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Ve čtvrtek 19. března 2015 projekt 
vyvrcholil uspořádáním projektové-
ho dne. První dvě vyučovací hodi-
ny žáci pilovali svá připravená vy-

stoupení. Při přípravách intenzivně pomáhali 
s výslovností rodilí mluvčí Laura O’Callaghan 
a Kevin Huban.

Po velké přestávce děti zaplnily sál školy. 

Jednotlivé skupiny zde prezentovaly svá na-
cvičená vystoupení. Žáci nejprve mluvili ang-
licky, poté pro jazykově méně zdatné své věty 
překládali do češtiny. Projekt byl pro všech-
ny velice přínosný. Zdokonalili jsme se ve 
výslovnosti, prohloubili slovní zásobu a také 
jsme se dozvěděli nové, velice zajímavé, in-
formace.

Program projektového dne: 6. třída – země-
pis Irska, zajímavá zeměpisná fakta; 2. třída 
– základní fakta o Irsku; 7. třída – irské tradice 
a legendy, Legendy o svatém Patrikovi; 3. třída 
– irské rýmy; 4. třída – irská píseň Tipperrary; 
Laura O’Callaghan a Kevin Huban – předsta-
vení původního irského jazyka; 8. třída – his-
torie Irska; 5. třída - zeměpis Irska ve zkratce; 
9. třída – slavné irské osobnosti, irská kuchyně 
a jiné zajímavosti; kroužek vaření paní učitel-
ky Kaulerové: irská kuchyně v praxi; irské 
tance; předvedení přípravy irské kávy.

Otázky pro Lauru 
Již od začátku ledna působí na základní škole 
ve Mšeně jako učitelka angličtiny 33letá Lau-
ra O’Callaghan, která pochází z Irské republi-
ky. Co vás přivedlo právě do Mšena? „Hleda-
la jsem práci v Irsku jako učitelka angličtiny 
a dozvěděla jsem se o možnosti učit v českém 
Mšeně. Moje česká mise začala 7. ledna, budu 
zde působit do konce června. Dojmy? Jen ty 
nejlepší. Ve Mšeně se mi velmi líbí, lidé jsou 
hodně přátelští. Se svými žáky vycházím dob-
ře. Menší děti mají o angličtinu větší zájem 
než ty starší, chtějí se do jazyka více ponořit. 
Podobné je to i s mými kolegy učiteli. Jsme 
vzájemně v pohodě, škoda, že nemluvím více 
česky. Nemohu si tak více popovídat s těmi, 
kteří neovládají angličtinu. Zatím jsem zvládla 
nejjednodušší české větičky: Jak se máš? Jsem 
Laura, jsem Irka.“ 

Podle webu ZŠ Mšeno Karel Horňák
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Zdařilý projektový den We like Ireland

MÁME RÁDI IRSKO
Na Základní škole ve Mšeně pomáhá s výukou anglického jazyka rodilá mluvčí Laura O’Cal-
laghan, která k nám přijela z Irska. Jelikož se o této zemi chtěli učitelé i žáci dozvědět více, 
uspořádali u příležitosti dne svatého Patrika projekt „We like Ireland – Máme rádi Irsko“. 
Projekt probíhal od konce února, kdy se žáci ve svých jazykových skupinách začali seznamo-
vat s vybranými tématy týkajícími se Irska (geografie, historie, písně a tance, legendy).



1. Rada města (dále RM) schva-
luje úpravu plánu nákladů a vý-
nosů Základní školy Mšeno, 
příspěvkové organizace na rok 
2014. Hlasování: 4 pro, 0 proti, 

0 zdržel se – schváleno jednomyslně.
2. RM schvaluje účetní závěrku roku 

2014, rozvahu, výkaz zisku a ztráty, pří-
lohu Základní školy Mšeno, příspěvkové 
organizace se sídlem Boleslavská 360, 
277 35 Mšeno. RM schvaluje hospodář-
ský výsledek za rok 2014 z hospodářské 
činnosti ve výši 18.209 Kč, HV z hlavní 
činnosti – 18.209 Kč. RM schvaluje použi-
tí HV z hospodářské činnosti k vyrovnání 
ztráty z hlavní činnosti, celkový hospo-
dářský výsledek příspěvkové organizace 
Základní škola Mšeno je 0 Kč. Hlasování: 
4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

3. RM schvaluje odpisový plán dlou-
hodobého hmotného majetku na r. 2015 
Základní školy Mšeno, příspěvkové orga-
nizace. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

4. RM bere na vědomí zprávu ředitelky 
ZŠ Mšeno k plnění závazného ukazatele 
na r. 2014 – nastavení jednotného systé-
mu certifikace dalšího vzdělávání pedago-
gů, kteří vyučují cizí jazyky tak, aby bylo 
možné porovnat dosažené úrovně znalos-
tí pedagogů a zprávu k plnění závazného 
ukazatele na r. 2014 – meziroční snížení 
nákladů o 1 % a bere na vědomí vysvětlení 
ředitelky. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

5. RM bere na vědomí nabídku neupo-
třebitelného majetku ZUŠ Mšeno, jehož 
vyřazení bylo schváleno radou města usne-
sením č. 4/6/2015 ze 4. 2. 2015. Majetek 
bude nabídnut příspěvkovým organizacím 
zřizovaným městem a v případě nezájmu 
prodán za navrhované ceny. Hlasování: 4 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

6. RM schvaluje předloženou Zprávu 
o hospodaření Základní umělecké školy 
Mšeno, příspěvkové organizace se sídlem 
Nádražní 126, 277 35 Mšeno za rok 2014, 
schvaluje účetní závěrku za rok 2014, roz-
vahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM 
schvaluje kladný hospodářský výsledek 
za rok 2014 ve výši 235.763,23 Kč a jeho 
převod do rezervního fondu školy. Hlaso-
vání: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

7. RM bere na vědomí zprávu ředitele 
ZUŠ Mšeno k plnění závazného ukazatele 
na r. 2014 – udržení žáků na úrovni 400 
žáků a meziroční snížení nákladů o 1 % 
a bere na vědomí vysvětlení ředitele. Hla-
sování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

8. RM schvaluje předloženou Zprávu 
o hospodaření Mateřské školy Mšeno, pří-
spěvkové organizace se sídlem Havlíčkova 
263, 277 35 Mšeno za rok 2014, schvaluje 
účetní závěrku 2014, rozvahu, výkaz zis-
ku a ztráty, přílohu. RM schvaluje kladný 
hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 
132.548,86 Kč a jeho převod do rezerv-
ního fondu školy. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně. 

9. RM bere na vědomí zprávu ředitel-
ky MŠ k plnění závazných ukazatelů na r. 
2014 včetně vysvětlení ředitelky. Hlaso-
vání: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

10. RM schvaluje předloženou Zprávu 
o hospodaření Domova seniorů Mšeno, 
příspěvkové organizace se sídlem Bole-
slavská 455, 277 35 Mšeno za rok 2014, 
schvaluje účetní závěrku 2014, rozvahu, 
výkaz zisku a ztráty, přílohu. RM schva-
luje kladný hospodářský výsledek za rok 
2014 ve výši 178.475,84 Kč a jeho převod 
do rezervního fondu DSM. Hlasování: 4 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

11. RM bere na vědomí předložené pl-
nění závazných ukazatelů za rok 2014 ře-
ditelkou DSM včetně vysvětlení ředitelky. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

12. RM souhlasí se vznikem dvou pra-
covních míst v Domově seniorů Mšeno 
na dobu čerpání dotace z Úřadu práce 
Mělník. Pracovnice budou přijaty na po-
zici pomocné práce v zařízení sociálních 
služeb. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně. 

