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Potvrdila to mluvčí české poboč-
ky společnosti Yves Rocher Lucie 
Panchartková, která doprovázela 
desítky dobrovolníků do lesa na 

Mšensku. Sázeli tam společně jedličky. 
„V lese poblíž Brusné jsme se rozhodli vy-
sázet bezmála tři tisíce stromků. Jsou tu jak 
lidé z naší české pobočky, tak nadšenci z řad 
veřejnosti,“ přiblížila Lucie Panchartková 
a dodala, že většina z dobrovolníků přitom 
dříve nikdy stromky nesázela. „Proto tu 
také máme zaměstnankyně Městských lesů 
ve Mšeně, které nám zajišťují odborný do-
hled,“ poznamenala mluvčí společnosti.

Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci pří-
rodě vysazením mladých jedliček, na Mšen-
sko přijela z hlavního města. Byly mezi 
nimi i Zuzana Hovorková a Jitka Čtveráko-
vá, které sázely spolu. „Zapojily jsme se do 
soutěže na Facebooku a byly jsme vybrány 
na sázecí akci. Obě jsme na mateřské, takže 
na to máme čas,“ řekla Zuzana Hovorková.

Několik desítek stromů v lese u Brusné vy-
sadil i Martin Mach, starosta města Mšena, 
pod které osada Brusné s lesy kolem spadá. 
„To jsem si přece nemohl nechat ujít,“ řekl 
jasně starosta, který se právě hodně zaměřuje 
na životní prostředí. „Vzhledem k tomu, že 
naše lesy neblaze postihly větrné kalami-

ty, museli jsme vytěžit více ploch, než jsme 
měli v plánu. Sazenice tak byly o to vítanější. 
Akce je navíc plně v souladu s enviromentál-
ní politikou města, v rámci níž se také sna-
žíme přispět ke snížení globálního oteplová-
ní výsadbou nejen v lesích, ale i na starých 
skládkách nebo alejovou výsadbou,“ doplnil 
mšenský starosta (na snímku vpravo).

O vysázení dalších desítek tisíc stromků, 
vedle těch, které už vysázeli dobrovolníci, 
se postarají lesní dělníci.

Jiří Říha, Mělnický deník

n o v i n y

Dobrovolníci vysázeli na Mšensku tisíce jedliček

CENNÁ POMOC LESŮM
Kokořínsko – Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci přírodě vysazením mladých jedliček, na 
Mšensko přijela z hlavního města. V lesích na Kokořínsku poroste sto tisíc nových stromů. 
Právě Kokořínsko se totiž stalo jedinou lokalitou v České republice, která je zapojena do 
celosvětového projektu Nadace Yves Rocher Sázejme pro planetu. V rámci projektu zamě-
řeného na podporu životního prostředí chce nadace do konce letošního roku po celém světě 
vysázet padesát milionů stromů.

Jarní koncert bohužel bez diváků
V pondělí 13. dubna 2015 se rozezněl sál mšenské radnice tóny tradičního Jarního koncertu, 
který pořádala ZUŠ Mšeno. Kromě dětí ze Mšena a blízkého okolí se zde představili mladí 
umělci z byšické pobočky ZUŠ Mšeno. Účinkující v přibližně hodinovém vystoupení zahráli 
a zazpívali to nejlepší ze svého repertoáru. Některá provedení byla tak krásná, až se tajil dech, 
jiná zase velmi originální, nechyběl ani dramatický přednes. Bohužel hudebníci a zpěváci, 
z nichž někteří získali ocenění i na okresní úrovni (A. Dvorščík, A. Machová, K. Štolbová), 
vystupovali před téměř prázdným hledištěm. Nebýt hrstky rodičů a rodinných příslušníků, 
kteří přišli podpořit své ratolesti, zel by sál radnice prázdnotou. Tato situace je tristní, zvlášť 
když každou chvíli někdo kritizuje, že je ve Mšeně nedostatek kultury. Kultura by byla, jenže 
jiná než v televizních seriálech, jimž asi většina obyvatel Mšena dala přednost.
Článek o Jarním koncertu najdete na 10. straně. Vlaďka Kaulerová Vaňková

Kalendář akcí
1. pá 14 h Plochá dráha: Přebor ČR jednotlivců 
+ Memoriál Emila Sovy, stadion Mšeno. Tradiční 
zahájení plochodrážní sezony, při němž zdejší ovál 
přivítá nejlepší české jezdce v souboji nejen o body 
do Přeboru ČR, ale i při dalším ročníku oblíbeného 
Memoriálu Emila Sovy.
10. ne 16 h Vzpomínková akce k 70 letům osvo-
bození Mšena. 
Program: slovo starosty města ing. Martina Ma-
cha, slovo historika Mgr. Dalibora Státníka na téma 
Konec války ve Mšeně, hudební doprovod: Zámec-
ké saxofonové kvarteto, výstava dobových doku-
mentů. Po ukončení oficiální části bude následovat 
prohlídka dobových dokumentů, které laskavě za-
půjčil Státní okresní archiv v Mělníku. Obyvatelé 
města Mšena jsou srdečně zváni.
16. so 7 h Rybářské závody pro děti, 11 h Rybářské 
závody pro dospělé. Po jejich skončení posezení 
u ohně s hudbou. 
24. ne 13 h – Město Mšeno, Sokol Mšeno, Zá-
kladní umělecká škola, Mateřská škola a Základní 
škola Mšeno vás zvou na Písničkový dětský den, 
který se koná v lesoparku Debř ve Mšeně. Bohatý 
zážitkový program pro děti: hry, úkoly a soutěže 
na jednotlivých stanovištích, malování na obličej, 
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné. Mokrá 
varianta – budova ZŠ Mšeno.
30. so 6 h Mšeno, XII. burza historických vozidel 
a náhradních dílů, areál mšenského sportovního 
stadionu, přístup pro veřejnost od 6 h, občerstvení 
zajištěno, vstupné 30 Kč.
30. so Kadlín, Den květin – velká prodejní výstava 
květin.



Přítomni: Ing. Martin Mach, Ing. Jaromír Flí-
gl, Jiří Guttenberg, Martin Kauler, Jan Krúpa, 
Mgr. Jaroslava Matúšková, Mgr. Hana Nečaso-
vá, Alena Oupická, Karel Píč, Mgr. Marcela Pri-
eložná, Ing. Zuzana Říhová, Bc. Dana Svobo-
dová, Marie Štráchalová, Mgr. Jiřina Trunková. 
Omluven: Václav Kočí. Určení ověřovatelů: 
Trunková, Krúpa. Určení zapisovatele: Bc. 
Vendula Šestáková.

Schválení programu
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 
v souladu s pozvánkou předanou členům zastu-
pitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na 
úřední desce. K návrhu programu byl vznesen 
panem starostou požadavek na doplnění progra-
mu o rozšíření bodu č. 6 – rozdělení příspěvků 
z Fondu regenerace města Mšena. Před hlasová-
ním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným 
občanům. 

Rozšíření bodu č. 6 – hlasování: pro 12, 
proti 1 (p. Štráchalová), zdržel se 1 (p. Flígl) – 
schváleno.

Navržený program byl jednomyslně schvá-
len. Starosta provedl kontrolu plnění usnesení 
z minulého zasedání č. 2 konaného dne 17. 12. 
2014, ke kterému nebyly vzneseny připomínky 
ani námitky, a konstatoval, že usnesení z minu-
lého zasedání se plní.

Rozpočtová opatření města
Starosta města seznámil přítomné zastupitele 
i občany s důvody, která vedly k nutnosti prove-
dení rozpočtových opatření města č. 14 (rozpoč-
tu 2014), 1, 2, 3 a 4 (rozpočtu 2015). Po diskuzi 
dává starosta hlasovat.

Usnesení č. 1: ZM bere na vědomí rozpoč-
tové opatření č. 14 rozpočtu města na r. 2014 
schválené radou města dne 7. 1. 2015 na zá-
kladě pověření zastupitelstvem města, které 
bylo schváleno dne 16. 12. 2014, usnesení č. 
4/2/2014. ZM bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 1 rozpočtu města na r. 2015 schválené 
radou města dne 4. 2. 2015 na základě pověření 
zastupitelstvem města, které bylo schváleno dne 
16. 12. 2014, usnesení č. 3/2/2014, rozpočtové 
opatření č. 2 rozpočtu města na r. 2015 schvále-
né radou města dne 4. 3. 2015 na základě stejné-
ho usnesení a rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu 
města na r. 2015 schválené radou města dne 
18. 3. 2015 také na základě stejného usnesení. 
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu 
města na r. 2015. Hlasování: 14 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.

Obecně závazné vyhlášky 
města Mšena č. 1/2015 o systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů vznikajících na 
území města Mšena a č. 2/2015 o poplatku za 
komunální odpad

Zavedení nového systému sběru na tří-
děný odpad – pytlový sběr
V současné době je na území města umístěno 
52 sběrných nádob na tříděný odpad. Další při-
dání sběrných nádob již není možné z důvodu 
nároku na zábor prostranství. Občané si také 
často stěžují, že kontejnery ruší vzhled města 
(památková zóna, CHKO) a na nepořádek, kte-
rý okolo kontejnerů vzniká a v letních měsících 

i na zápach. Na úklid nepořádku musí město 
vynakládat nemalé finanční částky ze svého 
rozpočtu. Také se stává, že vytříděná surovina 
z těchto kontejnerů obsahuje nežádoucí příměsi 
a musí být znovu pracně roztřiďována svozovou 
firmou, případně kontejner není vůbec vyvezen. 
Východiskem z této patové situace pro město je 
zavedení pytlového sběru a jeho svoz. 

