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Když se řekne dobrá hospoda...

Mšec/Dobrá hospoda potřebuje dobrého hospodského, dobrého kuchaře a dobré pivo... na tom se v nejrůznějších průzkumech shodují gastronomičtí odborníci i štamgasti. Dobré také je, když pohostinské zařízení hostům nabízí příjemné a zajímavé prostředí. Jak je na tom v současné době znovu-otevřená Restaurace Na Knížecí ve Mšeci?

Restaurace Na Knížecí ve Mšeci

Dobrý hospodský
U frekventované silnice z Řevničova na Slaný je restaurace Na Knížecí nepřehlédnutelná a často tu opakovaně

zastavovali na oběd řidiči-profesionálové i rodiny s dětmi na výletech, protože bývala vyhlášená svojí kuchyni. V poslední době hostů ale ubývalo a dobrá pověst
se vytrácela. Loni koncem roku bylo Na Knížecí dokonce
měsíc zavřeno a obec hledala nového nájemce. Po výběrovém řízení se zastupitelé v čele se starostkou Libuši
Bestajovskou rozhodli svěřit hospodu Davidu Zárubovi.
Ten úspěšně provozuje hospodu Na hřišti TJ Kladno
a řekněme rovnou, že si přibral k dosavadnímu podnikání nemalé sousto. „Slíbil jsem, že se budu o restauraci
dobře starat,“ vysvětluje stručně svoje vítězství ve výběrovém řízeni. „Tahle budova je stará čtyři století a Mšec si
zaslouží, aby z ní opět byla klasická historická hospoda.
Bude to stát hodně úsilí i peněz, ale myslím, že si s obci
rozumíme.“
Na Knížecí ve Mšeci je od ledna opět otevřeno. Opravený hlavní lokál čeká ještě výměna oken. Vkusně ho
zdobí starožitnosti, které pan Záruba dlouhé roky sbírá,

Loučení s předškoláky

Kuchař Blažej Turoň
a časem přibudou americká kamna. V jedné místnosti
plánuje nový nájemce salónek pro firemní akce, v další hernu s kulečníkem, fotbálkem, šipky... jen klasickou
hospodskou zábavu, žádné herní automaty. Už dnes je
vedle restaurace směrem do ulice pěkná zahrádka, ale
za budovou zanedbaný prostorný dvůr se staletými
stromy. Sloužil dlouhé roky spíše jako skladiště starého
haraburdí. David Záruba si tady dovede představit klidné
letní zahradní posezení s dětským hřištěm... tak nějak
vidí budoucnost svého podnikáni. Práce až nad hlavu.

Dobrý kuchař
V kuchyni vládne pan Blažej Turoň , který si zakládá
na staročeské kuchyni. Vařil ale také na Slovensku a v Itálii. Hovězí guláš na jídelníčku v restauraci Na Knížecí má
zase prý trochu maďarský „šmrnc“ protože guláše se učil
vařit v Budapešti. Svého času spolupracoval s Pražským
kulinářským institutem při přípravě jídelníčku pro Pražský hrad za prezidenta Klause, zkrátka mistr kuchař, který umí vařit skvělé pokrmy a trvá na tom, že dobré jídlo
se dá připravit jen z dobrých surovin. Proto je vyžaduje
a nový hostinský jeho požadavek respektuje. Kuchyně
Na Knížecí je tedy opět prostě perfektní.

Dobré pivo
Budoucí prvňáčci ZŠ Mšec

V úterý 16. 6. 2015 na obecním úřadě měly děti z mateřské školy ve Mšeci slavnostní rozloučení.
V letošním roce opouští školku 17 dětí. Všechny přítomné přivítala paní starostka Libuše Bestajovská. Připomněla dětem a hlavně rodičům, že bezstarostné dny
dětství s nástupem do školy trochu končí, že bude potřeba více zodpovědnosti i ze strany dětí. Ale mají okolo
sebe nás dospělé, kteří jim rádi pomůžeme. Paní učitelka
Alena Švecová přečetla ,,ŠKOLÁKOVO DESATERO“- co by
měli prvňáčci vědět, znát a umět. Co nestihly, mohou do-

trénovat o prázdninách. Každý přednesl básničku z přírody, o kamarádech, o světě kolem nás. Zazpívaly si k tomu
písničky a doprovodily se na ozvučná dřívka. Na závěr
přednesly společnou báseň Léto, na které se všichni už
moc těší. Od ÚM dostaly děti dárkovou tašku s překvapením a stužku-kytičku, památku na tento den.
Přejeme všem prvňáčkům krásné letní dny plné pohody a sluníčka a od září jenom samé úspěchy a radost
na jejich nové cestě životem.
Lenka Vosátková