13. RM schvaluje smlouvu mezi měs-
tem Mšenem a ČEZ Distribuce, a. s. o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-6018144/VB/011 
Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 – Zemino-
vá na zřízení, umístění a provozování za-
řízení distribuční soustavy na pozemcích 
p. č. 3390 (ostatní plocha), 3391 (ostatní 
plocha), 1546 (lesní pozemek), 1555 (les-
ní pozemek) v k. ú. Mšeno, které jsou 
ve vlastnictví města Mšena. Zřízení věc-
ného břemene – služebnost bude úplatná 
v souladu s Pravidly pro zřízení věcného 
břemene pro uložení inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví města Mšena. 
Jednorázová náhrada bude činit 13.630 Kč 
bez DPH a částka bude upřesněna geome-
trickým plánem, který bude vyhotoven po 
provedení stavby. Geometrický plán bude 
městu dodán v elektronické podobě, stejně 
jako zaměření sítí. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

14. RM schvaluje smlouvu mezi měs-
tem Mšenem a ČEZ Distribuce, a. s. o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IV-12-6018144/VB/010 
Kokořín – Hlučov, KNN čp 57 – Zeminová 
na zřízení, umístění, provozování zařízení 
distribuční soustavy na pozemku p. č. 388/3 
(lesní pozemek) v k. ú. Sedlec u Mšena, 
který je ve vlastnictví města Mšena. Zřízení 
věcného břemene – služebnost bude úplat-
ná v souladu s Pravidly pro zřízení věcné-
ho břemene pro uložení inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví města Mšena. 
Jednorázová náhrada bude činit 10.300 Kč 
bez DPH a částka bude upřesněna geome-
trickým plánem, který bude vyhotoven po 
provedení stavby. Geometrický plán bude 
městu dodán v elektronické podobě, stejně 
jako zaměření sítí. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

15. RM schvaluje Smlouvu mezi měs-
tem Mšenem a ČEZ Distribuce, a. s. o zří-
zení věcného břemene – služebnosti „IE-
12-6001789/VB/7 – Ráj-rek. venk. vedení 
NN z TS Ráj 260502“ na zřízení, umístění 
a provozování zařízení distribuční sousta-
vy na pozemcích p. č. 1360/2 lesní poze-

mek, p. č. 1436/1 ostatní plocha, komuni-
kace, p. č. 1437 ostatní plocha, komunika-
ce a p. č. 1449 ostatní plocha, komunikace 
všechny v k. ú. Olešno, obec Mšeno, za-
psané na LV č. 10001. Jednorázová náhra-
da za zřízení věcného břemene v rozsahu 
stanoveném v GP č. 158-8206/2013 ze 
dne 5. 5. 2014, vyhotoveném firmou GE-
OŠRAFO s.r.o., Zemědělská 1091, Hradec 
Králové, bude stanovena v souladu s „Pra-
vidly pro zřízení věcného břemene pro ulo-
žení inženýrských sítí do pozemků města“ 
+ DPH. Městu bude dodán GP v elektro-
nické podobě včetně zaměření sítě, také 
v elektronické podobě. Hlasování: 4 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

16. RM se usnesla, že se město Mše-
no připojí k mezinárodní kampani „Vlajka 
pro Tibet“. Akce se uskuteční formou vy-
věšení tibetské vlajky dne 10. března 2015 
na budově městského úřadu – připomenutí 
56. výročí povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci Tibetu. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

17. RM projednala žádost Mgr. Tylové 
a Mgr. Matúškové, třídních učitelek prv-
ních tříd ZŠ Mšeno, o poskytnutí finanční-
ho příspěvku pro žáky prvních tříd Základ-
ní školy Mšeno na ozdravný pobyt školy 
v přírodě, který se uskuteční ve dnech 
14. až 21. 3. 2015 a vzhledem k tomu, že 
město poskytuje neinvestiční příspěvek 
příspěvkové organizaci zřizované městem 
Základní škole Mšeno na provoz školy, do-
poručuje potřebnou finanční částku čerpat 
z prostředků školy. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

18. RM schvaluje záměr pronajmout re-
stauraci na koupališti ve Mšeně, podmín-
ky budou schváleny na příští schůzi rady 
města. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

1. RM schvaluje řádnou inven-
tarizaci majetku Základní školy 
Mšeno, příspěvkové organizace 
k 31. 12. 2014 a schvaluje před-
ložený návrh na vyřazení majet-

ku. Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

2. RM bere na vědomí výroční zprávu 
Mateřské školy Mšeno, příspěvkové or-
ganizace, o informacích podle zákona č. 
106/1999 Sb., za rok 2014. Hlasování: 5 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

3. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 
2 rozpočtu města Mšena na r. 2015. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. RM vyhlašuje výběrové řízení na 
dlouhodobý pronájem restaurace v areálu 
Městského koupaliště ve Mšeně. Přihlášky 
do veřejné soutěže možno podávat do 15. 
4. 2015 do 13 h na podatelnu MěÚ Mšeno 
v uzavřených obálkách označených „Pro-
nájem restaurace na koupališti“, nebo poš-
tou, rozhodující je datum doručení.

Předmět nájmu:
–  restaurační sál s vybavením o výměře 

98,77 m2

–  gastronomické zázemí bez vybavení 
o výměře 21,05 m2

–  skladové prostory bez vybavení o vý-
měře 29,97 m2
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–   výčep bez vybavení o výměře 44,8 m2

– krytá terasa s vybavením o výměře 70,65 m2.
Podmínky: 
–  minimální doba provozu restaurace od 

června do srpna (možno celoročně)
–  otevírací doba min. po dobu provozu 

koupaliště
–  nájemce musí akceptovat případná ome-

zení, která vyplývají z pořádání kultur-
ních a sportovních akcí městem v areálu 
koupaliště

–  nájemce je povinen uzavřít pojistnou 
smlouvu na škody způsobené třetím oso-
bám (např. škody na budově, zařízení, 
vodě v bazénu apod.) a předložit smlou-
vu pronajímateli

–  nájemce uzavře smlouvu o svozu a likvi-
daci TKO se svozovou firmou a smlouvu 
o přistoupení k systému sběru tříděného 
odpadu s městem.

Kritéria: 
–  bude hodnocen rozsah nabízených slu-

žeb, délka otevírací doby a výše nabíd-
nutého ročního nájmu.

Prohlídku objektu lze dohodnout na MěÚ 
na tel. čísle 315 693 121.
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlou-
vě o dílo na akci „Snížení energetické ná-
ročnosti multifunkčního objektu Mšeno“, 
mezi městem Mšenem a firmou Stavební 
společnost Guttenberg s. r. o., Mělník, kte-
rým se prodlužuje dokončení díla do 30. 
4. 2015 a Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
na akci „Snížení energetické náročnosti 
multifunkčního objektu Mšeno – výměna 
zdroje tepla“, mezi městem Mšenem a fir-
mou MonTop, Jindřich Lachout, Tábor, kte-
rým se prodlužuje dokončení díla do 30. 4. 
2015. Hlasování: 4 – 0 – 1, schváleno.

6. RM schvaluje barevné řešení fasády 
čp. 31 ve variantě D. Hlasování: 5 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.
7. RM schvaluje záměr Rybářského spolku 
Mšeno vybudovat na okraji rybníka Jeze-

ro betonovou odkalovací nádrž, která by 
částečně zamezila zanášení rybníka kaly. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.
8. RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze 
státního rozpočtu a registraci akce v Pro-
gramu 113 310 Rozvoj a obnova materi-
álně technické základny sociálních služeb, 
podprogram 113 313 Podpora reprodukce 
majetku služeb sociální péče na akci „Vý-
měna a zateplení střešního pláště ploché 
střechy na Domově seniorů Mšeno“ na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí v ter-
mínu do 15. března 2015 a zároveň potvr-
zuje, že jsou zajištěny potřebné finanční 
kapacity k zajištění realizace tohoto pro-
jektu z vlastních zdrojů. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně. 
9. RM schvaluje bezplatný pronájem zase-
dacího sálu na radnici pro TJ Sokol Mšeno 
dne 28. 3. 2015 na konání filmového festi-
valu Expediční kamera. Hlasování: 4 – 0 
– 1, schváleno. 

Kalendář akcí
DUBEN – KVĚTEN
Sobota 18. 4. – Den Země: Tento den osla-
víme úklidem přírody. Zapojte se s námi do 
celosvětové akce „Ukliďme svět“ (Clean Up 
th World) a pomozte přírodě kolem nás, a tím 
i sobě. Ve spolupráci s MěÚ Mšeno a Správou 
CHKO Kokořínsko budeme uklízet odpadky 
v našich lesích. Pytle na odpad budou zajiš-

těny. Doporučujeme pracovní rukavice, pří-
padně napichovač odpadků, světlé nebo přímo 
reflexní oblečení (práce kolem silnice). Sraz: 
14:00 h na hřišti v Debři. Pořadatel: TJ Sokol 
Mšeno a město Mšeno.
Podrobnosti o akci „Ukliďme svět“ můžete 
nalézt na externích stránkách Českého svazu 
ochránců přírody a také na http://www.uklid-
mecesko.cz.
Sobota 25. 4. – 9,30 h: JAWA-MOTO-ČZ 
CLUB Mšeno zve na akci Vymetání výfuků. 

Sraz v 9:30 h na náměstí Míru ve Mšeně, start 
jízdy v 10:00 hodin. Následuje vyjížďka po 
okolí Mšena. Účast 50 Kč.
Čtvrtek 30. 4. – 15 h: Čarodějnický průvod 
a pálení čarodějnic. Sraz: náměstí Míru v 15 
h, odtud průvod do RS Sever u koupaliště. Po-
řadatel: TJ Sokol Mšeno
Pátek 1. 5. – 14 h: Plochá dráha – Přebor ČR 
jednotlivců + Memoriál Emila Sovy. Mís-
to: Mšeno, plochodrážní stadion. Pořadatel: 
PDK Grepl Mšeno.