V rámci pytlového sběru budou do cca 500 
domácností zdarma postupně rozděleny 120 l 
pytle pro separaci papíru, plastů a tetrapaků. 
Naplněné pytle pak budou v pravidelných in-
tervalech (1 x týdně) svážet zaměstnanci města 
nákladním automobilem se speciální nástavbou 
pro svoz separovaného odpadu k dalšímu mate-
riálovému využití do sběrného dvora. Kombi-
nací stávajícího nádobového sběru a pytlového 
sběru bude zajištěna dostatečná dostupnost 
a hustota sběrné sítě, která povede k většímu 
zapojení domácností do odděleného sběru plas-
tů, papíru a tetrapaků a zvýší se pořádek a čis-
tota ve městě. Stávající stanoviště nádobového 
sběru zůstanou zachována zejména pro majitele 
rekreačních nemovitostí a návštěvníky regionu 
a také kvůli možnosti odkládání větších kusů 
plastů a kartonu. Možná, podle vývoje, v bu-
doucnu omezíme počet kontejnerů.

Likvidace biologicky rozložitelného od-
padu a likvidace kovů
Od 1. 1. 2015 má obec zákonnou povinnost za-
jistit třídění a likvidaci kovů a biologicky rozlo-
žitelného komunálního odpadu (BRKO). Město 
již problém BRKO v minulých letech řešilo. Pro 
obyvatele města byla zavedena možnost svozu 
hnědých popelnic za úplatu a bezplatné zapůj-
čování kompostérů. Nově mají občané města 
další možnost využití likvidace BRKO, a to ulo-
žením odpadů do sběrných nádob ve sběrném 
dvoře skládky TKO. Větší množství je možné 
uložit po předešlé dohodě se zaměstnanci tech-
nických služeb na deponii města, odkud bude 
tento odpad svozovou firmou odvezen do kom-
postárny. 
Usnesení č. 2: ZM schvaluje obecně závaznou 
vyhlášku města Mšena č. 1/2015 o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů vzni-
kajících na území města Mšena s účinností od 
1. 5. 2015 a obecně závaznou vyhlášku města 
Mšena č. 2/2015 o poplatku za komunální od-
pad. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.

Pozemky, budovy a věcná břemena
Pan Václav Hezrle žádá město Mšeno o zřízení 
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
z důvodu uložení elektrické přípojky do části 
pozemku 204/16 v k. ú. Skramouš ve vlastnictví 
města. 

Město Mšeno dlouhodobě řeší problém trasy 
svodu dešťových vod z horní části obce Skra-
mouš, který prochází přes pozemek pana Hezr-
leho. V rámci vyjednávání o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě mezi měs-
tem Mšenem a panem Hezrlem, bylo domluve-
no, že město Mšeno může použít nádrž vytesa-
nou ve skále, která se nachází na pozemku pana 
Herzleho a která pomůže řešit odvod dešťových 
vod z obce. 

Usnesení č. 3: ZM schvaluje smlouvu o zří-

zení věcných břemen mezi městem Mšenem 
a p. Václavem Hezrlem, a to na: 

a) zřízení věcného břemene služebnosti in-
ženýrské sítě spočívající v oprávnění umístit 
v rozsahu vyznačeném v GP pro vymezení roz-
sahu věcného břemene č. 100-1720/2014 ze dne 
13. 11. 2014, k části pozemku p. č. 204/16 v k. 
ú. Skramouš, ve vlastnictví města Mšena, stavbu 
inženýrské sítě – elektrické přípojky, tuto stavbu 
provozovat a mít k ní přístup pro potřebu její 
kontroly, údržby, provozu, oprav, rekonstrukce 
a odstranění. Město Mšeno je povinné z věcné-
ho břemene. 

b) zřízení věcného břemene spočívající 
v oprávnění umístit v rozsahu vyznačeném ve 
stejném GP do pozemku st. p. č. 22/2 v k. ú. 
Skramouš, ve vlastnictví p. Hezrleho, usazovací 
nádrž na dešťovou vodu, tuto nádrž užívat a mít 
k ní kdykoliv přístup pro potřebu jejího užívá-
ní, kontroly, údržby, oprav, rekonstrukce a od-
stranění. Město Mšeno je oprávněné z věcného 
břemene. Věcná břemena se zřizují bezúplatně. 
Náklady spojené s touto smlouvou hradí město 
Mšeno. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

Koupě části p. p. č. 440/8 v k. ú. Mšeno je 
pro město důležitá z důvodu zajištění přístupové 
cesty k parcelám určeným územním plánem pro 
novou zástavbu a pro zajištění jejich zasíťová-
ní (voda, elektřina). V minulosti jsme stejným 
způsobem koupili část pozemku určeného na 
komunikaci od p. Folprechta.

Usnesení č. 4: ZM schvaluje kupní smlouvu 
mezi městem Mšenem a Ing. Jitkou Trevisan na 
koupi části pozemku p. č. 440/8, geometrickým 
plánem pro změnu hranice pozemku č. 801-
889/2013 ze dne 11. 11.2013 nově vzniklého 
pozemku p. č. 440/14 o výměře 271 m2 a části 
pozemku p. č. 436/21, stejným geometrickým 
plánem nově vzniklého pozemku p. č. 436/26 
o výměře 128 m2, oba pozemky v k. ú. Mšeno, 
za cenu dohodou ve výši 1 Kč/1 m2, tj. 399 m2 x 
1 Kč/m2 = 399 Kč. Oba nově vzniklé pozemky 
jsou určeny v souladu s Územním plánem měs-
ta Mšena na zřízení místní komunikace a inže-
nýrských sítí, z tohoto důvodu byla dohodnuta 
nižší cena, než je cena obvyklá, dojde k zhod-
nocení sousedních pozemků, které zůstávají ve 
vlastnictví prodávající. Náklady spojené s touto 
smlouvou bude hradit město Mšeno. Hlasová-
ní: 13 – 0 – 1 (Štráchalová), schváleno.

Město Mšeno vyhrálo výběrové řízení na 
koupi objektu bývalého sídla vodáren v Bole-
slavské ulici č. p. 400. Část nemovitosti bude 
využita pro účel technických služeb. Využití bu-
dovy kanceláří bude projednáno se zastupiteli, 
p. starosta očekává návrhy. 

Usnesení č. 5: ZM schvaluje kupní smlouvu 
mezi městem Mšenem a Vodárnami Kladno – 
Mělník, a. s. se sídlem Kladno, U Vodojemu 
3085 na koupi 

 – pozemku p. č. st. 529 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 331 m2, jehož součástí je 
stavba: budova s číslem popisným čp. 400, ob-
jekt k bydlení, 

 – pozemku p. č. st. 583 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 88 m2, jehož součástí je 
stavba: budova bez č. p./č. e., objekt občanské 
vybavenosti, 

 – pozemku p. č. st. 817/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 378 m2, jehož součástí je 
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stavba: budova bez č. p./č. e., objekt občanské 
vybavenosti,
 – pozemku p. č. st. 817/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 162 m2, jehož součástí je 
stavba: budova bez č. p./č. e., objekt občanské 
vybavenosti, 
 – pozemku č. 513/24 – parcela zjednodušené 
evidence – PK o výměře 192 m2 a 
 – pozemku č. 513/31 – parcela zjednodušené 
evidence – PK o výměře 377 m2 vše v k. ú. Mše-
no.

Nemovité věci jsou zapsány v katastru nemo-
vitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Stře-
dočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník na 
LV č. 1393 pro obec a k. ú. Mšeno.

Město Mšeno kupuje do svého vlastnictví 
nemovité věci uvedené výše se všemi součást-
mi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, a to 
za sjednanou kupní cenu ve výši 3.500.000 Kč 
(slovy: třimilionypětsettisíc korun českých). 
Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude 
uhrazena po splátkách. První splátka ve výši 
500.000 Kč bude uhrazena nejpozději do 15 dnů 
ode dne podpisu smlouvy. Další splátky kupní 
ceny budou uhrazeny následujícím způsobem: 
částka 1.000.000 Kč nejpozději do 28. 2. 2016, 
částka 1.000.000 Kč nejpozději do 28. 2. 2017 
a částka 1.000.000 Kč nejpozději do 28. 2. 2018. 
Všechny splátky kupující poukáže na účet č. 
51-5449020207/0100. Platby budou provedeny 
z Fondu rozvoje a rezerv města Mšena.

Náklady spojené se smlouvou hradí prodáva-
jící. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jedno-
myslně.

Vodárenství a kanalizace
V současné době probíhají přípravné práce na 
zahájení stavby „Mšeno – Sedlec – dostavba 
kanalizace“. Je vydáno uzemní rozhodnutí a za-
čínají projektové práce na dokumentaci pro vo-
doprávní řízení. Pro realizaci akce je také třeba 
domluvit s VKM podmínky financování akce 
a uzavřít smlouvu o spolupráci. VKM nabízí 
městu dvě varianty financování, a to:

varianta A) – město poskytne VKM darem 
finanční prostředky ve výši 40 % z celkové ceny 
akce, po dokončení bude dílo ve vlastnictví 
VKM.

varianta B) – město poskytne VKM prostřed-
ky ve výši 40 % z celkové akce, nově vybudo-
vané dílo bude ve vlastnictví obou smluvních 
stran, a to v poměru v jakém se na financování 
podílely. Po kolaudaci akce město svůj podíl na 
výstavbě vloží do majetku VKM jako nepeněž-
ní vklad (městu budou poskytnuty akcie VKM). 
Město se bude účastnit výběrového řízení na 
zhotovitele akce a bude dohlížet na průběh vý-
stavby. Rada města doporučuje zastupitelstvu 
schválit variantu B).

