1939. Zúčastnil se mj. také 
olympiády ve Stockholmu v roce 1912 (Stock-
holm – Paříž – Antverpy – 320 km nonstop), dále 
závodil úspěšně na olympiádách v roce 1920 

a 1924. Velmi často jezdil v Německu. Soudobý 
tisk o něm psal jako o Bóžovi Ramešovi, jednom 
z nejúspěšnějších cyklistických závodníků Ev-
ropy. Jako profesionál si mohl z odměn za 184 
vítězství postavit rodinnou vilku v Malém Borku, 
z níž se však musel v roce 1981 vystěhovat. Tuto 
změnu nesl velmi těžce a po šesti týdnech v by-
tovém domě na Mělníku zemřel. Dnes jsou z této 
vilky pouze ruiny a torza. 
Mistoler Bohumil (* 22. 4. 1907 Střemy † 6. 
3. 1945 Praha, Pankrác), účastník odboje. Byl 
zatčen za protinacistický odboj a za přechová-
vání osob tzv. Velkoněmecké říši nepřátelských 
v druhé světové válce, odsouzen k trestu smrti 
a popraven. Na Pankráci to byla v pořadí 976. 
poprava. V době nacistické okupace až do 26. 
dubna 1945 zde bylo popraveno celkem 1079 
osob. V první den Pražského povstání 5. května 
1945 se podařilo osvobodit z cel smrti 52
mužů a tři ženy. 

Zdroj: M. Sígl: Kdo byl a je kdo  
(Mělnicko - Kralupsko - Neratovicko)

Rodilá mluvčí v hodinách angličtiny
Tip na knihu
Robert Galbraith: Hedvábník
Do fondu Městské knihovny byl pořízen další 
titul od J. K. Rowlingové, napsaný pod pseu-
donymem Robert Galbraith – Hedvábník.
První díl detektivní série Roberta Galbraitha 
Volání Kukačky se stal bestsellerem ihned po 
uvedení na knižní pulty a celkem se prodalo 
téměř 50 tisíc kusů „Rowlingová prokazuje, že 
i po letech neuvěřitelné literární slávy tkví její 
úspěch především ve znalosti života obyčejných 
lidí, který umí přesvědčivě vykreslit. To ostatně 
platilo už v příbězích o Harrym Potterovi. Vý-
tečný popis všedního Londýna a jeho obyvatel 
činí z četby této detektivky nevšední zážitek,“ 
říká překladatel Ladislav Šenkyřík.

Hedvábník, druhá kniha z řady vysoce 
oceňovaných detektivních 
románů s Cormoranem 
Strikem a jeho energic-
kou mladou asistentkou 
Robin Ellacottovou, je 
strhující a čtivý příběh. 
Když zmizí spisovatel Owen 
Quine, jeho žena se obrátí 
na soukromého detektiva 
Cormorana Strika. Zpočát-
ku se domnívá, že se na pár 

dní někam vypařil – už to v minulosti párkrát 
udělal – a po Strikovi jen chce, aby ho našel 
a přivedl domů. Jenže Strikovi během vyšetřo-
vání začíná být čím dál jasnější, že za Quineo-
vým zmizením se skrývá větší tajemství, než si 
jeho žena myslí. Romanopisec právě dokončil 
rukopis, v němž s jízlivou zlomyslností vykres-
lil téměř všechny své známé. Kdyby se román 
zveřejnil, zničil by leckomu život. Existuje 
tudíž spousta lidí, kteří ho mohli chtít umlčet. 
A ve chvíli, kdy je Quine nalezen brutálně za-
vražděný za bizarních okolností, začíná souboj 
s časem, v němž je třeba porozumět motivaci 
krutého vraha; vraha, který se nepodobá žádné-
mu z těch, s nimiž se doposud Strike setkal… 

Svoz odpadů
svoz bioodpadu (hnědé nádoby) 
Z důvodu optimalizace svozových tras musela 
firma AVE přistoupit ke změně termínů svozů.
1. svoz proběhne 1. 4. 2015, 1x za 14 dní v sudé 
týdny. Poslední svoz bude 25.11.2015. 

Kombinovaný svoz tKo
Do 22. 4. 2015 bude svoz probíhat týdně. 
V době od 6. 5. do 23. 9. 2015 budou nádoby 
vyváženy 1x za 14 dní v lichý týden. Od 7. 10. 
2015 bude opět svoz probíhat týdně.  