     Městský úřad Mšeno
     nám. Míru 1, 277 35 Mšeno, tel.: 315 693 121
Město Mšeno nabízí k prodeji
n Komponenty veřejného osvětlení
– nové sadové stožáry s obloukovým dvouvýložníkem natřené základovkou červenou – 2 000 Kč/ks
– staré sadové stožáry (demontované) zelené bez výložníků i s nimi – 1 500 Kč/ks
– nové výložníky pozinkované SK 1-1000 – 500 Kč/ks
– demontovaná výbojková svítidla Sidonia (Schroeder) 50W – 1500 Kč/ks
– demontovaná svítidla – bílé koule (na obloukový dvojvýložník) – 1000 Kč/ks a 500 Kč/zdroj
n Počítačové tiskárny (inkoust/laser) – 200-500 Kč/ks
n  Prodej dřeva – trámů: 1 ks 37x30x530 – 3000 Kč; 1 ks 25x20x510 – 1000 Kč; 7 ks 30x20x820 – 1500 Kč/ks, 5 ks 20x15x820 – 1000 Kč/

ks; 15ks 15x10x – 600 až 820 (zarovnáno) 250 Kč/ks 
n Vnitřní dveře prosklené
Prosklení 1/3 a 2/3, k prodeji 12 ks. Cena – 100 Kč. Prohlídku či odběr si je možno dohodnout s p. V.Gurvayem, tel.: 604 823 935.
n Vnější dveře – vchodové
Vchodové dveře s prosklením v dobrém stavu, s novou dřevěnou zárubní. Cena – 3 000 Kč.
Prohlídku či odběr si je možno dohodnout s p. V.Gurvayem, tel.: 604 823 935.
n Elektrokotel Protherm 9 kW (2 ks)
Použitý elektrokotel, v provozu od roku 1998, 2 ks. Cena – 5 000 Kč. Expanzní nádoba 200 mm výška a 400 mm průměr – 400 Kč. Prohlíd-
ku či odběr si je možno dohodnout s p. V.Gurvayem, tel.: 604 823 935.
n  Automatický hořák ATMOS A 70 PETRO s dopravníkem a zásobníkem. Použitý plně funkční hořák s dopravníkem a zásobníkem, v pro-

vozu od roku 2009. Cena – 50 000 Kč.
Prohlídku či odběr si je možno dohodnout s p. V. Gurvayem, tel.: 602 758 174.
n  Hydromasážní vanu Hydropool H300. Nepoužitá masážní vana z roku 2003. Garance zprovoznění odbornou firmou. Není určena ke 

komerčnímu provozu. Cena – 70 000 Kč. Možnost prohlídky po dohodě s pracovníky MěÚ Mšeno – možno objednat osobně nebo telefo-
nicky na č.: 315 693 121.

n Masážní sprchový box Teiko
Mírně použitý sprchový box s masážními tryskami z roku 2003. Cena – 28 000 Kč. Možnost prohlídky po dohodě s pracovníky MěÚ  
Mšeno – možno objednat osobně nebo telefonicky na č.: 315 693 121.
n  Stavební recyklát – nadrcená směs cihel vhodná k zásypům, zpevnění účelových cest apod. Cena – 100 Kč/t. Kontakt – p. Aleš Vik,  

tel.: 723 008 701, 315 693 121
Město Mšeno nabízí k pronájmu :
n sklep – Zahradní ulice (u domu čp. 275, proti zdravotnímu středisku, za „domečkem“)
n sklep v čp. 38
n pozemek (orná půda) p. p. č. 378/1 PK o výměře 1027 m2 v k. ú. Sedlec

3
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MĚSTO MŠENO
náměstí Míru 1
277 35 Mšeno
Obecně závazná vyhláška města Mšeno č. 
1/2015 o systému shromažďování, sběru, pře- 
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko- 
munálních odpadů vznikajících na území 
města Mšeno 

Zastupitelstvo města Mšeno schvaluje a vy-
dává dne 30. března 2015 v souladu s ust. § 
10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, a s ust. § 17 
odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na území 
města Mšeno:

Článek  1
Základní ustanovení

1)  Tato obecně závazná vyhláška stanovuje 
systém shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů vznikajících na území města 
Mšeno (dále jen „město“).

2)  Tato obecně závazná vyhláška v souladu 
s ust. § 17 odst. 3) zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, též 
určuje místa, kam se odkládá komunální 
odpad.

Článek  2
Základní pojm

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se 
rozumí:
a)  objemným odpadem – komunální odpad, 

k jehož shromažďování nelze z důvodu 
jeho rozměrů, materiálu nebo jeho vlast-
ností (např. nábytek, koberce, atd.) použít 
běžné sběrné nádoby,

b)  zbytkovým odpadem – komunální odpad, 
který zbyde po vytřídění komunálního od-
padu na složky uvedené v ust. Čl. 3 této 
obecně závazné vyhlášky,

c)  pověřenou osobou – oprávněná osoba 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, se kterou město 
uzavřelo smlouvu na sběr, přepravu, vyu-
žití a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území města,

d)  sběrnou nádobou – typizovaná nádoba 

z kovu či plastu nebo plastový pytel ozna-
čený logem pověřené osoby, splňující tech-
nické parametry s vnitřním objemem 60, 
110, 120, 240 a 1100 litrů, určená k odklá-
dání jednotlivých složek komunálního od-
padu a zbytkového odpadu, v níž jsou ko-
munální odpady skladovány do doby sběru 
a svozu komunálních odpadů,

e)  sběrným dvorem – v souladu s platnými 
právními předpisy městem zřízené místo 
určené k odkládání komunálního odpadu 
a jeho jednotlivých složek, případně dalších 
odpadů, provozované na základě zvláštní-
ho právního předpisu podle městem schvá-
leného provozního řádu; na území města je 
sběrný dvůr umístěn v ul. Mělnická, v are-
álu skládky TKO, 

f)  doporučeným objemem sběrné nádoby na 
zbytkový komunální odpad – takový ob-
jem nádoby (nádob), který umožňuje při 
daném počtu osob užívajících objekt odlo-
žit veškerý vytříděný zbytkový komunální 
odpad, vznikající při užívání objektu. Za 
minimální doporučený objem se ve smys-
lu vyhlášky považuje 10 litrů/osobu/týden, 
u objektů s vytápěním na uhlí 20 litrů/oso-
bu/týden.

Článek  3
Třídění komunálních odpadů

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpa-
dy vznikající na území města třídit na násle-
dující složky:
 a) papír
 b) plasty
 c) sklo
 d) kovy a jejich slitiny
 e) kompozitní obaly (nápojové kartony)
 f) biologicky rozložitelný odpad
 g) objemný odpad
 h) nebezpečný odpad.

Článek 4
Sběrné nádoby a místa určená k odkládání 
komunálních odpadů

1)  Fyzické osoby jsou povinny vytříděné 
složky komunálního odpadu a zbytkový 
odpad odkládat do sběrných nádob a na 
místa k tomu městem určená:

a)  papír – sběrné nádoby modré barvy a typi-
zované plastové pytle modré barvy

b) ̈plasty – sběrné nádoby žluté barvy a typi-
zované plastové pytle žluté barvy

c)   sklo – sběrné nádoby bílé či zelené barvy
d)  kovy a jejich slitiny – sběrna kovů a sběrné 

nádoby na sběrných místech v termínech 
stanovených městem oznámením měst-
ského úřadu  

e)  kompozitní obaly (nápojové kartony) – 
sběrné nádoby oranžové barvy, oranžové 
pytle s označením „nápojové kartony“ na 
místech a v termínech stanovených městem 
oznámením městského úřadu 

f)   biologicky rozložitelný odpad – sběrná 
místa v termínech stanovených městem 
oznámením městského úřadu a typizované 
sběrné nádoby hnědé barvy o objemu 120 l 
a 240 l (tuto složku komunálního odpadu 
lze kompostovat na vlastním nebo užíva-
ném pozemku, případně v kompostérech, 
které bezúplatně pronajímá občanům měs-
to, nebo odevzdávat ve sběrném dvoře)

g)  objemný odpad – velkoobjemové kontej-
nery přistavené na místech a v ter-mínech 
stanovených městem oznámením městské-
ho úřadu 

h)    nebezpečný odpad – sběrný dvůr 
i)  zbytkový odpad – typizované sběrné ná-

doby o objemu 60 l, 110 l, 120 l, 240 l nebo 
1100 l a typizované plastové pytle označené 
logem pověřené osoby.
Nad rámec povinností uložených v zákoně 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, jsou v systému 
města pro nakládání s odpady zařazeny sběrné 
nádoby pro elektroodpad, baterie, světelné zdro-
je a textil. Městský úřad informuje o umístění 
sběrných nádob určených k odkládání jednot-
livých složek komunálního odpadu a o orga-
nizačně technických opatřeních souvisejících 
s jejich sběrem a svozem způsobem ve městě 
obvyklým, přičemž informace o umístění sběr-
ných nádob v době vydání této obecně závazné 
vyhlášky je uvedena v Příloze č. 1 této obecně 
závazné vyhlášky.
2)  Na území města jsou rozmístěny na veřej-

ných prostranstvích odpadkové koše, které 
jsou určeny pro odkládání drobného zbyt-
kového odpadu.