Usnesení č. 6: ZM schvaluje Smlouvu o spo-
lupráci mezi městem Mšenem a Vodárnami 
Kladno – Mělník, a.s., se sídlem Kladno, U Vo-
dojemu 3085. Předmětem smlouvy je realizace 
a koordinace investiční akce „Mšeno – Sedlec – 
dostavba kanalizace“ v předpokládané hodnotě 
19.000.000 Kč bez DPH (slovy devatenáctmili-
onů korun českých). Smluvní strany se dohodly 
na spolupráci při výstavbě díla a na společném 
financování díla. Podíl finančních prostředků 
VKM, a. s. bude činit 60 %, podíl města Mšena 
bude činit 40 % skutečně vynaložených nákladů 
na celou investiční akci. Pro financování akce 
a vypořádání majetku schvaluje zastupitelstvo 
města variantu B. Hlasování: 14 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně.

Záměrem města Mšena je vstoupit do Svaz-

ku obcí a měst VKM. Jedná se o svazek, v je-
hož čele stojí Neratovice, Kralupy nad Vltavou 
a další obce, které vlastní část akcií Vodáren 
Kladno-Mělník (VKM), díky čemuž jsou ve 
správní radě a mohou ovlivňovat do určité míry 
chod této společnosti – napr. výši vodného 
a stočného a uvolnění investic do modernizace 
vodovodního řadu a veřejné kanalizace.

Usnesení č. 7: ZM schvaluje vstup města 
Mšena do Svazku měst a obcí VKM se sídlem 
Neratovice, Kojetická 1028 a schvaluje stanovy 
svazku. ZM pověřuje starostu města podpisem 
Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku měst 
a obcí VKM. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Usnesení č. 8: ZM jmenuje starostu města 
Ing. Martina Macha zástupcem města Mšena na 
valnou hromadu společnosti Vodárny Kladno – 
Mělník, a. s. Starosta je jmenován zástupcem 
města na celé volební období 2014 – 2018. Hla-
sování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Kokořínský SOK 
Žádost Kokořínského SOKu s. r. o. o prodlou-
žení splatnosti půjčky od města Mšena z důvo-
du obnovy vozového parku. 

Usnesení č. 9: ZM schvaluje Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o půjčce uzavřené dne 18. 7. 2011 
mezi městem Mšenem a firmou Kokořínský 
SOK s. r. o., se sídlem Mšeno, Zahradní 11. Do-
datkem se prodlužuje splatnost půjčky do 31. 
12. 2017. ZM bere na vědomí splátku půjčky ve 
výši 20.000 Kč, která byla městu splacena. Hla-
sování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.
Z veřejného zasedání se omluvil p. starosta 
a předal vedení veřejného zasedání p. místosta-
rostovi.

Různé a informace
Z důvodu přidělení agendy MA21 do pracovní 
náplně paní Heleně Strnadové je žádoucí, aby 
tato pracovnice byla zároveň koordinátorem pro 
tuto agendu. 

Usnesení č. 10: ZM jmenuje koordinátor-
kou MA 21 paní Helenu Strnadovou, referent-
ku MěÚ Mšeno, zároveň ZM odvolává z této 
funkce tajemnici MěÚ Mšeno Miluši Flíglovou 
Jizbovou. Hlasování: 13 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

Usnesení č. 11: ZM schvaluje jednací řád fi-
nančního výboru a jednací řád kontrolního vý-
boru, bere na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 11. 2. 2015 a zápis z jednání kon-
trolního výboru ze dne 3. 2. 2015. Hlasování: 
13 – 0 – 0, schváleno jednomyslně. 

Pan starosta se vrátil na veřejné zasedání 
a převzal řízení veřejného zasedání. Místosta-
rosta požaduje, aby se vždy jeden člen kontrol-
ního výboru účastnil měsíční kontroly hospoda-
ření na lesním majetku. Předsedkyně kontrolní-
ho výboru, Mgr. Trunková, nic nenamítá proti 
účasti členů KV na kontrole hospodaření na les-
ním majetku, pouze požaduje domluvit termín 
kontroly s 14denním předstihem.

Usnesení č. 12: V souladu s § 119 odst. 3 
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo měs-
ta doplňuje činnosti kontrolního výboru: Vždy 
nejméně jeden člen kontrolního výboru se 
účastní společně s místostarostou měsíčních 
kontrol hospodaření na lesním majetku města – 
kontrola sumáře těžebních prací. Hlasování: 14 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

Aktualizace Programu regenerace 
Městské památkové zóny Mšeno

Pro účely čerpání dotací a příspěvků od Minis-
terstva kultury ČR v rámci Programu regenerace 
městských památkových rezervací a městských 
památkových zón je třeba provést aktualizaci 
Programu regenerace Městské památkové zóny 
Mšeno.

Usnesení č. 13: ZM schvaluje aktualizaci 
Programu Městské památkové zóny Mšeno: 
Část 6. 

Návrh regenerace, 6.2.1.1 prioritní akce – ne-
movité kulturní památky: Kostel sv. Martina (r. 
č. USKP 41873/2-3773). Mění se potřeba pod-
pory 50 %, 10 % – město, 40 % – vlastník. 
Doplňuje se sokolovna čp. 22 (r. č. USKP 
105152), potřeba podpory 50 %, 10 % – město, 
40 % – vlastník

6.2.1.2. výhled – nemovité kulturní památ-
ky. Vyřazuje se bod 4. sokolovna (přeřazena do 
6.2.1.1 jako bod 3). Doplňuje se: 

 – hasičská zbrojnice čp. 299, potřeba podpo-
ry 50 %, 50 % – město

 – budova základní školy čp. 360, potřeba 
podpory 50 %, 50 % – město

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 
(p. Prieložná, p. Flígl) – schváleno.

V únoru 2014 zastupitelstvo schválilo Fond 
regenerace města, ze kterého lze čerpat dotace 
a půjčky na obnovu nemovitostí nacházejících 
se v chráněných zónách. Do 1. 10. 2014 bylo 
možné požádat o dotaci na rok 2015. Pro letošní 
rok bylo do fondu podáno pět žádostí od vlast-
níků nemovitostí nacházejících se v MPZ Mše-
no. Přiznání dotací a půjček na konkrétní akce 
projednává a navrhuje výši příspěvku Pracovní 
skupina pro regeneraci MPZ, projednává rada 
města a doporučuje zastupitelstvu poskytnutí 
dotace nebo půjčky. Pracovní skupina se sešla 
dne 27. 3. 2015, aby projednala a vyhodnotila 
podané žádosti a doporučila ke schválení výši 
poskytnuté dotace či příspěvku. Z celkově 
hodnocených pěti žádostí byly tři žádosti úpl-
né a mohly postoupit do hodnocení, zbylé dvě 
žádosti budou doplněny a po doplnění budou 
samostatně zhodnoceny. 

Pracovní skupina doporučuje schválit dotaci 
na tři akce, a to: dům č. p. 4 Na Skaličkách, vlast-
ník pan Macek; dům č. p. 34 nám. Míru, vlastník 
Švecovi; dům č. p. 124 Karlova ulice, vlastník 
paní Dlouhá. Po dokončení prací je třeba doložit 
souhlasné vyjádření MěÚ Mělník, odboru škol-
ství a kultury, oddělení památkové péče.

Proběhla rušná diskuse. FLÍGL – navrhuje 
zvýšení dotace na rekonstrukci fasády na domě 
č. p. 124 na částku 25 000 Kč. Starosta města 
dává hlasovat o návrhu pana Flígla.
Usnesení č. 14: ZM schvaluje návrh na zvýšení 
příspěvku na rekonstrukci fasády domu č. p. 124 
p. Dlouhé z Fondu regenerace MPZ Mšeno 
o 5.000 Kč proti částce, kterou navrhla Pracov-
ní skupina pro regeneraci MPZ Mšeno, celkem 
tedy bude činit příspěvek na fasádu 25.000 Kč. 
Hlasování: pro 11, proti 1 (Oupická), zdrželi se 
2 (Guttenberg, Píč) – schváleno.

Na základě zkušeností získaných při posu-
zování a hodnocení podaných žádostí dojde 
k úpravě pravidel pro podání žádostí do Fondu 
regenerace města Mšena. Po schválení návrhu 
pana Flígla se dále hlasovalo o výši dotací pro 
letošní rok.
Usnesení č. 15: ZM schvaluje poskytnutí pří-
spěvku na rekonstrukce objektů z Fondu rege-
nerace města žadatelům takto:
 – panu Mackovi, č. p. 4 ve výši 42 tis. Kč na 
opravu fasády a 43 tis. Kč na výkladce a vrata,
 – manželům Švecovým, č. p. 34 na obnovu fa-
sády ve výši 50 tis. Kč,
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 – paní Dlouhé, č. p. 124 ve výši 25 tis. Kč na 
rekonstrukci fasády a 2,5 tis. Kč na výměnu 
oken.

Ve smlouvách o poskytnutí příspěvku bude 
uvedeno, že podmínkou pro obdržení příspěvku 
je doložení souhlasného vyjádření k provedené 
obnově od oddělení památkové péče MěÚ Měl-
ník. V případě záporného vyjádření se poskyt-
nutá část příspěvku vrátí městu.

Hlasování: pro 12, proti 2 (p. Píč, Flígl), zdr-
želi se 0 – schváleno.

Rozvojové projekty
Usnesení č. 16: ZM schvaluje přijetí dotace při-
dělené Ministerstvem kultury ČR z programu 
Regenerace MPR a MPZ ve výši 440.000 Kč 
a stanovuje rozdělení této částky takto:

a) 205.000 Kč na obnovu 3 kusů vitrážových 
oken na kostele sv. Martina ve Mšeně + spolu-
účast města ve výši min. 10 %, tj. 41.000 Kč + 
spoluúčast církve ve výši 40 %, tj. 163.981 Kč,

b) 146.000 Kč na výměnu střešní krytiny na 
budově koupaliště ve Mšeně (2. etapa) + spo-
luúčast města, vlastníka objektu ve výši min. 
50 %, tj. 146.905,80 Kč,

c) 89.000 Kč na obnovu pódia, povrchovou 
úpravu stěn sálu a restaurování stropního kru-
hu v sokolovně ve Mšeně + spoluúčast města 
ve výši 10 %, tj. 17.800 Kč + spoluúčast TJ So-
kol Mšeno, vlastníka objektu ve výši 40 %, tj. 
71.200 Kč.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (pí Pri-
eložná) – schváleno.