Změna vyhlášky o kácení stromů
Od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti nová vy-
hláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení. Nově bude možné kácet bez po-
volení ovocné stromy na pozemcích v zastavě-
ném území evidovaných v katastru nemovitostí 
jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha 
a nádvoří nebo ostatní plocha, se způsobem vy-
užití pozemku zeleň. Naopak na ostatní dřevi-

ny s obvodem kmene větším než 80 centimetrů 
ve výšce 130 centimetrů, nebo porosty dřevin 
přesahující plochu 40 m² se bude muset požá-
dat o povolení. Ruší se tedy výjimka na kácení 
dřevin v uzavřených zahradách u rodinných 
nebo bytových domů. Více informací o změně 
původní vyhlášky č. 189/2013 o ochraně dře-
vin a povolování jejich kácení na městském 
úřadě, odbor životního prostředí.

S novým rokem se v Základní škole ve Mšeně 
objevila novinka – výuka anglického jazyka 
rodilou mluvčí. Sym-
patická 33letá Laura 
O’Callaghan (na sním-
ku uprostřed) k nám 
přicestovala z Irské 
republiky. S výukou 
začala již ve středu  
7. 1. 2015. Dochází 
do všech tříd od třetí 
až do deváté, v každé 
učí vždy jednu hodinu 
týdně. Na obou stup-
ních školy se žáci na 

Lauru těšili, nadšeně ji přivítali a hned v prv-
ních hodinách se většinou úspěšně domluvili a 

předvedli jí svoje jazykové 
a komunikační dovednos-
ti. Naše škola se zapojila 
do projektu „Let´s speak 
together“ (Pojďme spolu 
mluvit) v rámci Operační-
ho programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost. 
Projekt je spolufinancován 
z Evropského sociálního 
fondu, EU a MŠMT. 

Mgr. Hana Nečasová

Srdečné blahopřání
Moje maminka, paní Libuše Němcová, 

se 15. 3. 2015 
dožívá požehnaného věku 90 let 

v dobré fyzické kondici. 
Mnoho krásných chvil 

v rodinném kruhu, radost 
z pravnoučat, zdraví a energii 
přeje dcera Alena s rodinou.
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Kalendář výročí
Nové knihy 

v Městské knihovně

beletrie
K. Pancolová: Žluté oči krokodýlů; K. Pancolo-
vá: Pomalý valčík želviček; K. Pancolová: Ve-
verky v Central Parku bývají v pondělí smutné; 
R. Mannová: Rabínova dcera.

literatura faktu
M. Zachardová: Fascinující svět záhad; I. Jan-
dová: Pestrý svět sukulentů; P. Kosatík: Život 
Olgy Havlové; J. Haslinger: Jáchymov – tra-
gický osud legendárního brankáře; R. Sobotka: 
Zapomenutý hrdina; R. Sobotka: Útěk do svo-
body; A. Mieszkowska: Děti Ireny Sendlerové; 
P. Bishop: Muži z bombardérů.

detektivní příběhy
J. Theorin: Smršť; Ch. Kuzneski: Proroctví; Ch. 
Kuzneski: Utajená koruna; J. Pospíšilová: Boty 
do nebe; R. Cílek: Zdivočelý tlukot srdce.



Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět pro-
dává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, mod-
rý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks podle stáří.  
Prodáváme slepičky pouze  našeho chovu.                                                  

Prodej se uskuteční: 

v neděli 15. března 2015 ve Mšeně u kostela ve 13,45 h
Při prodeji slepiček proběhne rovněž výkup králičích kožek – cena podle poptávky.

Případné bližší informace: 
po – pá 9 – 16 h, tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840  

Krádeže dřeva řešíme poměrně často, říká šéf mšenské policie

pastI na zloděJe
Mšeno – Dřevo v lesích a opuštěné chatové 
osady na Kokořínsku. Právě na to se v zimním 
období zaměřují mšenští policisté, kteří spravují 
jeden z nejrozlehlejších obvodů na Mělnicku. 
Potvrdil to Robert Šlégl, který mšenské obvodní 
oddělení vede čtrnáct měsíců. Do Mšena přišel 
z Neratovic, kde zastával funkci zástupce ve-
doucího.