3)  Fyzické osoby jsou povinny zajistit si 
na svůj náklad sběrné nádoby na bio-
logicky rozložitelný odpad a zbytkový 
odpad uvedené v odst. 1) písm. f) a i), 
pokud nebudou poskytovány městem, 
a zajistit dostatečný objem či počet 
těchto sběrných nádob tak, aby nedo-
cházelo k jejich přeplňování nebo od-
kládání odpadů mimo sběrné nádoby. 
Sběrné nádoby musí být v takovém fy-
zickém a technickém stavu, aby umož-
ňovaly bezpečné ukládání komunál-
ních odpadů a jejich odvoz oprávněnou 
osobou a nezpůsobovaly hygienické 
ani estetické závady.

4)  Fyzické osoby zajistí, aby v den sběru (svo-
zu) zbytkového odpadu, papíru, plastů a bi-
ologicky rozložitelného odpa-du nejpoz-

Obecně závazná vyhláška  
města Mšeno č. 1/2015

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 

na území města Mšeno 
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Příloha č. 2
obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad 

Sazba poplatků za sběrné nádoby na zbytkový odpad:
svoz 110 – 120 l nádoby – 26 svozů ročně                                             1000, –  Kč  
svoz 110 – 120 l nádoby – 40 svozů ročně                                            1300, –  Kč   
svoz 110 – 120 l nádoby – 52 svozů ročně                                             1600,- Kč
svoz 240 l nádoby – 26 svozů ročně    1800,- Kč
svoz 240 l nádoby – 40 svozů ročně    2340,- Kč
svoz 240 l nádoby – 52 svozů ročně    2880,- Kč
svoz 1100 l nádoby (kontejner) – 52 svozů ročně                 12400,- Kč
mimořádný svoz (120 l)                                                          50,-  Kč

Sazba poplatků za  sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad:
svoz 120 l nádoby – čtrnáctidenní svoz duben – listopad    400, –  Kč  
svoz 240 l nádoby – čtrnáctidenní svoz duben – listopad    700, –  Kč   

ději do 6.00 h byly sběrné nádoby, popř. 
typizované plastové pytle, zpřístupněny 
pro obsluhu provádějící sběr (svoz) komu-
nálního odpadu a vytříděného odpadu.

5)  Sběrné nádoby a místa určená k odkládá-
ní komunálních odpadů se užívají těmito 
způsoby:

a)  sběrné nádoby se užívají pouze k účelu, 
k němuž jsou určeny, a pouze k odkládání 
odpadu, pro nějž jsou určeny, 

b)  do sběrných nádob je zakázáno uklá-
dat:

–   stavební odpad a jiný podobný odpad, 
– uhynulá zvířata a jejich části, 
–  horký popel a takový materiál, který b 

 mohl způsobit vznícení nebo samovzníce-
ní odpadu,

–   tekutiny a ztekucené odpady.
c)  do sběrných nádob určených k odkládání 

zbytkového odpadu je kromě materiálu 
uvedeného pod písm. b) dále zakázáno 
ukládat:

– nebezpečný odpad,
–  objemný odpad, pružiny nebo jiný odpad 

měnící svůj tvar (zejména větve),
–  biologicky rozložitelný odpad (tráva, ovo-

ce, zelenina, slupky atd.),
d)  zbytkový odpad se ukládá do sběrných 

nádob tak, aby je bylo možno řádně uza-
vřít a odpad z nich při manipulaci s nimi 
nevypadával,

e)  odpad ve sběrných nádobách je zakázáno 
udupávat, zhutňovat či jiným způsobem 
redukovat jeho objem.

6)  Zakazuje se ukládat do odpadkových 
košů rozmístěných na veřejných pro-
stranstvích komunální odpad vznikající 
v domácnosti.

Článek 5
Frekvence sběru (svozu) komunálních 
odpadů

1)  Sběr (svoz) zbytkového odpadu zajišťuje 
pověřená osoba s frekvencí 1x za týden, 
sběr (svoz) biologicky rozložitelného od-
padu zajišťuje pověřená osoba s frek-ven-
cí 1x za 14 dní, sběr (svoz) papíru a plastů 
v typizovaných pytlích zajišťuje městský 
úřad s frekvencí 1x za týden.

2)   Sběr (svoz) objemného odpadu je zajiš-ťo-
ván minimálně 2x ročně.

3)  Sběr (svoz) komunálních odpadů se pro- 
vádí podle městem odsouhlaseného har-
monogramu.

Článek  6
Nakládání se stavebním odpadem

1)  Stavební odpad vzniklý při stavební čin-
nosti nepodnikajících fyzických osob se 
předává k odstranění nebo využití do pří-
slušných zařízení k využívání nebo od-
straňování odpadů, která jsou oprávněna 
k nakládání s těmito odpady podle zvlášt-
ních právních předpisů, a to na náklady 
fyzické osoby, pokud tato odpad sama 
nevyužije. Odvoz stavebního odpadu 
k odstranění nebo využití do příslušného 
zařízení si zajišťuje fyzická osoba na svůj 
náklad.

2)  Na území města je možno stavební odpad 
vzniklý při stavební činnosti nepodnika-
jících fyzických osob předat do sběrného 
dvora. 

Článek 7
Závěrečná ustanovení
1)  Zrušuje se obecně závazná vyhláška města 

Mšena č. 2/2011 o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vzni-
kajících na území města Mšena, ze dne 18. 
4. 2011.

2)  Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Ing. Martin Mach, starosta města
Karel Píč, místostarosta  

Příloha č. 1 
obecně závazné vyhlášky města Mšeno č. 
1/2015 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů vznikajících na 
území města Mšeno

Seznam míst, kde jsou umístěny sběrné nádo-
by určené k odkládání jednotlivých vytřídě-
ných složek komunálního odpadu:
Mšeno – sběrný dvůr v Mělnické ul. (v are-
álu skládky):
a) biologicky rozložitelný odpad
b) nebezpečný odpad
c) stavební suť
Mšeno, sběrna kovů v Boleslavské ulici:
a) kovy
Mšeno, Zahradní ulice: 
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) kovy
f) elektroodpad
g) textil
Mšeno, Hlovecká ulice: 
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Mšeno, u základní školy:
a) plasty
b) nápojové kartony
Mšeno – Domov seniorů, Boleslavská uli-
ce: 
b) papír
c) plasty
d) sklo bílé
Mšeno, Boleslavská (křižovatka s Hav-líč-
kovou ulicí): 
a) papír
b) plasty

Mšeno, Husova (bývalá tržnice): 
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Mšeno, ulice Na Klůčku: 
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Mšeno, Jezerní ulice: 
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
d) nápojové kartony
e) elektroodpad
f) textil
Mšeno, Palackého ulice: 
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Mšeno, Mělnická ulice (u cihelny):
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Mšeno, Žižkova ulice: 
a) papír,
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Mšeno, v budově ZŠ: 
a) elektroodpad
b) baterie
Mšeno, v budově radnice:
a) elektroodpad,
b) baterie,
c) světelné zdroje
Sedlec, u bývalé knihovny:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Hradsko:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Vojtěchov, proti autobusové zastávce: 
a) papír
b) plast
c) sklo bílé, barevné
Ráj, u restaurace:
a) papír
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
Skramouš, u autobusové zastávky:
a) papír 
b) plasty
c) sklo bílé, barevné
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Ozdravný pobyt na horách
Tak jako každý rok i letos část naší školy vyra-
zila na pětidenní ozdravný pobyt do Jizerských 
hor. Nemohli jsme se dočkat, až nastane 1. 
únor 2015, kdy budeme moci sbalit své lyže 
a snowboardy a nasednout do autobusu směr 
penzion Ruzyně u Tanvaldu.
Během cesty jsme s nadšením sledovali, jak 
přibývá sníh. U penzionu nás kromě majitelů 
přivítalo i sluníčko a spousta čerstvě napada-
ného sněhu. Všichni jsme se těšili na to, jak se 
nám bude pěkně jezdit na sjezdovce.
Od pondělí do čtvrtka jsme každé dopoledne 
i odpoledne chodili na sjezdovku nad chatou, 
kde jsme jezdili na lyžích nebo na snowboar-
du. Výjimkou bylo úterní odpoledne, kdy část 
z nás vyrazila pěšky na jinou sjezdovku. Šli 
jsme totiž pozdravit olympijskou vítězku Evu 
Samkovou. Samozřejmě, že součástí setkání 
bylo společné foto. Nejvíce jsme se však těšili 
na to, že ve čtvrtek večer za námi přijde Eva 
Samková na naši diskotéku. Bohužel jsme se 
jí nedočkali, protože dostala chřipku. Poslední 
večer na chatě jsme tak prožili v duchu karne-
valových masek a tance i bez ní. V pátek do-
poledne jsme si ještě zajezdili na sněhu, suché 
i mokré oblečení zabalili do kufrů a po obědě 
se vydali na cestu domů.
Za krásný pobyt na horách děkujeme všem, 
kteří se o nás starali – personálu penzionu Ru-
zyně, ze školy to jsou paní učitelka Hana Ne-
časová a pan učitel Zdeněk Dvořák, dále pak 
zdravotnici paní Aleně Vašíčkové a instrukto-
rům, kterými byli Petr Jizba, Václav Hummel, 
Pavel Nečas a Radka Nečasová.