Usnesení č. 17: ZM schvaluje podání žádostí 
o dotace ze Středočeských fondů:

a) na projekt „Výměna vodovodních rozvo-
dů a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu 
MŠ Mšeno“ z Programu 2015 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek 
spolufinancování projektu v minimální výši 5 % 
z celkových uznatelných nákladů projektu, 

b) na projekt „Splašková kanalizace obce 
Sedlec u Mšena“ z Programu 2015 pro posky-
tování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu životního prostředí a ze-
mědělství a závazek spolufinancování projektu 
v minimální výši 5 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu, 

c) na projekt „Oprava místní komunikace 
v Olešně po povodni“ ze Středočeského povod-
ňového fondu pro rok 2015 a zavazuje se spolu-
financovat uvedený projekt ve výši minimálně 
5 % z celkových nákladů projektu, 

d) na projekt „Cyklobusy Máchovým krajem 
– Kokořínsko“ z Programu 2015 pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu cestovního ruchu a záva-
zek spolufinancování projektu v minimální výši 
5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 
e) na projekt „Mšenské kulturní léto“ z Pro-
gramu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 
kultury a obnovy památek a závazek spolufi-
nancování projektu v minimální výši 5 % z cel-
kových uznatelných nákladů projektu, 

f) na projekt „Oprava stávajícího zásahové-
ho vozidla“ z Programu 2015 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů 
a složek IZS a závazek spolufinancování pro-
jektu v minimální výši 5 % z celkových uznatel-
ných nákladů projektu. 

Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

Žádosti
Usnesení č. 18: ZM volí paní Marii Skuh-

rovou, Mšeno, Sedlec 28, soudkyní přísedící 
Okresního soudu v Mělníku. Hlasování: 14 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

Žádost MŠ Mšeno o zřízení dětského doprav-
ního hřiště na p. p. č. 4 v k. ú. Mšeno:

Jedná se o pozemek pod areálem MŠ. Na 
tomto pozemku je plánováno vybudování dvou 
vsakovacích šachet pro odvodnění budoucí cyk-
lostezky do Stránky, které však nebrání využití 
pozemku pro dopravní hřiště. Za schválení se 
přimlouvá ředitelka ZŠ Mgr. Trunková. Děti ZŠ 
by využívaly toto hřiště a nemusely by jezdit 
např. na Mělník. Hřiště by bylo přístupné ve-
řejnosti.

Usnesení č. 19: ZM schvaluje záměr Mateř-
ské školy Mšeno, příspěvkové organizace, se 
sídlem Mšeno, Havlíčkova 263, zřídit na po-
zemku p. č. 4 v k. ú. Mšeno, který je ve vlastnic-
tví města, dětské dopravní hřiště. ZM souhlasí 
s podáním žádosti o grant vypsaný Škoda Auto, 
a. s. Využití pozemku není v rozporu s územním 
plánem. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

Žádost TJ Sokol Mšeno o poskytnutí finanč-
ního příspěvku ve výši 500 000 Kč na „Snížení 
energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mše-
no“:

Podle Zásad města Mšena pro udělování pod-
pory zájmovým sdružením, spolkům a dalším 
organizacím, zabývajícím se dobrovolnou čin-
ností občanů, je možné podle písm. A podpořit 
spolek podílem města na projektech, na jejichž 
financování se podílí více subjektů. Smyslem 
je podpořit takové projekty, které na základě 
společného financování přinesou jednotlivým 
organizacím finanční zdroje od dalších subjek-
tů. A právě příkladem tohoto čerpání je projekt 
„Snížení energetické náročnosti budovy TJ. So-
kol Mšeno“. Jedná se o projekt, který je finan-
cován z Operačního programu životního pro-
středí z prostředků EU. Pro dokončení realizace 
projektu požaduje TJ Sokol Mšeno z rozpočtu 
města poskytnutí příspěvku ve výši 500 000 Kč. 
Prostory sokolovny jsou využívány pro konání 
veřejných akcí pro dospělé i děti. Je to jediný 
sál ve Mšeně vhodný pro pořádání plesů. TJ So-
kol Mšeno již podal žádost o poskytnutí dotace 
u České obce sokolské (Župa Barákova). Do-
tace je již přislíbena, ale není známa její výše. 
I přes možné poskytnutí dotace však bude ještě 
třeba zajistit finanční prostředky na zajištění re-
alizace projektu. TJ Sokol Mšeno shání i spon-
zorské dary.

Dotaz pana Flígla, zda byla žádost o dotaci 
na OPŽP správně finančně naceněna a zda ne-
mohlo dojít k chybnému sestavení rozpočtu na 
realizaci akce a tím i vyvolání problémů s pro-
financováním projektu (velký podíl TJ Sokol 
Mšeno na poskytnutí vlastních prostředků), zda 
byl dobře zvážen finanční podíl jednoty. Zvážit, 
zda by nebylo vhodné počkat na upřesnění výše 
dotace od župy a až poté žádat město o poskyt-
nutí finančního příspěvku.

Podle starostky Sokola paní Nečasové byla 
výše dotace z OPŽP vypočítávána na základě 
předloženého projektu a po provedeném vý-
běrovém řízení již nebylo možné výši dotace 
ovlivnit. Jednalo se o jedinečnou možnost vyu-
žití této dotace k rozsáhlým a nezbytným úpra-
vám, které budova sokolovny již dlouhodobě 
vyžadovala. Z župy předpokládají, že obdrží 
částku ve výši cca 100 000 Kč, je to sice značná 
částka, ale pro dokončení realizace akce budou 

potřebovat poskytnutí finančního příspěvku od 
města, neboť vlastní podíl jednoty na akci činí 
zhruba 2,5 mil. Kč (dotace je téměř 6 mil. Kč).

Podle paní Prieložné je požadavek TJ Sokol 
Mšeno vysoký. Dotázala se, z jaké položky roz-
počtu by bylo možné finanční příspěvek poskyt-
nout.

Starosta města – příspěvek lze čerpat např. 
z rozpočtové rezervy ve výši cca 300.000 Kč, 
z daru od AVE CZ a z případných nevyčerpa-
ných zdrojů na rok 2015 z Fondu regenerace 
města. 

Dotaz pana Krúpy, zda v případě poskytnutí 
příspěvku od města by bylo možné neúčtovat 
spolkům pronájem sokolovny pro pořádání kul-
turních akcí.

Starostka Sokola paní Nečasová k výše uve-
denému požadavku uvádí, že poplatek za pro-
nájem sokolovny je spíše symbolický. Sokolu 
pokryje náklady na vytápění a úklid prostor po 
pořádání akcí. Navíc poplatek za pronájem je 
vybírán pouze u výdělečných akcí. V případě, 
že prostory jsou potřeba poskytnout pro akce 
pořádané pro děti nebo městem, Sokol nájemné 
nevybírá.

Návrh pana Flígla na ukončení diskuze. Sta-
rosta města dává hlasovat o návrhu pana Flígla.

Hlasování: pro 3 – návrh nebyl přijat a po-
kračuje se dále v diskuzi.
Paní Štráchalová je pro poskytnutí bezúročné 
půjčky se splatností na 5 let.

Pan Flígl opětovně navrhuje ukončení dis-
kuze a starosta města nechává o tomto návrhu 
znovu hlasovat. Hlasování: 14 – 0 – 0, schvá-
leno jednomyslně. Diskuze byla ukončena a byl 
podán návrh na usnesení.

Usnesení č. 20: ZM schvaluje poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu města v sou-
ladu se „Zásadami města Mšena pro udělování 
podpory zájmovým sdružením, spolkům a dal-
ším organizacím, zabývajícím se dobrovolnou 
činností občanů“, část A, na realizaci projektu 
„Snížení energetické náročnosti budovy TJ So-
kol Mšeno“ ve výši 500.000 Kč. Příspěvek bude 
čerpán z rozpočtové rezervy ve výši 300.000 Kč, 
z daru od AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
a z případných nevyčerpaných zdrojů na rok 
2015 z Fondu regenerace města. Hlasování: pro 
10, proti 3 (p. Flígl, pí Štráchalová, Prieložná), 
zdržel se 1 (Nečasová) – schváleno.

Různé a informace
Jmenování členů komise pro rozdělování finanč-
ní částky pro spolky z rozpočtu města na rok 
2015. Proběhlo losování členů komise. Úkolem 
je vytvořit návrh na rozdělení příspěvků.

Usnesení č. 21: ZM jmenuje tyto členy ko-
mise pro rozdělení finanční částky z rozpoč-
tu města na rok 2015 v souladu se „Zásadami 
města Mšena pro udělování podpory zájmovým 
sdružením, spolkům a dalším organizacím, za-
bývajícím se dobrovolnou činností občanů“ 
p. Karla Píče, p. Marii Štráchalovou, Mgr. Ja-
roslavu Matúškovou, p. J. Guttenberg, Bc. Danu 
Svobodovou. Hlasování: 14 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

Diskuze
KAULER – navrhuje pana Krúpu jako člena 
pozemkové komise; STAROSTA – návrh bude 
projednán na radě města, neboť komise je zříze-
na radou; SVOBODOVÁ – vyřešit věcné bře-
meno u školky, vila vlastníků v areálu školky 
nemá vlastní přístup, bude projednáno po pří-
pravě možností na radě města.
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 1. Rada města (dále RM) schvalu-
je nájemní smlouvu mezi městem 
Mšenem a p. Veselým na proná-
jem bytu v domě č. p. 9 (hájovna) 
na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 

31. 3. 2016 za podmínek předchozí nájemní 
smlouvy včetně inflační doložky. Hlasová-
ní: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
jednomyslně.