  V čem vidíte hlavní rozdíly mezi působe-
ním ve městě blízko Prahy a na Mšensku, kte-
ré obklopují hluboké lesy a skály? 
V Neratovicích  je úplně jiné složení obyva-
telstva a k tomu větší a různorodější trestná 
činnost. Protože jsem ale předtím působil jako 
řadový policista na oddělení v Liběchově, kde 
jsou rekreační lokality i lesy, měl jsem předsta-
vu, co mě na Mšensku čeká.“

  V čem má Mšensko proti Neratovicku pod-
le vás výhodu?
Lidé na venkově k sobě měli vždycky o něco 
blíže než ve městech, což alespoň částečně 
přetrvalo i do současné doby. A je to dobře. Na 
Mšensku navíc není taková koncentrace obyva-
tel, což vede i k menšímu počtu problémových 
záležitostí.

  Na co se tedy ve svém rajonu, do něhož pat-
ří velká část Kokořínska, zaměřujete?

Současně s běžnou službou, především v období 
od podzimu do jara, připravujeme různé preven-
tivně bezpečnostní akce. Ty zaměřujeme jak na 
chatové oblasti, které jsou v tomto období opuš-
těné, tak i na krádeže dřeva.

  Jak často chaty kontrolujete?
V rámci cílených akcí zhruba třikrát až čtyřikrát 
do roka, ale do chatových osad zajíždíme i bě-
hem služby podle potřeby.

  A setkáváte se často s chatami, které se sta-
ly terčem zlodějů?
Samozřejmě se to objevuje, ale musím říci, že 
trestná činnost spojená právě s rekreačními ob-
jekty rok od roku klesá. Lidé si totiž začali na 
své věci dávat větší pozor a většinou v chatách 
po jejich zazimování mnoho věcí nenechávají.

  Zmínil jste krádeže dřeva…
To je nešvar, který se právě v našem obvodu, kde 
je velká zalesněnost, objevuje poměrně často. 
A to samozřejmě převážně během topné sezony, 
kdy lidé shánějí dřevo na otop. Není tak ničím 
výjimečným, když odtěžené dřevo ze skládky 
zmizí.

  Jistě nemůžete ke každému metru dřeva 
postavit policistu. Jak se tomu snažíte zabrá-
nit?

V rámci služby kontrolujeme, zda mají lidé, kte-
ří převážejí dřevo, doklady o jeho nabytí. Pak si 
zjištěné informace ověřujeme ještě u majitelů 
lesů. Protože ale chceme krádežím dřeva před-
cházet, máme v plánu větší spolupráci s obcemi 
a majiteli lesů v našem obvodu. S vlastníky lesů 
a zástupci obcí se brzy sejdeme, abychom se na 
všem domluvili.

  A co problémy spojené s dopravou, řešíte je 
na Mšensku často?
Samozřejmě. Motoristy se snažíme neustále 
usměrňovat, ale je to často hodně složité. Lidé 
jsou prostě neukáznění. Například v centru Mše-
na se neustále setkáváme s porušováním pravidel 
silničního provozu. Lidé často parkují v místech, 
která k tomu nejsou určena, čímž ohrožují bez-
pečnost provozu.

  Jakých míst se to především týká?
Například ve Mšeně je to na náměstí Míru ne-
správné parkovaní u cukrárny i před poštou 
a pak na chodnících u domova seniorů v Bole-
slavské ulici. Už jsme dokonce dostali informa-
ci, že když v zastávce u školy mezi chodníkem 
a ostrůvkem zastavil autobus, řidič ho bez vá-
hání v protisměru objel. Někteří lidé si bohužel 
neuvědomují, co mohou svých chováním způso-
bit. Dopravních přestupků se samozřejmě řidi-
či dopouštějí i v dalších obcích, které spravuje 
mšenská policie.

   Máte často nějaké poznatky přímo od ob-
čanů?
Bohužel velmi málo. Lidé se nám zřejmě bojí 
volat, abychom je pak nevyslýchali. U každého 
podnětu je ale samozřejmě vyslýchat nemusíme. 
Pokud mají lidé podezření, že někde dochází 
k trestné činnosti, je dobré, když se na nás včas 
obrátí. Máme tak šanci rychle zareagovat. Hlíd-
ka má u sebe mobilní telefon pro případ, že bude 
mimo služebnu. Je možné ji kontaktovat na čísle 
702 208 805 nebo zavolat na služebnu na číslo 
602 263 775.

Jiří Říha, Mělnický deník

Sokolská 
vzpomínka

Dne 6. 3. 2015 by se dožil 100 let  
dlouholetý člen a činovník  

místní Tělocvičné jednoty Sokol Mšeno  
bratr Josef Jelínek. 

Celý svůj život se věnoval sokolské práci  
a naposledy působil ve funkci jednatele  
TJ. Po revoluci v roce 1990 se zasloužil  

o znovuobnovení Sokola ve Mšeně.  
Bratr Jelínek zemřel před  

15 lety, v roce 2000. 