Kačka Podpěrová

Ozdravný pobyt na lyžích i snowboardu
V neděli 1. února jsme se za pěkného sluneč-
ného počasí vydali společně se 39 dětmi opět 

do Jizerských hor na lyžařský a snowboardový 
ozdravný pobyt. Letos jsme trochu bilancova-
li a zjistili jsme, že na hory s dětmi jezdíme 
již 15 let a podesáté do Českého Šumburku.  
Rádi se vracíme do útulného penzionu s ná-
zvem Ruzyně, ve kterém nás čeká velmi pří-
jemné ubytování i kuchyně a hlavně pouhých 
50 metrů vzdálená sjezdovka. Ta je vhodná pro 
úplné začátečníky, ale i pro pokročilé lyžaře 

a snowborďáky, délkou 520 m a převýšením se 
vyrovná 1,5 km vzdálenému skiareálu U Čápa. 
Tady samozřejmě nenajdeme občerstvení, více 
vleků, sněhová děla aj., ale především dobře 
upravenou sjezdovku jen pro nás a ochotného 
pana vlekaře, který hned první den seznámí 
především nováčky s pravidly chování na sjez-
dovce a samotném vleku. Příjemná je i cena 
160 Kč za celodenní lyžování. Jedinou nevý-

Žáci Základní školy Mšeno se v únoru věnovali nejrůznějším sportovním aktivitám
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hodou je počasí. Pokud je zima bez sněhu jako 
v loňském roce, tak musíme denně dvakrát 
denně šlapat do vedlejšího skiareálu a zpět. 
Ale letos nám počasí opravdu přálo a my jsme 
s dětmi prožili opravdu krásných 5 dnů na sjez-
dovce, z toho 3 dny nám krásně svítilo sluníčko.  
První den jsme lyžaře a snowboardisty rozděli-
li podle výkonnosti a hurá na svah. V letošním 
roce jsme mezi sebou měli 4 lyžaře a 2 snow-
boarďáky – začátečníky, dále skupinu mírně 
pokročilých a pokročilých lyžařů a snowboar-
distů. První 2 dny začátečníci pilně trénovali 
pod vedením zkušených instruktorů, aby již 
další dny s větší jistou a s méně pády sjíždě-
li svah spolu s ostatními, avšak stále ještě pod 
bedlivým dozorem instruktorů. 
Na lyžích i prknech jsme pilně trénovali každý 
den, pouze úterní odpoledne větší část navští-
vila skiareál Rejdice, kde právě probíhal vý-
cvikový kemp snowboardistů. Mezi nimi byla 
i olympijská vítězka Eva Samková, se kterou 
měli možnost se naši žáci seznámit, popovídat 
si a dokonce se několikrát i vyfotit. Ve čtvr-
tek odpoledne si všichni zazávodili ve slalo-
mu a zjistili, co se za 4 dny na svahu naučili. 
Večery jsme trávili společně při různých hrách 
a soutěžích. Zařadili jsme např. parodie na 
televizní reklamy. Velmi povedené výkony 
děti předvedly při pantomimickém ztvárně-
ní pohádek. Děti se také formou přednášky 
seznámily s lyžařským desaterem – pravi-
dly, jak se chovat na sjezdovce, a dozvě-
děly se, jakým způsobem pečovat o zimní 
vybavení, jak se mažou lyže a snowboardy.  
Za pěkné výkony na lyžích i na snowboardech 
ve slalomu  byli v poslední karnevalový večer 
ti nejlepší oceněni diplomem, sladkou odmě-
nou a medailí. Na začátku karnevalové disko-
téky jsme se rozloučili se šesti deváťáky, kteří 
již příští rok s námi na hory nepojedou. Dále 
jsme vyhodnotili nejlépe a nejhůře uklizené 
pokoje v bodování čistoty. Po prodloužené ve-
čerce a odmaskování všichni příjemně unaveni 
uléhali s pocitem zajímavě prožitého týdne.
V pátek jsme prožili nejkrásnější sluneční do-
poledne na sjezdovce, abychom si ještě několi-
krát sjeli svah a zopakovali si všechny naučené 
lyžařské dovednosti. Mnohým se nechtělo ani 
na oběd. Po nádherném lyžování jsme se pustili 
do balení kufrů a úklidu pokojů. Po vydatném 
obědě jsme se rozloučili nejen s pracovníky 
penzionu, ale i se zasněženou sjezdovkou, na 
kterou se již těšíme opět příští rok!

Mgr. Hana Nečasová,  
foto Radka Nečasová

 
Vybíjená pro 4. a 5. ročník
Smíšené družstvo složené z žáků pátých tříd 
výborně reprezentovalo naši školu v základním 
kole ve vybíjené PREVENTAN CUP 2015 na 
Mělníku. Při účasti pěti družstev obsadili naši 
konečné 2. místo a jen těsně podlehli favori-
tům turnaje ze ZŠ Matiegky, s kterými prohráli 
pouze o jednoho vybitého hráče. V průběhu 
turnaje porazili silné družstvo z Byšic, dále 
Mělník Pšovku a Dolní Beřkovice. Poděková-
ní patří všem hráčům za bojovný a kolektivní 
výkon. 
Soupiska: A. Janoušek, J. Heidler, F. Vít, L. 
Horník, A. Hanuš, L. Vettlý, J. Zabilanský, A. 
Machová, R. Zelenková, N. Tichá, E. Bláhová, 
K. Dvorščíková.
Výsledky:  1. ZŠ Jindřicha Matiegky Mělník, 
2. ZŠ Mšeno, 3. ZŠ a MŠ Byšice, 4. ZŠ Pšovka 
Mělník, 5. ZŠ Dolní Beřkovice.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Rada města Mšena vyhlašuje výběrové řízení 
na dlouhodobý pronájem restaurace v areálu 
Městského koupaliště ve Mšeně. Přihlášky 
do veřejné soutěže možno podávat do 15. 4. 
2015 do 13:00 h na podatelnu MěÚ Mšeno 
v uzavřených obálkách označených „Pronájem 
restaurace na koupališti“, nebo poštou, rozho-
dující je datum doručení.

Předmět nájmu: restaurační sál s vybave-
ním o výměře 98,77 m2, gastronomické zázemí 
bez vybavení o výměře 21,05 m2, skladové pro-
story bez vybavení o výměře 29,97 m2, výčep 
bez vybavení o výměře 44,8 m2, krytá terasa 
s vybavením o výměře 70,65 m2.

Podmínky: minimální doba provozu restau-
race od června do srpna (možno celoročně); 
otevírací doba min. po dobu provozu koupa-
liště.

Nájemce musí akceptovat případná omezení, 
která vyplývají z pořádání kulturních a sportov-
ních akcí městem v areálu koupaliště. Nájemce 
je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na ško-
dy způsobené třetím osobám (např. škody na 
budově, zařízení, vodě v bazénu apod.) a před-
ložit smlouvu pronajímateli. Nájemce uzavře 
smlouvu o svozu a likvidaci TKO se svozovou 
firmou a smlouvu o přistoupení k systému sbě-
ru tříděného odpadu s městem.

Kritéria: Bude hodnocen rozsah nabíze-
ných služeb, délka otevírací doby a výše 
nabídnutého ročního nájmu. Prohlídku ob-
jektu lze dohodnout na MěÚ na tel. čísle 

hledají se plavčíci
Město Mšeno přijme na letní koupací sezonu 
2015 plavčíky. Kurs (pokud nejste absolven-
tem) zajistíme na náklady města. Podmínky 
účasti na kursu: dosažení 18 let nejpozději 
v době závěrečných zkoušek kursu, ukonče-
ná základní školní docházka, zdravotní způ-
sobilost.
Informace získáte u tajemnice MěÚ Mšeno 
buď při osobní návštěvě, nebo telefonicky 
315 693 006, případně e-mailem. Přihlaste se, 
pokud máte zájem, co nejdříve, abychom Vás 
mohli přihlásit na kurs. 

ZUŠ Mšeno reprezentovala svůj region v pěvecké soutěži 

aDaM zÍSKaL StŘÍBRO
Ve čtvrtek 26. února se na půdě ZUŠ Kralupy nad Vltavou konalo okresní kolo soutěže 
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v sólovém zpěvu. Společně s žáky ZUŠ Mělník, 
Kralupy a Neratovice soutěžilo i pět žáků ZUŠ Mšeno, konkrétně pak Laura Mejsnarová, 
Karolina Štolbová a Adam Dvorščík ve věkové kategorii do 10 let, Anna Machová do 11 let 
a Kristýna Dusílková do 12 let. Všichni jmenovaní podali velmi dobré výkony, za něž získali 
druhá nebo třetí místa. Adam Dvorščík v nejmladší věkové kategorii zvítězil, a postoupil tak 
do krajského kola, jež se konalo 17. března v ZUŠ Benátky nad Jizerou. 