2. RM schvaluje přidělení finančního pří-
spěvku ve výši 2 000 Kč na akci „Swingová 
tančírna“ na koupališti ve Mšeně. Hlasová-
ní: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně. 

3. RM schvaluje Vnitřní předpis č. 4/2015 
Evidence, účtování a oceňování zásob 
a Vnitřní předpis č. 5/2015 Směrnice pro 
schvalování účetní závěrky. Hlasování: 4 – 
0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
rozpočtu města Mšena na r. 2015. Hlasová-
ní: 4 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

5. RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Mšenem a RNDr. Zu-
zanou Matuškovou, na umístění, kontrolu, 
údržbu, provoz, opravy a rekonstrukce stav-
by elektrického vedení NN na pozemcích 
p. č. 1091/7, 1097/4, 1097/2 a 1097/3 všech-
ny v k. ú. a obci Mšeno, zapsané na LV č. 
10001, které jsou ve vlastnictví města Mše-
na. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 
břemene v rozsahu stanoveném v GP č. 824-
225/2014 ze dne 5. 8. 2014, vyhotoveném 
firmou GRV Engineering s.r.o., Židovnice 
128, Hrobce, se sjednává ve výši 10.000 Kč, 
k této částce bude připočítána DPH. Městu 
bude dodán GP v elektronické podobě včet-
ně zaměření sítě, také v elektronické podobě. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně. 

6. RM jmenuje paní Janu Švecovou jako 
zástupkyni podnikatelského sektoru a paní 
Jitku Dlouhou jako zástupkyni neziskového 
sektoru (o. s. Zahrada) členkami komise MA 
21 a NSZM. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno 
jednomyslně.

1. RM schvaluje ukončení nájmu 
k bytu v domě č. p. 299 v Tyršo-
vě ul. ve Mšeně, 1. NP dohodou 
s termínem do 30. 4. 2015. Nájem 
se ukončuje dohodou na základě 

výpovědi, kterou podala p. Schönvická dne 
5. 3. 2015. RM schvaluje proplacení částky 
ve výši 25.000 Kč za rekonstrukci bytu, kte-
rá proběhla v letech 2000 – 2006 na základě 
souhlasu města, jako vlastníka nemovitosti. 
Zároveň se ukončuje nájem zahrádky na čás-
ti pozemku st. č. 178 v k. ú. Mšeno o výměře 
17 m2. Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jed-
nomyslně.

2. RM pronajme byt č. 1 v 1. NP v domě 
č. p. 299 v Tyršově ul. ve Mšeně o výměře 
57,02 m2 – 2 pokoje, kuchyň a příslušenství 
(včetně kolny – po přepočtení výměry). Ná-
jemné v této lokalitě činí 50 Kč/m2, měsíční 
nájemné celkem 2851 Kč. Platby za služby 
budou dohodnuty s konkrétním nájemcem. 
Přihlášky je možné podávat do 29. 4. 2015 
do 11:30 h do podatelny MěÚ Mšeno, pří-
padně poštou. Rozhoduje datum doručení 
poštou do určeného termínu. Hlasování: 4 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

3. RM schvaluje výpověď smlouvy ze dne 
4. 11. 2013 o pronájmu pozemku (dvůr domu 
č. 299, ul. Tyršova) na části st. p. č. 176/1 k. 
ú. Mšeno o výměře 22 m2 – nájemci Pavel 
a Marie Miklušákovi. Důvodem je příprava 
stavby trafostanice na tomto pozemku, který 
je ve vlastnictví města Mšena. Hlasování: 4 
– 0 – 0, schváleno jednomyslně.

4. RM schvaluje záměr pronájmu zahrádky 
na části st. p. č. 178 v k. ú. Mšeno u domu čp. 
299 v Tyršově ul. ve Mšeně o výměře 17 m2. 
Hlasování: 4 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

5. RM schvaluje přijetí věcného daru od 
firmy YVES Rocher spol. s r.o., se sídlem 
Václavské náměstí 47, Praha 1 a FONDA-
TION YVES ROCHER Institut de France, 
23 quai de Conti, Paris 6e, a to 26.300 kusů 
sazenic stromků, které budou zasázeny na 
pozemcích, nebo částech pozemků ve vlast-
nictví města Mšena podle zalesňovacího 
plánu městských lesů. Hlasování: 4 – 0 – 0, 
schváleno jednomyslně.

6. RM schvaluje zvýšení denního poklad-
ního limitu v pokladně pro hospodářskou 
činnost na 50.000 Kč a v pokladně pro hlavní 
činnost také na 50.000 Kč, u obou pokladen 
s platností od 2. 4. 2015. Hlasování: 4 – 0 – 
0, schváleno jednomyslně.

V 16:15 se vrátil na schůzi p. starosta.
7. RM schvaluje bezplatné krátkodobé za-

půjčení v současné době uvolněné ordinace 
pediatra ve zdravotním středisku, Zahradní 
ul., Mšeno, do září 2015 pro neformální pra-
covní skupinu dětí a rodičů, kteří se budou 
scházet jednou týdně na 2 – 3 hod. Zodpoví-
dat za provoz skupiny bude paní Kratochví-

lová a paní Mazancová, které o zapůjčení 
žádají. Vybavení si zajistí. Hlasování: 5 – 0 
– 0, schváleno jednomyslně.

8. RM schvaluje finanční příspěvek ve 
výši 35 000 Kč na dopravu Smíšenému pě-
veckému sboru INTERMEZZO Mšeno, sou-
části organizační složky města, na účast na 
XII. ročníku Horehronských slavností sboro-
vého zpěvu, které se uskuteční na Slovensku 
v městě Brezno ve dnech 1. – 4. 10. 2015. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně.

9. RM dává souhlas příspěvkové organiza-
ci Domov seniorů Mšeno, Boleslavská 451 
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského 
Humanitárního fondu ve výši 600.000 Kč. 
Hlasování: 5 – 0 – 0, schváleno jednomy-
slně. 

10. RM dává souhlas příspěvkové organi-
zaci Základní škola Mšeno, Boleslavská 360 
s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského 
fondu sportu a prevence na opravu podlahy 
na sále a v tělocvičně základní školy. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

11. RM schvaluje předloženou úpravu plá-
nu nákladů a výnosů č. 1 Domova seniorů 
Mšeno, příspěvkové organizace, se sídlem 
Mšeno, Boleslavská 451, na r. 2015. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

12. RM schvaluje zadání zakázky a nabíd-
ku vzešlou z jednacího řízení bez uveřejnění na 
výstavbu výtahové šachty v souvislosti s akcí 
„Snížení energetické náročnosti multifunkč-
ního objektu Mšeno“ – dům čp. 31, od Sta-
vební společnosti Guttenberg, s. r. o. ve výši 
291 000 Kč bez DPH a uzavření SoD. Hlaso-
vání: 5 – 0 – 0, schváleno jednomyslně.

USNESENí ZE SChŮZí RADy MěSTA MšENA
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18. 3.

10
1. 4.

Majitelům pejsků
nabízíme možnost společné vycházky s dlouholetou cvičitelkou 
psů paní Jitkou Bastl Hořákovou. Při vycházce se dozvíme 
základní informace o pozitivní výchově psa v bezproblémového 
člena rodiny a některé triky si i sami vyzkoušíme :-) S sebou 
dlouhé vodítko, trochu pamlsků, případně košík. První vycházka: 
ve středu 6. 5. 2015 v 17 h, druhá vycházka: v sobotu 16. 5. 
2015 v 10 h. Sraz vždy na travnatém parkovišti na okraji Debře. 
V případě velmi špatného počasí se vycházka ruší.

Adéla Kummerová, Petra Machová 
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Od 1. května zavádí Město Mšeno významnou novinku – pytlový sběr papíru a plastů

SLOVO MÁ STAROSTA

Co byste mohl úvodem říci ke zmíně-
nému tématu?
Byl novelizován zákon o odpadech a na zákla-
dě novely se musela změnit obecní vyhláška 
o systému nakládání s odpady. Zákon vyžado-
val po obcích zavedení systému sběru a využití 
bioodpadů a řešení sběru kovů. Na tuto zákon-
nou povinnost jsme museli reagovat. Tyto věci 
jsme v předstihu řešili už loni, takže nyní jsme 

jen dolaďovali detaily. Byla přijata novelizova-
ná městská vyhláška o odpadech, která detailně 
rozepisuje, jak s kterou částí odpadu nakládat. 
V její příloze je seznam míst, kde lze sortiment 
odkládat. 

Uvedl jste, že cena pro občany se pro 
letošní rok nemění. Není odpadové 
hospodářství pro město ztrátové?

Prvním impulsem pro zavedení nové vyhlášky 
byl nový zákon. Druhým byl fakt, že už del-
ší dobu se neměnila cena pro občany, přičemž 
náklady neustále mírně rostou. Proto město 
tuto oblast trochu dotuje. Aby se „nůžky“ mezi 
náklady a příjmy města v oblasti nakládání 
s odpady příliš nerozevíraly, pustili jsme se do 
celkové modernizace celého systému.

Proberme si nyní jednotlivé druhy od-
padů. Čím začneme?
Kovovým odpadem, kde zákonnou povinnost 
plníme tím, že máme v obci sběrnu. Jako krok 
správným směrem hodnotím fakt, že od počát-
ku března se občanům nevyplácí náhrada hoto-
vě, ale na bankovní účet. Je to konečně jedině 
správná odpověď státu zlodějům barevných 
kovů, protože i městu se ztrácelo plno věcí. 
Navíc chystáme instalaci jednoho kontejneru, 
který bude stát u bytovky za kostelem, na drob-
ný kovový odpad, jako jsou například plechov-
ky od nápojů či konzerv.