Inzerce
Daruji kompletní ložnici potřebným za od-
voz. Dřevo fládr. Mšeno. Tel. 728 889 696.
Hledám slečnu/paní na pravidelný úklid 
domácnosti ve Mšeně. Tel. 728 889 696.
Koupím pole, louku, les v Sedlci, tel. 604 
911 946. 
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těži. Nějaké nápady máme už v hlavě a příští 
rok, pokud budeme Kokořínsko pořádat, je 
vyzkoušíme,“ říká pan Aleš Hodouš, hlavní 
organizátor.

I my přemýšlíme, jak dostat na start více po-
sádek, protože pak by se prestiž soutěže Histo-
ric Kokořínsko, které se jela už pošesté, ještě 
zvýšila. V podstatě nějakých sedmdesát pro-
cent statujících tvoří stálí účastníci této soutě-
že. Letos se na startu objevily i tři novinářské 
posádky: Ondřej Kroutil – František Vahala se 
Fordem Granada, manželé Roman a Karolína 
Švidrnochovi s Audi 80 nebo Lukáš Vaverka 
a Michal Borský se Saabem 900.

Když už jsme u švédské značky, která byla 
na Kokořínsku mimochodem zastoupena tře-
mi vozy, zasluhují největší obdiv Slováci Pe-
ter a Jozef Feketovi s krásným tříválcovým 
Saabem 93. Při pohledu na tento skvost jsme 
si jen přáli, abychom podobných automobilů 
vídali na Kokořínsku ve větším počtu. Ale ne 
každý chce vytahovat v úboru svého miláčku 
na cestu, a ačkoliv mají doma jednoho nebo 
i více veteránů, tak si raději pořídili třeba jen 
škodovku.

Seriál Historic pokračuje v dubnu druhým 
ročníkem Historic Krkonoše v Pasekách nad 
Jizerou.

Výsledky: 1. Mráz – Zemanová, Škoda 
100, 2. Kroutil – Nagy, Fiat 128, 3. Kašpar 
– Janáková, Mini GT 500, 4. Říha – Říhová, 
Škoda 105, 5. Hudský – Hoření, Škoda 1100 
MB, 6. Vodochodský – Vlková, Toyota Celica,  
7. Horák – Viktorínová, Ford Sierra, 8. Urban 
– Veselý, Audi Coupe GT, 9. Hošek – Chle-
boun, Ford LTD, 10. Bryknar – Bryknarová, 
Škoda 1100 MB. 

Jindřich Lasík
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Ale počasí (naštěstí) neporučíme, 
a tak je každoročně Historic Koko-
řínsko z pohledu sněhové nadílky 
velkým otazníkem. Přesto na něj tu 
a tam tři desítky posádek narazily 

už v páteční večerní etapě. V sobotu pak patřil 
asi mezi nejtěžší úseky sjezd serpentinami pod 
hradem Houska, kde si všichni dávali hodně 
pozor, aby neskončili mimo cestu v lese.

Kromě Miloše Kašpara s Mini 1275 GT, kte-
rý se jako jeden z mála nebál a projel úsek jako 
zkušený soutěžák. Velký pozor si bylo třeba dá-
vat i ve sjezdu z Nosálova směrem ke křižovat-

ce na Žďár, kde silnici pokrýval čistý led. Sně-
hu bylo tedy jako šafránu, ale na druhou stranu 
lepší slunečné počasí po celý den si posádky ani 
pořadatelé ASK Praha nemohli přát.

Jak jsme se už zmínili, na start do Mšena 
dorazilo 32 posádek, tedy proti loňsku o de-
set méně. Je to hodně nebo málo? Pořadatelé 
jiných soutěží Seriálu Historic si o takovém 
počtu mohou jen nechat zdát. „Když už soutěž 
připravujeme, tak bychom rádi měli na startu 
čtyřicet až padesát posádek, to by bylo maxi-
mum v tuto chvíli. Přemýšlíme, jak přilákat 
další zájemce o účast v zimní veteránské sou-

Letošní zimní soutěž Historic Kokořínsko proběhla na Mšensku 

TAKŘKA NA SUCHU
Pouze jeden den chyběl k tomu, aby se z první letošní veteránské akce, kterou bylo Historic 
Kokořínsko, stala opravdová zimní soutěž. Zatímco v sobotu se jezdilo, až na pár úseků, 
spíš po suchém asfaltu, tak v neděli zasypával sníh silnice už od noci.