Ve Mšeci Na Knížecí došlo ještě k jedné zásadní změně
— z pípy teče od začátku letošního roku pivo z Tradičního
pivovaru v Rakovníku. Dobré pivo, v případě pana Záruby prověřené štamgasty z kladenské restaurace Na hřišti.
Ostatně stejně jako v desítkách bakalářských restaurací
v rakovnickém regionu a po celé republice. Dobré pivo,
dobrý kuchař, dobrý hostinský a samozřejmě dobrý personál. Zdá se, že nic nebrání tomu, aby se do restaurace
vrátily staré dobré časy.
Kontakt: Restaurace Na Knížecí, Mšec 53, 270 64 David Záruba, tel. 736 4S6 292
převzato z Bakalářských listů
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Úklid půdy úřadu
Městys Mšec se rozhodl zpracovat projekt pro podání
žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken budovy úřadu. V souvislosti s tímto projektem je nutné zpracovat
statický posudek stropní konstrukce pod půdou. Jelikož
se na půdě nacházelo značné množství po mnoho let
odložených věcích, bylo nutné půdu vyklidit.
Nejprve bylo nutné vytřídit, které věci je možné odvézt na skládku a které budou uchovány. Uchovaných
věcí je opravdu minimum, většinou se jednalo o odpad
určený k likvidaci a nebyla nalezena žádná vzácnost.
Dále bylo třeba odpad soustředit z celé půdy na místo,
odkud ho bude možné naložit do kontejneru. Některé
věci nebylo možné házet do kontejneru a musely být
vynášeny po schodech. Při vynášení těchto věcí jsme
museli mnohokrát sejít a vyjít schody úřadu od přízemí
až po půdu. Jednalo se o docela náročné prověření naší
fyzické kondice, jelikož každý z nás musel zdolat několik
stovek schodů. Toto jsme provedli s mými kolegy Markem a Sašou ve dnech 28. a 29. května, kdy byl z tohoto
důvodu úřad uzavřen.
V sobotu 30. května jsme se sešli na úřadu a pustili
se do nakládání. Aby bylo možné věci naložit k odvozu
na skládku, bylo nutné rozebrat část střechy, kudy byl
odpad scházen do kontejnerů. Odpadu nakonec byly téměř dva kontejnery a valník dřeva se železem.
Děkuji touto cestou za sobotní spolupráci Aleši Nezbedovi, Marku Tichému, zástupcům Sboru dobrovolných hasičů Mšec – Martinu Štýbrovi, Mikuláši Malošovi a Ladislavu
Janouškovi, zástupci TJ Sokol Mšec Ladislavu Chmelařovi
a Milanu Prokopovi za přistavení kontejnerů.
starostka

Šermířské představení při Mšeckých slavnostech

Nepořádek na půdě úřadu

MŠEC VČERA A DNES

Opět vám přinášíme pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled na sušárnu v panské zahradě, která bývala na rohu zahrady u domu čp. 102 (Hoškovi).
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Mšecké slavnosti s duchy i výstavami

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme
do naší obce novorozené
Terezu Tichou, která se narodila 11. března 2015 a Denisu
Hrbkovou, která se narodila
31. května 2015. Gratulace patří také těm, kteří
oslavili svá kulatá jubilea nebo úctyhodný věk.
Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.

Prodejní stánky na Mšeckých slavnostech

Bezpočet stánků, turnajová klání, řada hudebních
a tanečních vystoupení, divadelní představení, výstavy či
prohlídka zámku anebo vycházka městysem. To jsou některé z atributů Mšeckých slavností. Jejich hladký chod
v sobotu 13. června trochu nabouraly dešťové přeháňky, které se během odpoledne přehnaly Mšecí. Nicméně
na počtu návštěvníků, který se tradičně drží na zhruba
pěti stech, a jejich dobré náladě se tento fakt nijak výrazně nepodepsal.
Na programu Mšeckých slavností se podílejí i žáci
zdejší školy a dokonce i ze škol v okolí. Pořadatelsky
se pak na akci podílí městys Mšec spolu se zdejší základní a mateřskou školou. „Naši žáci připravují divadelní
představení. Letos to byly tři kusy – Irská pověst, úryvek
ze hry Járy Cimrmana Ztráta třídní knihy a poslední je
hra na motivy pohádky Jana Wericha Tři sestry a jeden
prsten. Na představení mají děti dokonce půjčené kostýmy z Barrandova,“ přibližuje Lenka Pulcová, vedoucí
učitelka mšecké školy.
Žáci, kteří chodí do historického kroužku, provádějí
zájemce zámkem. Před vstupní bránou nejprve přiblíží
jeho historii a pak se několikrát denně vydávají s malou
skupinkou do jeho útrob. Během prohlídky se průvodci
střídají. Kromě toho, že si můžeme prohlédnout místnosti, kde je škola, dostáváme se i do míst, která nejsou