Jaký odpad zmíníme dále?
Dalším druhem jsou bioodpady, přesněji biolo-
gicky rozložitelná frakce komunálního odpadu. 
Celá Evropa má své cíle v boji proti klimatic-
kým změnám. Jedním z nich je boj proti sklád-
kování využitelných surovin, což třeba na naší 
otevřené skládce způsobuje vznik metanu, jed-
noho z nejagresivnějších plynů způsobujících 
ozónovou díru. Druhý důvod je ekonomický. 
Proč si tímto využitelným odpadem zaplňovat 
skládku či popelnice? Kdo se naučí důsledně 
třídit, může mít rázem v popelnici necelou po-
lovinu dřívějšího množství. Čili ekonomický 
přínos pro občany, kteří si budou moci zařídit 
méně častý svoz či menší nádobu, a tak ušetří. 
Stejně tak ušetří i město, které má např. obrov-
ské množství trávy ze sekání zelených ploch.

Jak úspěšně se s tímto problémem na 
skládce potýkáte?
Čím větší podíl metanu tam vzniká, tím větší 
je zápach ze skládky v jejím okolí. Jsou tam 
vybudovány odplyňovací jímky. Až se těleso 
skládky uzavře, bude se plyn jímat a dalším 
způsobem buď využívat, nebo likvidovat. Už 
nyní byl vybudován filtr, přes který plyn pro-
chází do ovzduší, aby se alespoň částečně od-
stranil zápach. 

Jak bude Mšeno řešit celý systém zpra-
cování biologického odpadu?
Pro občany Mšena (nikoli v částech města) 
platí už zavedená možnost objednat si hnědou 
popelnici, mít ji u domu a komerční službou 
v režimu jaro – podzim si nechat popelnice 
vyvážet na kompostárnu. Druhou možností je 
od města bezplatná zápůjčka kompostérů. Třetí 
možnost – na sběrném dvoře v areálu skládky 
budou umístěny velké hnědé popelnice, kam 
budou moci občané tento odpad zdarma odlo-
žit. V případě existence většího množství tako-
vé hmoty (třeba při posekání veliké zahrady) ji 
lze po domluvě s pracovníky našich služeb od-
vézt na městskou deponii u cihelny. V oploce-
ném areálu nebude samoobslužný provoz kvůli 
obavám z ukládání jiného odpadu. Čas od času 
přijede smluvní firma, která travní hmotu od-
veze do své kompostárny. 

Jak tento odpad budete řešit ve ves-
nických částech města?
Myslím si, že většina občanů v nich má svou 
zahradu, takže může bez problémů komposto-
vat. Ještě jsme podali jednu grantovou žádost 

Každý z nás produkuje nějaký odpad, kterého se čas od času potřebuje zbavit. Ovšem zdaleka 
ne vše, co naše domácnosti vyprodukují, se musí objevit v popelnicích a následně na skládkách. 
Myšlenka, kterou v posledních letech slyšíme doslova na každém kroku, je TŘÍDIT. Novela 
zákona o odpadech a následné nové znění obecní vyhlášky o systému nakládání s odpady ve 
Mšeně byly příležitostí k rozhovoru s Ing. Martinem Machem, starostou města.



na velkoobjemové kontejnery. Pokud bude 
úspěšná, mohli bychom kontejner na trávu 
a listí přivézt i do ostatních částí obce. To však 
předpokládá ukázněnost občanů, aby tam dá-
vali jen určený odpad. 

Na mnohých místech, kde se soustře-
ďuje tříděný odpad, si nelze občas ne-
všimnout „přetékajících“ kontejnerů...
Tento problém registrujeme už delší dobu. 
Kolem kontejnerů je nepořádek, často i zá-
pach, protože do nich lidé dávají nepatřičné 
věci nebo nevymyté plasty. Jsou tu i estetické 
námitky, že taková „okrasa“ hyzdí město. Na-
víc se jejich počet vzhledem k místu již téměř 
nedá rozšiřovat a ani manipulace s nimi není 
nejlevnější. 

Jaké řešení se tedy nabízí?
Po delším zkoumání a čerpání zkušeností 
z obcí, které již tento způsob zavedly, jsme se 
přiklonili k myšlence pytlového sběru. Ten ve 
dvou komoditách (plasty, papír) zavedeme od 
1. května. V rámci evropského grantu jsme zís-
kali i vozidlo, kterým budeme uvažované pytle 
svážet (snímek na straně 6). 

Konkrétně to bude probíhat jakým 
způsobem?
Občan si po 1. květnu bude moci na radnici 
vyzvednout žlutý (na plasty) a modrý pytel 
(na papír). Ve svozový den, který vyhlásíme 
rozhlasem a zveřejníme na městském webu, 
v ranních hodinách (podtrhuji ráno do 8:00) 
vyloží pytel před svůj dům, naše dodávka jej 
sveze a do schránky mu dá nový prázdný py-
tel. Sebranou surovinu odvezeme na svou de-
ponii. Svoz bude probíhat pravděpodobně ve 
dvoutýdenních intervalech. Sice budou nějaké 
náklady s nákupem pytlů a provozem sběrného 
vozidla, ale jak doufáme, pokryjeme je tím, že 
sebrané suroviny se pokusíme lépe zpeněžit. 
Až si dostatek domácností zvykne na tento 
způsob sběru, začneme ubírat počet kontejnerů 
v ulicích. Ty samozřejmě nezmizí mávnutím 
kouzelného proutku, protože třeba větší kusy 
plastů a kartony se do pytlů nevejdou. Síť kon-
tejnerů zůstane, ale byli bychom rádi, aby jich 
bylo podstatně menší množství. 

Jaké zkušenosti má naše město s re-
kreanty?
Zpočátku, někdy v roce 2007, když jsme změ-
nili vyhlášku o systému nakládání s odpady 
i systém poplatků, bylo od chatařů hodně stíž-
ností, protože nebyli zvyklí u nás za odpady 
platit. Postupem času se situace zlepšila. Menší 
problémy jsou v tříděném odpadu, který mnozí 
z těch, kteří Mšenem jenom projíždějí, odklá-
dají na naše místa, která jsou pak doslova pře-
tížená. Je to nepříjemnost, které se ovšem jen 
tak nezbavíme.

Jaký vzkaz máte pro občany našeho 
města?
Zhruba za deset let skončí skládkování v celé 
republice a ještě není jasné, jak se v budoucnu 
budeme odpadů zbavovat. Co ovšem jasné je, 
že to bude podstatně dražší. Nejpozději nyní je 
třeba se začít učit, jak odpad co nejvíce roz-
třídit na jednotlivé složky, aby těch nevyuži-
telných bylo v popelnicích co nejméně. Časem 
totiž poplatek za svoz odpadu nebude stát pě-
tistovku či tisíc korun za rok, ale několikaná-
sobně víc. Je v zájmu každého občana, aby se 
naučil třídit.

Karel Horňák
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Sálem radnice zněly nejrůznější hudební nástroje

ChVÁLA JARNíhO KONCERTU
V pondělí 13. dubna se v sále radnice ve Mše-
ně konal Jarní koncert, v jehož průběhu vy-
stoupili žáci všech tříd hudebního oboru ZUŠ 
Mšeno. Jako vždy na velkých radničních kon-
certech ve Mšeně účinkovala početná skupina 
žáků z naší pobočky v Byšicích, kde vyuču-
jeme ve dvou třídách: hra na klavír a sólový 
zpěv. Návštěvníci koncertu tak měli možnost 
vyslechnout zobcové flétny, klavírní skladby 
a sólové zpěvy v širokém věkovém i regio-
nálním spektru. Za zvláštní zmínku stojí vy-
stoupení desetiletého Štěpána Hladkého, jenž 
interpretoval na klavír svoji vlastní skladbu 
pod názvem Píseň pro Matěje s podtitulem Re-
quiem za kocoura. 

Přestože veřejné koncerty ZUŠ Mšeno na-

bízejí mšenskému regionu jistou uměleckou 
kvalitu v podání dětí od 8 do 14 let, jsou setrva-
le navštěvovány pouze těmi žáky ZUŠky, jež 

v koncertu vystupují, a pouze těmi dospělými, 
kteří mají k vystupujícím příbuzenský vztah. 
Často slýchám od svých žáků, jak prožívají 
víkendové dny se svými nejlepšími kamarády. 
Ale kde jsou tito přátelé ve chvílích, kdy jejich 
kamarádi prožívají složité chvíle na pódiu? 
Vždyť Mšeno zas tolik kulturního vyžití nena-
bízí, aby se mohli vymluvit, že byli na jiném 
koncertu, v divadle či v kině. Navzdory tomu 
obsadilo sál radnice ve Mšeně 64 návštěvníků, 
kteří po skončení koncertu nešetřili chválou na 
adresu žáků ZUŠ Mšeno. 

Dr. Josef Šebesta, 
vedoucí hudebního oboru ZUŠ Mšeno
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Kalendář výročí
Fatějev Igor, Ing. († 6. 5. 1945 Mělník), ruský 
partyzán. Syn významného ruského právní-
ka, profesora univerzity v Charkově, s nímž 
opustil bývalý Sovětský svaz jako emigrant 
v roce 1920 a do roku 1937 žil v Praze. Jeho 
otec Arkadij Nikolajevič byl zde předsedou 
Ruské historické společnosti a předsedou vě-
decké rady Ruského zahraničního historického 
archivu. Igor Fatějev se na sklonku 2. světové 
války připojil k sovětsko – ruské partyzánské 
skupině v Řepíně, ale jeho činnost v party-
zánském hnutí není přesně objasněna (Zdeněk 
Mareček založil ve Státním okresním archivu 
Mělník spis Kdo byl Igor Fatějev?, některé 
údaje o něm jsou v obecních kronikách Řepín 
a Nebužely). Po neobjasněném smrtelném zra-
nění a převozu do mělnické nemocnice skonal. 
Pohřben byl v Uhříněvsi. Po válce mu bylo 

uděleno in memoriam vyznamenání Válečný 
kříž 1939. V Dole pod Řepínem nedaleko Dol-
ního Harbaska je jeho památníček.