Zde se sešli nejlepší žáci sólového zpěvu těchto základních uměleckých škol – Klecany, 
Mšeno, Nymburk, Čelákovice, Lysá nad Labem, Rakovník, Kolín, Libčice nad Vltavou, 
Slaný, Hořovice, Roztoky, Nové Strašecí, Kladno, Pečky, Kralupy nad Vltavou, Benešov, 
Poděbrady a Stochov. 

Po dvou hodinách náročného pěveckého maratonu vyhlásila vedoucí pěveckého oddělení 
Pražské konzervatoře Jitka Soběhartová výsledky soutěže, v nich Adam Dvorščík ze 
Základní umělecké školy Mšeno, žák čtvrté třídy Základní školy Mšeno obsadil druhé místo 
z 21 soutěžících. Aktuálně se Adam společně s Annou Machovou a Karolínou Štolbovou 
připravuje na soutěž Pražský pěvec, kterou vyhlašuje Dětská opera Praha, a na Pěveckou 
soutěž Bohuslava Martinů, kterou vyhlašuje Hudební škola Hlavního města Prahy. 

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

V minulém vydání Mšenských novin mě 
velice zaujala diskuze na téma uctění památky 
obětí holocaustu, kterýžto den připadá na 27. 
ledna. S blížícím se výročím sedmdesáti let 
od konce 2. světové války by se vzpomínka na 
ni a její mrtvé i živé oběti měla stát aktuální 
nejen v tom dnu, který je vyhlášen výročím, 
ale dennodenně. Paní Živná se nás, občanů 
Mšena, ptá, zda má smysl stavět pomníky, 
když pak nejsme schopní či ochotní položit 
kytičku. Myslím si, že ano, i v současné době 
neztratily pomníky smysl.

Položení kytice jako důkazu pro naše okolí, 
že jsme nezapomněli, je jistě chvályhodné, 
ale domnívám se, že základ pro ono 
„nezapomenutí“ se rodí někde jinde. Každý 
z nás, rodičů, bez výjimky, je zodpovědný za 
to, aby další generace nezapomněla, jakých 
zvěrstev je člověk schopen. Možná namítnete, 
že od toho jsou učitelé dějepisu, historici 
a další vzdělané osoby, aby informovali děti 
o době 2. světové války. Ale ruku na srdce 
– první na řadě, kdo má podat svědectví, je 
rodina. A i když se zdá, že pubertální děti 
názory rodičů ignorují, nenechme se mýlit. 
Ony pubertální děti, jakmile dospějí, obvykle 

přijmou postoje svých rodičů. Každý z nás 
by tedy měl jít příkladem a děti upozorňovat 
na to, co dokáže fanatismus v jakékoli době 
a podobě.

Většina z nás hrůzy 2. světové války ne-
zažila, většina z nás ani není židovského pů-
vodu, tak o čem dětem vyprávět? Co třeba 
o tom, co během druhé světové války zaží-
vali naši vlastní předci, prarodiče a rodiče? 
Osudy nás všech byly 2. světovou válkou – 
byť nepřímo – ovlivněny. To naše babičky 
se strachovaly o své blízké během náletů, 
to naši dědečkové museli zatínat zuby při 
demobilizaci, to naši vlastní předci plakali 
při „Mnichovu“, to naši příbuzní kolabo-
rovali, to naše rodina utíkala z obsazených 
Sudet, to naše rodina po válce zabírala su-
detské území. Vidíte? To krev, z níž jsme 
my všichni povstali, prožila druhou světo-
vou válku.

Slovo pomník je od dnes již zastaralého 
„pomníti“ – nezapomenouti, příbuznému 
vzpomenouti. Kolem pomníku věnovaného 
obětem holocaustu chodívám každý všední 
den do práce. A není jediné ráno, abych si při 
pohledu na něj nevzpomněla na oběti fašis-

Ohlas na článek z minulého čísla Mšenských novin

NEztRatIt PaMěŤ
mu. Nikoli jen na ty, jejichž jména jsou na 
něm zvěčněna, ale na všechny. Nejen na 6 
milionů Židů zavražděných v koncentračních 
táborech, ale i na všechny ostatní, do jejichž 
osudů vstoupila 2. světová válka. Pokusme se 
společně „neztratit paměť“, předávat příběhy 
svých předků dál. Bez toho bude pokládání 
kytic jen prázdným gestem.

Vladislava Kaulerová Vaňková

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. – 23. 9. 2015 budou nádoby
vyváženy 1x za 14 dní v lichém týdnu. Od 7. 10.
2015 bude svoz probíhat opět týdně.

Pozor, změna!
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alena Mornštajnová: Slepá mapa
Od 60. let 20. století se v české literatuře za-
číná objevovat téma okupace. Vzpomínky na 
hrůzy světové války jsou stále živé a řada au-
torů podává svědectví o událostech, které sami 
zažili. Vznikají knihy vypovídající nejen o bo-
lestných okamžicích, ale i o naději a nezdol-
ném lidském odhodlání přežít. 

Následující desetiletí ukazují, že téma 2. 
světové války v české literatuře pevně zakot-
vilo, i když autoři již často nejsou pamětníci 
válečných událostí. Svědčí o tom i nedávno 
vydaná (2013) prvotina valašskomeziříčské 
rodačky Aleny Mornštajnové (* 1963) s ná-
zvem Slepá mapa. 

Slepá mapa „mapuje“ na osudech tří hlav-
ních hrdinek Anny, Alžběty a Anežky – přísluš-

nic tří generací jedné rodiny – celé 20. století, 
přičemž 2. světová válka a události následující 
zabírají stěžejní část tohoto mistrně napsané-
ho románu. Tři „malé, a přece velké ženy“ nás 
provedou nejen svými osudy, do nichž zasáh-
nou známé i méně známé historické události, 
ale zároveň nám podají přesvědčivý obraz his-
torie 20. století v středoevropském prostoru. 

Obě války, komunistický převrat v čtyři-
cátém osmém, padesátá léta, rok 1968 i rok 
1989 – to vše stihneme na necelých čtyřech 
stech stranách prožít. A přestože zobrazované 
skutečnosti nejsou ani zdaleka růžové, stále je 
z díla cítit naděje. Naděje, že dokážeme snést 
víc, než si myslíme. 

„Slepá mapa“ je poutavě napsanou „učebni-
cí historie 20. století“. Lepší nenajdete.  (vkv)

Souček Václav (*4. 4. 1890 Zamachy † ?), 
učitel kreslení. Vychodil měšťanskou školu ve 
Mšeně a Dubé, absolvoval Uměleckoprůmys-
lovou školu v Praze. Po první světové válce, 
kde byl těžce zraněn, cestoval po Francii, Itálii 
a Jugoslávii a od roku 1923 byl u hraběte Col-
loredo–Mansfelda na Zbirohu. Pro své akvare-
ly hledal náměty ze Mšena a okolí.
Levý Václav (* 14. 9. 1820 Nebřeziny u Plas † 
30. 4. 1870 Praha), sochař. Učil se truhlářem, 
ale potom pracoval jako kuchař v plzeňském 
klášteře a ve Lnářích. Kolem roku 1840 odešel 
se statkářem Antonínem Veithem na jeho pan-
ství do Liběchova. Pod vlivem umělců, kteří 
se na zámku soustřeďovali, začal tesat sochy 
v okolním skalním masívu mezi Liběchovem 
a Želízy. Tak vznikla jeskyně Klácelka (na po-
čest F. M. Klácela), Harfenice, Čertovy hlavy, 

Had a Kaple Maří Magdaleny. Dále to byly 
volné i reliéfní postavy pohádkových a his-
torických bytostí (Jan Žižka, Prokop Holý, 
komplex Blaník). Sochař – samouk byl spjatý 
s lidovým uměním a barokním sochařstvím, na 
popud Antonína Veitha vystudoval sochařské 
umění v Mnichově a poté odešel do Říma, kde 
se umělecky prosadil. Po návratu do vlasti se 
stal prvním učitelem a starším spolupracovní-
kem Josefa Václava Myslbeka (1848 – 1922), 
byl považován za nestora českých sochařů. 
Jeho nejznámější sochařské sousoší nese ná-
zev Adam a Eva (je v Národní galerii Praze). 
Je pochován na Vyšehradském hřbitově v Pra-
ze podle svého přání v těsné blízkosti malíře 
Karla Purkyně (1834–1868).
Režný Vojtěch (* 26. 9. 1893 Mšeno † 1945 
Dachau), učitel. Působil v české menšině v Ju-

Kalendář výročí goslávii, byl redaktorem krajanských časopisů, 
tvůrcem česko – srbského slovníku a učebnice. 
Zahynul za druhé světové války v koncentrač-
ním táboře Dachau.
Petrof Martinus, zakladatel známého rodu. 
Jako bulharský přistěhovalec usadil se ve 
Mšeně v roce 1740, kde byl voskařem, měl 
dva syny s Rozálií Živnou., jedním z nich byl 
František, který měl pět dětí a mezi nimi Jana 
Křtitele – to všechno byli předchůdci rodu 
tvůrců světoznámých pian z Hradce Králové. 
Zde se již narodil v roce 1839 Antonín I., kte-
rý po zkušenostech z Vídně a návratu do Čech 
vybudoval v roce 1864 továrnu na výrobu kla-
vírů (zemřel v roce 1915). Po něm firmu Petrof 
převzal jeho syn Antonín II. (1881 – 1963). 
Mšenská matrika připomíná rod Petrofů ješ-
tě v roce 1834, dokdy se zde rodily děti Jana 
Křtitele.