běžně přístupná, jako je půda či sklep. Na půdě je kromě
zajímavé architektury krovu k vidění i starší učebna.
„Tu jsme vytvořili s dětmi z historického kroužku
ze starších pomůcek z naší školy a ze zrušené školy
v Srbči,“ přibližuje Lenka Pulcová. Zatímco na půdě
se ohřejeme, sklepy nás vychladí. Sklepení je nejstarší
dochovanou stavební částí zámku, tak není divu, že tu
narážíme i na duchy. Právě zde se dozvídáme i o zakletých jeptiškách, které prý ze zámku procházejí tajnou
chodbou do domu u Kněžáků. Aby návštěvníci nevycházeli z podzemí jen notně podchlazeni, dostává se jim
i kulturního zážitku v podobě varhanního kousku v podání Tomáše Ajksnera.
Program však není jen o prohlídce zámku, jeho součástí jsou i výstavy. Jedna z nich, která přibližuje tříletý
projekt školy, se nachází v nově zrekonstruovaných prostorách zámku, kde dříve byly ubytovny pro česáče. Projekt měl název Děti a svět práce. Díky němu byly ve škole
zrekonstruovány školní dílny a učitelé připravili digitální
učební materiály, podle nichž se v dílnách či v hodinách
pracovní výchovy vytvářejí nejrůznější výrobky. V další
místnosti svou výtvarnou „troškou“ přispěli i uživatelé
stacionáře Dobromysl. Díky jejich divadelnímu ztvárnění
se odpolední návštěvníci mohli seznámit i se srbečskou
legendou.
Týdeník Raport Lenka Pelcová

Pan Pavel Bílek		
Paní Bohumila Kopková
Pan Ladislav Borka		
Pan Karel Poch		
Paní Miloslava Fraňová
Paní Jindřiška Košálová
Paní Věra Jedličková		
Paní Milena Rosenreiterová
Pan Marie Mračková		
Paní Blažena Stodolová
Paní Anna Vyskočilová
Pan Alois Herold		

60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
80 let
82 let
82 let
85 let
87 let
88 let
89 let

Dodatečné blahopřání patří také novomanželům Petře a Martinovi Simandlovým, kteří
uzavřeli manželství na nádvoří zámku ve Mšeci
dne 5. června 2015, dále novomanželům Barboře a Markovi Tichých, kteří uzavřeli manželství
na nádvoří zámku ve Mšeci dne 5. června 2015
a dále novomanželům Monice a Ladislavu Mydlářovým, kteří uzavřeli manželství u kostela v Srbči dne 6. června 2015