Nedoma Josef (* kolem r. 1800 Vysoká, † 
?), učitel. Působil na evangelické škole ve Vy-
soké. Přeložil anglické dílo Johna Bunyana 
(1628 – 1688) o dvou dílech Cesta křesťana 
z města zkázy do blahoslavené věčnosti, které 
vyšlo česky v roce 1816 a 1864.

Teršl Vladimír (* 23. 5. 1895 Hlinsko † 19. 
7. 1976 Děčín), voják z povolání. Studo-
val vyšší hospodářskou školu, ale přihlásil 
se dobrovolně k záložní rotě České druži-
ny v Rusku, kde absolvoval důstojnickou 
školu v Kyjevě. V roce 1916 byl velitelem 
pochodové roty na frontě v Haliči. Od září 
1918 velitel čs. jednotky legionářů, s nimiž 
se vrátil v roce 1920 do ČSR v hodnosti ma-
jora. Stal se velitelem praporu v Levicích 
a Nitře. V roce 1927 na vlastní žádost odešel 

do výslužby. Z území obsazovaného Maďa-
ry uprchl a později se přestěhoval do Lhotky 
na Mělnicku a usadil se v Hleďsebi. Od roku 
1941 byl členem odbojové skupiny a pově-
řen funkcí okresního vojenského velitele, 
kterou vykonával i po osvobození v květnu 
1945. Účastnil se partyzánského hnutí, jeho 
zásluhou bylo zajištěno prostřednictvím 
Hospodářského družstva Mělník zásobování 
paradesantní skupiny z bývalého SSSR. Až 
do roku 1949 byl ještě velitelem 2. pěšího 
pluku v Děčíně. Poté byla jeho činnost po-
liticky nežádoucí, byl přemístěn do Prahy 
a za rok poslán do výslužby. V roce 1939 byl 
vyznamenán čs. válečným křížem, v říjnu 
1945 válečným řádem a v roce 2005 obdržel 
Stříbrný řád Mělníka in memoriam.

Zdroj – Miroslav Sígl 
Kdo byl a je kdo

 (Mělnicko – Neratovicko – Kralupsko)

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 zabýva-
jí i na počátku 3. tisíciletí. V následujících 
měsících budeme přinášet krátké recenze 
na některé z těchto knih, jež jsou k zapůjče-
ní v místní knihovně. 

Krásné zelené oči
Když si vzpomenu na spisovatele Arnošta Lus-
tiga (1926 – 2011), vybaví se mi jeho usmě-
vavý vrásčitý obličej s laskavýma očima 
a především jeho úžasný smysl pro humor. 
Ale vtipkující Lustig, to je jen jedna tvář to-
hoto světově ceněného spisovatele. Druhou 
představují jeho knihy, z nichž se většina do-

týká okupace a židovské problematiky. Mezi 
dnes již klasická díla s okupační tematikou 
patří novely Dita Saxová (1962) a Modlit-
ba pro Kateřinu Horowitzovou (1964), obě 
syrově zachycující zvrácenost 2. světové 
války, potažmo války obecně. Že je Lustig 
mistrem v psychologickém ztvárnění výraz-
ných ženských postav, dokázal i v novějším 
díle Krásné zelené oči (2000), které najdete 
mezi tituly mšenské knihovny. 

Krásné zelené oči – to je také jméno 
hlavní hrdinky tohoto románu, které získá-
vá poté, co se, ač Židovka, shodou náhod 
ocitne v polním nevěstinci Nr. 232 Ost. 
Krásnýma zelenýma očima máme možnost 
nahlížet na svět, jenž působí ve své zvráce-
nosti až groteskně, fantaskně, svět, v němž 

je za krásné považováno vše, co odporuje 
mravnosti, svět v letech 1939 – 1945, svět, 
v němž se zhroutily všechny lidské jisto-
ty a hodnoty, svět, který jako by vystoupil 
z Dantova Pekla. 

Budete otřeseni. Ale být otřesen je nutné, 
protože rysy těch hauptmannů a obersturm-
führerů, již projdou náručí patnáctileté polní 
prostitutky a kteří s jejím tělem nakládají 
jako řezník s kusem masa, nalezneme u nej-
různějších „bojovníků“ i v současnosti. Lus-
tigovi se podařilo napsat ryze aktuální knihu, 
i když se její děj odehrává před sedmdesáti 
lety. V příběhu Kůstky, Hanky Kaudersové, 
nalezneme mnohou paralelu k dění kolem 
nás. Boj o moc totiž neskončil.

(vkv)

Mšenské noviny uvádějí seriál o knížkách, které mapují naše dějiny 

TITULY, KTERÉ STOJÍ ZA POZORNOST

Soutěž Magnesia Litera byla založena v roce 
2002 s cílem pomoci kvalitním knihám k vět-
ší prodejnosti a čtenářům k lepší orientaci na 
knižním trhu.V úterý 14. dubna 2015 byly na 
Nové scéně Národního divadla vyhlášeny vý-
sledky literární soutěže Magnesia Litera pro 
rok 2015. V kategorii prózy zvítězila kniha 
Martina Stančíka Mlýn na mumie.

Anotace: Mystický gastronomicko pornogra-
fický thriller nás přenese do roku 1866. Zatím-
co v Evropě se schyluje k válce mezi Rakous-
kem a Pruskem, u nás začíná řádit první český 
sériový vrah. Hlavní hrdina, komisař Durman 
z pražské kriminálky, dělí svůj čas mezi vy-
šetřování bizarních mordů, kulinářské experi-
menty, romantickou lásku ke slečně Hedbávné 
a brutální soulože ve spiritistických bordelech. 

Fantaskní děj nás zavede do hradčanských ka-
takomb, blyštivých bulvárů císařské Paříže, 
tajných hrobek v útrobách mexických pyramid 
i na krvavé bojiště u Hradce Králové. Opulent-
ní děj dlážděný záhadně zohavenými mrtvola-
mi vede k překvapivému zvratu na závěr. A až 
těsně před koncem se dozvíte, proč se ten ro-
mán vlastně jmenuje Mlýn na mumie.

Podle hodnocení poroty: „Kniha nezaujme 
ani tak milovníky tradičních detektivních 
thrillerů, jako spíše čtenáře, kteří v literatuře 
oceňují groteskní nadsázku, humor, stylovou 
ekvilibristiku a parodickou hru se schématy 
a stereotypními motivy hned několika žánrů.“ 
Tento titul se do konce dubna objeví ve fondu 
Městské knihovny.

Výsledky – Magnesia Litera 2015, Kniha 

Ceny Magnesia Litera 2015

Noc kostelů
Pátek 29. května 2015 – evangelický kostel v Boleslavské ul. č. 9 (vedle Domova seniorů):
Program: Vyzvánění zvonu – symbolická pozvánka k návštěvě, 16.50 – 17 h. Kostel bude ote-
vřen pro návštěvníky od 16 do 22 h. Výstava fotografií ZUŠ Mšeno. Motto: „Žádná tma pro 
Tebe není temná. Noc jako den svítí, temnota je jako světlo.“ (Žalm 139,12), 16 – 22 h. Prodejní 
výstava šitých hraček – výrobky klientů spolku Zahrada z Nebužel, 16 – 20 h. Výstup na věž 
kostela s výhledem do kraje, 17 – 21 h. Posezení a popovídání na farní zahradě, opékání špekáčků 
– průběžně. Promítání fotografií kostelů z různých zemí Evropy – uvádí cestovatel Zdeněk Bergl 
ze Mšena, modlitebna vedle kostela, 18.00 – 19.15 h. „Služebníci“ – hra – série monologů postav 
z historie notoricky známých (Richelieu, Felton, Visieux, divadlo Inkognito, 19.30 – 20.30 h. 
Čtení a meditace – ztišení, modlitba za Mšeno a okolí, 21.45 h.

roku – Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu 
Blatném (Torst); Litera za prózu – Petr Stan-
čík: Mlýn na mumie (Druhé město); Litera za 
poezii – Olga Stehlíková: Týdny (Dauphin); 
Litera za knihu pro děti a mládež – Ondřej 
Horák, Jiří Franta: Proč obrazy nepotřebují 
názvy (Labyrint); Litera za literaturu faktu 
– Zdeněk Hojda a kol.: Heřman Jakub Černín 
na cestě za Alpy a Pyreneje (NLN/NG); Lite-
ra za nakladatelský čin – Eva Semotanová, 
Jiří Cajthaml a kol.: Akademický atlas českých 
dějin (Academia); Litera za překladovou kni-
hu – Shel Silverstein: Jen jestli si nevymejšlíš 
(z angličtiny přeložili Lukáš Novák, Stanislav 
Rubáš a Zuzana Šťastná, Albatros); DILIA Li-
tera pro objev roku – Matěj Hořava: Pálenka 
(Host); Kosmas cena čtenářů – Markéta Šich-
tařová, Vladimír Pikora: Lumpové a beránci 
(Akcenta); Magnesia blog roku – Marie Do-
ležalová: Kafe a cigárko.

Beletrie
M. Formanová: Případ Pavlína; K. Tučková: 
Fabrika; F. Nepil: Proč jsem nechodil na Ale-
xandrovce; P. Soukupová: Pod sněhem. 
Detektivní příběhy
J. Deaver: Sběratel kůží; A. Christie: Brána 
osudu; R. Galbraith: Hedvábník; R. Riggs: Si-
rotčinec slečny Peregrinové: Podivné město.

Nové knihy 
v Městské knihovně
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Vážení občané,’
jak jsem již avizoval v podzimních MN, došlo 
dne 24. dubna k průzkumu stavu stromů na 
náměstí a zatím k výměně dvou kusů. Jednalo 
se o dohodnutou akci se zahradnickou firmou, 
která stromy v rámci revitalizace sázela  
a u které jsme v loňském roce reklamovali 
stav některých z nich. 