Pramen – M. Sígl: Kdo byl a je kdo  
(Mělnicko – Kralupsko – Neratovicko)

Základní umělecká škola ve Mšeně pořádá 
v pondělí 13. dubna 2015 na sále Městského 
úřadu ve Mšeně Jarní koncert. 
V programu tohoto hudebního setkání vystou-
pí žáci hudebního oboru. Pod vedením svých 
učitelů – Josefa a Pavla Šebestových, Jiřího 
Korynty a Karla Horňáka – si děti připravily 
bohatý program, kterým chtějí potěšit nejen 
sebe, ale i své nejbližší – rodiče, prarodiče 
a všechny své známé. Začátek koncertu je na-
plánován na 17. hodinu. 
V úterý 12. května v 10 hodin bude na Vy-
šehradském hřbitově v Praze slavnostně zahá-
jen jubilejní 70. Mezinárodní hudební festival 
Pražské jaro. Žáci ZUŠ Mšeno mají příležitost 
být celé akci přítomni, mohou navíc položit 
vlastní květiny či zapálit svíčku na hrobech 
významných tvůrců české národní kultury, 
například Boženě Němcové, Mikoláši Alšovi 
a dalším. V 11 hodin nám bude otevřena bazi-
lika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, ve 12 ho-
din pak i rotunda sv. Martina, jež se veřejnosti 
otevírá jen výjimečně.           

(jš)

Pozvánka na koncertTip na knihu
Haruki Murakami: Podivná knihovna
Už jsou tady tisíce let, a přes všechny pro-
gnózy o jejich zbytečnosti v době sdílených 
informací, nedostatků financí v době krize, 
jsou tu stále. Řeč je o knihovnách, místech, 
kde mrtví otvírají oči živým, či podle spiso-
vatele Borgese místa podobná rajské zahradě. 
Japonský literární fenomén Haruki Murakami 
nám ale v novele „Podivná knihovna“ (orig. Fu-
šigina tošokan, 2005) předkládá zcela jiný obraz 
tohoto místa nabitého věděním celých věků.

Mladík, hrdina našeho příběhu, jde jednoho 
podvečera do místní knihovny vrátit vypůjčené 
knížky, jako vždy včas. Jenže pak se knihovni-
ce zeptá: „Potřeboval bych jednu knihu“, a tím 
se jeho představa knihovny a vůbec jeho život 
změní. Cesta do suterénní místnosti č. 107 
(„Byl jsem v knihovně už kdoví pokolikáté, 
ještě jsem ale neslyšel, že by tu měli suterén“), 
kde získá odpověď, je jen začátkem putování 
v temném labyrintu pod knihovnou, kde vlád-
ne úlisný, starý a plešatý knihovník se silnými 
brýlemi.

Už od počátku vnímáte tu temnou, mysteri-
ózní, až kafkovsky laděnou atmosféru, ve které 
si autor hraje se svojí fantaskní představivostí, 
potažmo vlastně i s vaší. Temné kobky, bizarní 
postavy ovčího mužíka či krásné němé dívky, 
to vše je svět, ve kterém Murakami prolíná ja-
koby více realit. Tedy stejné prvky jako u jeho 
románů, kde se často dějová linie pohybuje na 
pomezí reality a snu. A je pouze na čtenáři, aby 
si vybral. 

Jako celoživotnímu návštěvníkovi kniho-
ven se mi líbí především ta zvrácená, kani-
balská myšlenka starého knihovníka: „Kdyby 
knihovny pořád jen půjčovaly lidem vědo-
mosti, tak o ně přece za chvilku přijdou, ne-
myslíš?“

Stejně jako u loňského „Spánku“ je knížka 
především uměleckým kouskem, a to díky 
ilustracím německé výtvarnice Kat Menschik. 
Tak se z ní stává nejen další titul do knihovny 
milovníků Murakamiho, ale prostě všech, kteří 
knihu samu o sobě vnímají taky jako jistý druh 
umění. V překladu osvědčeného Tomáše Jur-
koviče vydala Euromedia Group – Odeon na 
konci roku 2014.

Zdroj: http://www.knihovnice.cz/recenze/ 
murakami-h-podivna-knihovna.html

Mšenské noviny zahajují seriál o knížkách, které mapují naše dějiny 

tItULy, KtERÉ StOJÍ za POzORNOSt
Téma 2. světové války, od jejíhož konce uplyne letos 8. května 70 let, nepřestává drásat mysl 
spisovatelů. Svědčí o tom řada titulů, které se touto problematikou zabývají i na počátku 
3. tisíciletí. Následujících šest měsíců budeme přinášet krátké recenze na některé z těchto 
knih, jež jsou k zapůjčení v místní knihovně. 
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zprovoznění lokálky
Správa železniční dopravní cesty, státní organi-
zace, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, napsala 
starostům mšenského regionu dopis, jehož text 
zveřejňujeme.

„Vážená paní starostko, vážení starostové 
dotčených měst a obcí. Naše organizace – 
SŽDC, státní organizace, zastoupená Oblast-
ním ředitelstvím Praha, intenzivně pracuje na 
zadání opravných prací směřujících ke zpro-
voznění vyloučeného úseku trati mezi Mělní-
kem a Mšenem. Cílem je zprovoznění daného 
úseku ve výlukách konaných od srpna do pro-
since 2015. Naše organizace se Vám a všem 
Vašim obyvatelům tímto omlouvá za dosud 
způsobené problémy při dopravní obslužnosti 
Vašeho regionu.

Zároveň se již teď omlouváme, že v době 
konání opravných prací dojde ke zvýšení hluč-
nosti v okolí trati při nasazení kolejové me-
chanizace. Postupně bude docházet též k uza-
vírání jednotlivých železničních přejezdů, což 
přinese mnoho náhradních silničních objížděk. 
Přesto se budeme snažit domluvit se zhotovite-
lem opravných prací tyto nepříjemné následky 
zprovozňování trati minimalizovat a zbytečně 
nezatěžovat Váš region.
Děkuji za pochopení a s pozdravem

Ing. Vladimír Trtík, 
přednosta Správy tratí Nymburk

Pozvánka na přednášku
Augustin Heřman: Pohled z USA a od nás
Přednáška spojená s  diskusí o významném 
mšenském rodákovi se uskuteční v pátek 17. 
dubna 2015 od 18 hodin v modlitebně evan-
gelického kostela ve Mšeně, Boleslavská ul. 
9 (vedle Domova seniorů).

Anotace: Zatímco Američané považují 
Augustina Heřmana za jednoho z „otců za-
kladatelů“, u nás je v dnešním povědomí 
trochu nešťastně spojován zejména s korzár-
skou lodí La Grace. Poznáme jej však jako 
vzdělance, úspěšného obchodníka a diplo-
mata, ale zejména jako autora slavné mapy 
Virginie a Marylandu. Shrneme důvody, proč 
věřit, že vyrůstal ve Mšeně.

Téma uvede: Jan Mašek, teoretický fy-
zik. Po r. 1990 mnoho let vedoucí teoretic-
kého oddělení Fyzikálního ústavu AV ČR. 
Věnuje se vyhledávání nových materiálů pro 
elektronické součástky. Zajímá se o historii 
a genealogii Mělnicka. Je spoluautorem kni-
hy o Mělnickém Vtelně, odkud pochází jeho 
rodina. Dlouholetý presbyter sboru ČCE 
v Praze –Dejvicích. Zajímá se o dějiny čes-
kého evangelictví, spolupracuje na edici tzv. 
tolerančních přihlášek. 

Vstupné dobrovolné

Vzpomínka
Letos tomu bylo již 25 let, co nás navždy 
opustil náš milovaný pan Josef Havlík ze 
Mšena. V letošním roce uplyne i 100 let 
od jeho narození. Kdo jste ho znali a měli 
rádi, vzpomeňte s námi. Děkujeme. 

vnučka Jitka

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, 

že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá 
a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. 

Stáří 14 – 19 týdnů. Cena  149–180 Kč/ ks podle stáří.  
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu. 