Novomanželé Simandlovi

Novomanželé Tichých

Účastníci komentované prohlídky zámku

Novomanželé Mydlářovi

Obecní listy

4

2/2015

Fotbalový turnaj Zámeček Cup 2015

Tým přípravky TJ Sokol Mšec

Když jsme se scházeli v pátek na hřišti TJ Sokol Mšec,
krásné slunečné ráno slibovalo pěkný den. Začínal druhý
ročník fotbalového turnaje Zámeček Cup 2015.
Tentokrát se přijely o zlato utkat týmy z mateřských škol
ze Srbče, Tuřan a Řevničova s doprovodem zkušených
učitelek-trenérek. Každý tým doplňoval dostatečný počet
náhradníků i silný fan klub roztleskávaček.Všichni byli očividně dobře naladění, plní elánu a odhodlání vložit do hry
duši i srdce.
Luxusní počasí, luxusní stadion s luxusním trávníčkem
naznačoval příslib nezapomenutelného zážitku. A taky
že ano.
Mšecká sestava byla již dávno vybraná a mohla se pochlubit nominovanými útočníky kapitánem Tomáškem B.,
Tomáškem Z., gólmanem Míšou, obránci Mílou, Mírou
a Páťou, kteří neúnavně dřeli, pilovali a zdokonalovali hru
na zahradě MŠ skoro celý květen. Všichni hráči domácího
mužstva byli oblečeni do nových, slušivých, žlutých dresů
zapůjčených s laskavým svolením TJ Sokol Mšec. Pro budoucí šťastné vítěze byl připraven krásný zlatý pohár.
I přes veškeré plány byl však úspěch celého turnaje
na poslední chvíli velmi ohrožen. Velká posila, neúnavný
střelec a tahoun skupiny Tomášek B. nepřišel v pondělí do školky. A to byl varovný signál. To už jsme věděli,
že se děje něco nedobrého, že začíná být zle. Představa
tak výrazného oslabení našeho týmu vháněla všem děs
do očí.
Na scénu nastoupila lehká virózka. Právě bloudila krajem a hledala své oběti. Neměla respekt ani před naším
nejlepším a nejzkušenějším kanonýrem. Ulehl s teplotkou,
kašlíkem a rýmičkou. V tuto dramatickou chvíli se situace
ujala pečlivá maminka. Naordinovala několik dní na lůžku,
trochu vitamínků a bylinkový sirup, prostě vše, co příroda
dala, aby nejzdatnější útočník týmu Mšec byl do pátku
ve své nejlepší formě.
Všichni věděli, že je potřeba dát co nejvíc gólů a žádný nedostat. V tomto bodě jsme vsadili na zkušenost, pohotovost
a bravurní postřeh gólmana Míši, který se do všech střetů
před brankou vždy vrhal neohroženě a se zápalem mistra.
K prvnímu duelu nastoupil tým Mšece a Tuřan. Do hry
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vstoupily emoce, momentální forma i to jak se zrovna
kdo vyspal. Výsledek po 10 minutách hry byl naprosto
přesvědčivý Mšec - Tuřany 7:0. No a dál byl náš scénář
jednoduchý a skoro stejný. Naši borci vsadili na útočný
styl, tlačili hru dopředu, nezištně si nahrávali a vyměňovali
balóny. Pokud měl míč na noze Tomášek B., neměl nebohý brankář z týmu protihráče možnost kanonádu chytit

a někdy ani postřehnout. Naši si hlídali útok, byli aktivní
v obraně i brejkových situacích a proto konto gólmana
zachovali čisté. Obhájili jsme první místo, získali zlaté medaile a putovní pohár zůstal doma.
V tomto fotbalovém svátku školek však zvítězily úplně
všechny děti. Každý soutěžící byl odměněn lesklou medailí, dokonce i ti na bramborovém místě a za nejproduktivnějšího hráče turnaje byl vybrán náš Tomášek B.
Jsme rádi, že se nám turnaj vyvedl jak po stránce organizační, tak reprezentační. Rozhodně bylo na co se dívat.
Děti si zasportovaly, zasoutěžily a zafandily, poznaly nové
prostředí a kamarády.
Na závěr zbývá poděkování.
Děkujeme všem dětským týmům za disciplinovanost,
sportovní chování a hru ve stylu fair-play, všem dospělým
za trpělivost a organizaci Sokol Mšec za poskytnutí všech
prostor ke hře i k odpočinku.
Ještě musím dodat, že tentokrát se o hladký průběh
celého turnaje postaral spravedlivý rozhodčí Láďa, trenér
mladších žáků a přípravky TJ Sokol Mšec. Zápasy vedl, pískal a hodnotil s klidnou zkušeností, vlídností a přirozenou
autoritou, kterou respektovali nejen hráči, ale i učitelkytrenérky.
Jemu patří dík největší. Tak jako všem lidem, kteří bez
nároku na jakoukoliv odměnu věnují svůj čas, energii
a často i finance práci s dětmi a mládeží. Není to ani trochu lehké, věřte mi. A kdo nevěří, ať si to zkusí. Změní
rychle svůj názor. Věřte mi! Vždyť přece všichni od dob
dávných víme, že jedině poctivá práce s mládeží, která
neroste jako dříví v lese, je jednou z mála cest, dávající
nám všem dobrou naději do budoucnosti.
A proto pevně věřím, že organizace vychovávající naši
novou generaci se budou těšit vážnosti a podpory těch
institucí, od kterých pomoc a podporu očekávají a žádají.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
A. Švecová

Nekončí platnost
vašeho občanského průkazu?

V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme vám ověřit si, zda nekončí platnost i vašeho Občanského, průkazu.
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
v hlavním městě Praze u úřadu městské části Prahy I až 22.
Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 — 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončeni platnosti občanského průkazu.

Seznam pracoviště ajejich adresy, kde lze podat žádost o vydáni občanského průkazu,je uveden na webových stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost, Rady a služby, Osobní doklady).