Po několika jednáních zaujala firma 
vstřícný postoj a vyměnila dva jírovce za 
pomníkem, kterým se velmi nedařilo a byly 
něčím napadeny. U ostatních stromů ve 
vzájemné spolupráci s touto firmou, autory 

projektu a městskými službami došlo k son-
dám u výsadbových jam, které potvrdily 
nevhodnost výplně jam realizovaných stav-
bou. Stávající výplň způsobuje špatnou 
propustnost pro vodu, a tedy malý efekt 
zalévání, čímž se stromům hůře daří.

Pochybení při zásypu výsadbových jam 
stavební firma odmítá, což dokládá zápisem 
ze stavebního deníku, který však nikdo 
za město nepodepsal a do nedávné doby 
neviděl. Pro obtížnou komunikaci s firmou 
jsme se rozhodli vyměnit výplň jam vlastními 
silami, což proběhne v nejbližších týdnech, až 

Péče o nové výsadby stromů v našem městě

TENTOKRÁT NA NÁMěSTí

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

že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá 
a Dominant – černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý. 
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ ks podle stáří.  

Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu. 

Prodej se uskuteční:
v neděli 17. května a v sobotu 13. června 2015  

ve Mšeně u kostela, vždy ve 13.45 h
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek – cena podle poptávky.

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

připravíme vhodný materiál. Zároveň dojde 
na radu odborníků i k ošetření kmenů stromů 
doporučeným nátěrem. 

Na podzim ještě dojde v rámci reklamace 
k narovnání jedné lípy a další bude přizdvižena, 
neboť zde došlo k sedání podloží výsadbové 
jámy – nyní již pro to není vhodná doba. 
Všechny tyto akce směřují k tomu, aby se 
provedeným výsadbám na náměstí dařilo 
a zdárně se rozvíjely.

Zároveň jednáme se zahradníkem, který 
by měl odborně vést městské zaměstnance 
při údržbě zeleně a odborným okem sledovat 
stav nových výsadeb, abychom včas přišli 
na případné problémy a přijali adekvátní 
opatření.

Martin Mach, starosta města
Foto: Aleš Vik
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Restaurace Stadion SK Mšeno oznamuje zahájení provozu
od čtvrtka 30. 4. 2015

Otevřeno – květen: pátek – sobota od 17 h 
červen – červenec – srpen: denně od 17 h

Nabízíme: 
pivo Budvar 10°, Žatecká 11°, nově Bernard 11°, nealko nápoje, minutková 

kuchyně, speciality. Zajistíme pro vás rodinné oslavy, srazy a další akce
Bližší informace na tel.: 607 846 752 
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Den Země
V neděli 18. dubna pořádala Tělocvičná 
jednota Sokol Mšeno ve spolupráci s MěÚ 
Mšeno akci Ukliďme svět. Zapojili jsme se 
do této celosvětové akce již poněkolikáté, 
a pomohli tak úklidem kolem nás nejen pří-
rodě, ale i sobě. Sraz asi dvacítky účastníků 
a 4 psů byl na okraji Debře ve 14 hodin. 
Vydali jsme se různými směry čistit lesy 
a blízké okolí. Jednou z nově čištěných tras 
byla i cesta přes Větrák na Libovice, kde 
bylo kolem silnice nalezeno nejvíce odpad-
ků všeho druhu. Největším „úlovkem“ byl 
nález 6 pytlů odpadu ve stráni z kopce z Vě-
tráku. Další větší množství odpadu (použi-
tých pneumatik) bylo v lesíku za odbočkou 
na Příbohy. Škoda, že jsou mezi námi stále 
lidé, kteří nevědí, kam daný odpad patří, 

a řeší to tímto způsobem. Jinak ale musí-
me konstatovat, že lesy jsou již mnohem 
čistější, což je vidět i u nás. Celkem bylo 
sebráno cca 20 pytlů odpadků nejrůznější-
ho druhu – nejvíce plastů. Na závěr akce 
proběhlo opékání vuřtů v areálu hospůdky 
Romanov. TJ Sokol Mšeno a město Mšeno 

děkuje všem účastníkům za pomoc při této 
prospěšné akci. 

Zálesácký závod zdatnosti
Letošní župní přebor ZZZ – zálesácký zá-
vod zdatnosti, který již potřetí pořádala naše 
Tělocvičná jednota Sokol Mšeno, probíhal 
poprvé u nás v oblasti lesoparku Debř. Župní-
ho kola 12. 4. 2014 se zúčastnilo rekordních 
14 družstev (40 závodníků). Soutěžící běželi 
okruh dlouhý přibližně 4 kilometry, při běhu 
plnili různé úkoly týkající se pobytu v přírodě 
např. otázky z historie sokola a ze zdravovědy, 
poznávání zvířat, rostlin, hradů a zámků, to-
pografie, šplh po laně, uzlování a rozdělávání 
ohně na čas. Všem se to moc líbilo. Spokojeni 
byli i ti, co nevyhráli, jelikož byli plni zážitků 
z krásně prožitého dne. 

Vítězi kategorie mladšího žactva se stali: 
Davidová K., Pavličová K. z Cítova. V kate-
gorii staršího žactva vyhrála trojice ve složení 
– Kačka Podpěrová, Josef Doubrava a Patrik 
Bloudek ze Sokola Mšeno. V nové kategorii 
dorostu si prvenství odneslo družstvo také 
ze Mšena ve složení – Eliška Kovářová, 
Eliška Sobotková a Šárka Tarabová. Tímto 
vítězstvím se nominovaly obě domácí trojice 
do celostátního finále, které se bude konat  
23. – 2 5. 5. v Úpici. Výsledky a foto ze závodu 
budou na www.sokolmseno.cz.

Hana Nečasová



mi ženami Mšenského přeboru trať nejrychle-
ji zaběhla Nela Čížková a béčko patří Lindě 
Bartošové.

Letošní jubilejní ročník Stráneckého běhu, 
jehož hlavním pořadatelem je známý běžec 
Pavel Mráček starší, zaznamenal rekordní po-
čet závodníků. Na startovní čáru se jich ten-
tokrát postavilo sedmasedmdesát, což je o čtr-
náct víc než v loňském roce. Rok od roku se 
zvyšuje i úroveň závodu. „Musím říci, že se 
závod opravdu vydařil, závodníci byli spoko-
jeni. A počasí mne také mile překvapilo. Celý 
týden bylo ošklivo a na závod se celkem vyča-
silo,“ řekl po závodu Pavel Mráček starší.

Jeho pravá ruka, jíž je Jaroslava Kloudo-
vá, prozradila, že pořadatelský tým uvažu-
je  o vylepšení časomíry. „Zajímali jsme se 
o elektronické měření. V některých momen-
tech, kdy do cíle dobíhá více závodníků, za-
číná být měření jejich časů poměrně složité,“ 
připomněla pořadatelka a dodala, že elek-

tronické měření ale není levnou záležitostí. 
Zřejmě tak bude záležet na tom, zda se opět 
najdou sponzoři, kteří tradiční venkovský zá-
vod podpoří. Věřme, že ano.
Výsledky: 1. Jiří Šmíd 19:37, 2. Michal Mi-
chálek 20:14, 3. Pavel Mráček ml. 21:00, 4. 
Jiří Steiner 21:13, 5. Jaromír Kindl 22:09, 6. 
Vladimír Bernard 22:19, 7. Filip Kuba 23:00, 
8. Lukáš Líman 23:18, 9. Vladimír Dlouhý ml. 
23:33, 10. Miroslav Gajdošík 23:37, 11. Linda 
Bartošová 23:48, 12. Karel Kohl 23:58, 13. Ja-
roslav Novák 24:02, 14. Vladimír Dlouhý st. 
24:17, 15. Martin Krejča 24:26 min.

Jiří Říha, Mělnický deník
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Stránka – Na start jubilejního pátého roční-
ku Stráneckého běhu se v sobotu postavilo 
sedmdesát sedm běžců. Zájem o závod stále 
stoupá. 

Devatenáct minut a sedmatřicet vteřin. To 
je čas, který ukazovaly stopky při doběhu 
nejrychlejšího závodníka pátého ročníku Strá-
neckého běhu. Jiřímu Šmídovi, který startoval 
za TJ Neratovice, se letos podařilo z trůnu se-
sadit trojnásobného vítěze Michala Michálka 
z Mělníka. Ten se tentokrát musel spokojit 
s druhým nejlepším časem. Pozadu byl ovšem 
jen o sedmatřicet vteřin. Třetím nejrychlejším 
mužem závodu byl Pavel Mráček mladší, kte-
rý bezmála pět a půl kilometru dlouhou štreku 
zdolal za jednadvacet minut.

Dva nejrychlejší běžci letošního ročníku 

se dostali na nejvyšší stupeň vítězů ve svých 
kategoriích. Zatímco Jiří Šmíd se soupeři 
zápolil v kategorii Mšenský přebor Muži A, 
Michal Michálek se zapsal do béčka vlože-
ného závodu.

A kteří borci obsadili první místa v dalších 
kategoriích? Ve vloženém závodě áčkovou 
kategorii mužů vybojoval Jiří Steiner, céčko 
patří Miroslavu Gajdošíkovi a déčko Josefu 
Ulmanovi. V nejmladší ženské kategorii ve 
Vloženém závodu excelovala Zuzana Dlouhá 
a kategorii B nejrychleji zaběhla Pavlína Ve-
selá. Kategorie Muži B v Mšenském přeboru 
zůstala pro letošek bez vítěze, nezapsal se do 
ní totiž žádný závodník. Céčko už na tom ale 
bylo lépe. V konkurenci tří borců jej ovládl šéf 
závodu Pavel Mráček starší. Mezi nejmladší-

Sportovci vítali Velikonoce Stráneckým během
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