Prodej se uskuteční:
v neděli 19. dubna 2015 Mšeno, u  kostela ve 13.45 h

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

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

Galerie Perla Domova seniorů Mšeno
a Mgr. Čeněk Hlavatý

vás srdečně zvou na autorskou výstavu

CItOVÁ INVEStICE
Výstava začíná 27. 3. 2015 v 13:00 hodin.

Kulturní veřejnosti se představí tvorba  
Mgr. Čeňka Hlavatého, učitele a ředitele ZUŠ Mšeno.  

Vystavené velkoformátové kresby 
jsou antireklamou na každodenní život,  

který nepotřebuje už ani reklamu, ale citovou investici  
pro sebe samu v prožitku klamu. 

Výstava potrvá v Domově seniorů do 28. dubna 2015.



ozdravný pobyt právě v rakouských alpách 
nedaleko městečka Oetz. Tento pobyt stal se 
mu bohužel osudným. O příčině jeho smrti 
převažují hlavně dvě domněnky. Miroslav 
Tyrš buď spáchal sebevraždu, nebo byla 
jeho smrt tragická náhoda.

Vraťme se v myšlenkách do srpna 1884. 
Psychicky unavený Tyrš se snaží zotavit 
v horské přírodě, ale své ženě Renatě (dceři 
Jindřicha Fügnera – druhého ze zakladatelů 
Sokola) píše dopisy, z nichž spíše čiší ne-
srovnalost a pesimismus v jeho myšlenkách. 
Renata Fügnerová – Tyršová se vydává na 
základě oněch dopisů na cestu za svým mu-
žem, bohužel již nedorazí včas. 

Onoho osudného dne se Tyrš vydává na 
procházku, ale jeho chování je dosti zá-
dumčivé. Z hostince, ve kterém byl uby-
tován, se vydal po vypití sklenky mléka na 
procházku. Od té doby jej viděla živého jen 
jedna osoba, která popisovala podivně po-
hybujícího se Tyrše, jenž ani neodpověděl 
na pozdrav.

Jedna z vážných domněnek o jeho smr-
ti, kterou potvrzovala i jeho žena, směřuje 
k tomu, že léky, které Tyrš v tu dobu užíval, 
mohly způsobit malátnost i lehkou pomate-
nost. Přesná příčina smrti Miroslava Tyrše 
se tedy nejspíše nikdy neobjasní. Jedna teo-
rie ukazuje na sebevraždu v podobě vrhnutí 
se do dravé řeky Aache, druhá spíše na ná-
hodné uklouznutí či omdlení. 

Jeho tělo nalezl až po dlouhých 13 dnech 
rolník, který oral své pole na pravém břehu 
řeky Aachy. V poledne se šel osvěžit k řece 
a zhruba v půlce řeky spatřil lidské tělo. Je-
likož je v těchto místech řeka Aacha velmi 
divoká, kamenitá a nezkrotná, tělo Mirosla-
va Tyrše bylo velmi zdevastováno. Zranění 
včetně utržené dolní končetiny znemožňo-
vala okamžitou identifikaci. Po krátké době 
se ale bohužel potvrdila pravda, že tělo patří 
Miroslavu Tyršovi. 

Vydali jsme se tedy přímo k řece Aache 
právě do míst, která byla tak krutá k Mi-
roslavu Tyršovi. K jeho památníku jsme 
s úctou položili květiny a vzdali hold této 
velké osobnosti sportu.

Jana Kolumpková

Začátkem února jsme s elánem plánovali 
pobyt na horách, nejlépe v Rakousku, nejlé-
pe v nějakém pěkném útulném městečku… 
Když jsme vybrali městečko Oetz, naše so-
kolské srdce zaplesalo. Městečko Oetz je 
totiž proslavené nejen nalezením nejstaršího 
mumifikovaného muže Oetziho, ale také zde 
za dosud nevyjasněných okolností tragic-
ky zemřel Miroslav Tyrš, velikán českého 
sportu a jeden ze dvou zakladatelů Sokola. 
Okamžitě jsme byli skálopevně přesvědčeni, 
že jeho památku musíme uctít přinejmenším 
položením květiny a projevením úcty za naši 
TJ Sokol Mšeno.

Nalézt přesné místo památníku, ale nebylo 
zcela jednoduché, a tak jsme začali zjišťovat 
různé informace. Postupně se dočítali různé 
podrobnosti a spekulace o onom osudném 
dni 8. 8. 1884, kdy Miroslav Tyrš tragicky 
zemřel a kdy bylo objeveno jeho tělo v divo-
ké řece Oetztaler Ache. Ale ještě vám zkrá-
ceně připomeneme příběh tohoto velikána 
a vlastence.

Miroslav Tyrš se narodil 17. 9. 1832 (na-
rozen jako Friedrich Emmanuel Tirsch) 
v Děčíně. Jeho rodiče a sestry bohužel brzy 
zemřeli, a tak byl celé mládí vychováván 
svým strýcem v nedaleké Kropáčově Vru-
tici. Byl jedním ze zakládajících členů So-
kola. Vytvořil pro něj Základy tělocviku, 
stanovil také sokolské zásady (síla a muž-
nost, činnost a vytrvalost, láska k volnosti 
a vlasti, dobrovolná práce a kázeň, vzájem-
ný bratrský vztah členů).

Studentská léta strávil Tyrš v Praze. Stu-
doval zde akademické gymnázium, matu-
roval v roce 1850 a po gymnáziu studoval 
Tyrš na filozofické fakultě pražské univer-
zity. V roce 1860 získal doktorát a dále se 
věnoval estetice a dějinám umění. Později 
dosáhl docentury a v roce 1883 i profesury 
na pražské univerzitě. 

Aby však mohl vyučovat, musel se vzdát 
svého působení v sokolské organizaci. Je-
likož toto závažné rozhodnutí zatěžovalo 
jeho psychické zdraví, byl mu doporučen 

Mšenští sokolové uctili památku Miroslava Tyrše v Oetzu

SMRt V DIVOKÉ ŘECE
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ního závodu bude pokračovat. „Užívám si, že 
se závod líbí. Myslím, že jsme tak dobrý pod-
nik, že se nemusíme bát ani velké konkurence, 
jakou pro nás letos byla Kbelská desítka,“ při-
pomněl, že ve stejném termínu jako Borecký 
půlmaraton se běžel desetikilometrový závod 

v Praze. „Běžci, kteří chtějí sezonu začít kratší 
tratí, startovali tam. Trochu nám to kolidovalo. 
Myslím si, že kdyby Kbely nebyly, měli by-
chom tu pět set padesát závodníků. A zvládli 
bychom to,“ měl jasno Martin Hunčovský.

Kýta pro šťastlivce
Všichni účastníci závodu si domů odváželi ne-
jen dobré pocity a vzpomínky, ale také pamět-
ní medaili. Jeden vylosovaný šťastlivec navíc 
získal ještě osmikilovou vepřovou kýtu, na 
které si pak mohl pochutnat třeba s kamarády.

Barbora Tesnerová, 
Mělnický deník

12

Jedním z nich byl i mělnický Ctibor Ka-
čer, účastník loňského Vltava Runu nebo 
třeba nultého ročníku závodu ze Sněžky 
do Prahy: „Minulý rok foukalo a pršelo, 

byla spousta bahna. Teď je počasí o hodně lep-
ší, vyšlo to krásně,“ pochvaloval si muž, jehož 
cílem tentokrát nebylo co nejlepší umístění, 
ale spíš jakýsi trénink. „Běžel jsem zvolna, 
žádnou krizi na trati jsem neměl,“ řekl běžec, 
který se také tuto sezonu chystá na dálkové zá-
vody. „Pro letošní Vltava Run se nám podařilo 
sestavit štafetu místních běžců, jsou opravdu 
dobří. A poběžíme znovu i Sněžku, tu chceme 
vyhrát,“ netajil se svými ambicemi.

Pomohla čipová časomíra
Spokojený s průběhem závodu byl i jeho orga-
nizátor Martin Hunčovský, bývalý vynikající 
ultramaratonec. „Navázali jsme na úspěšný 
druhý ročník nejen vyšší účastí, ale i zdoko-
nalením servisu na trati. Pomocníci už lépe 
věděli, co se může v závodě stát a s čím bu-
dou muset pomoci,“ řekl krátce po skončení 
půlmaratonu s tím, že hodně pomohla čipová 
časomíra. „Usnadnila nám hlavně vyhlašování 
podle kategorií, určitě si ji pro příští rok zase 
objednáme, i když to není laciná záležitost,“ 
doplnil.

Jasně tak avizoval, že v organizaci populár-

Běžci si užívali krásné počasí, na jednoho v cíli čekala i kýta

BORECKÝ PůLMaRatON
Na mšenském náměstí se to v sobotu krátce před polednem hemžilo lidmi v kraťasech 
a tričkách s krátkým rukávem. Právě zde totiž startoval třetí ročník Boreckého 
půlmaratonu, kterého se zúčastnily více než tři stovky běžeckých nadšenců.


