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Místní poplatky 2016
Upozorňujeme na blížící se splatnost místních poplatků. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
a místní poplatek ze psů jsou splatné nejpozději
do 29. 02. 2016.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2016 stanoven na 650,- Kč, stejně jako v roce 2015. Děti,

které v příslušném kalendářním roce dovrší věk
3 roky a mladší, jsou od poplatku osvobozeny.
Místní poplatek ze psů zůstává pro rok 2016
ve výši 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
ÚM

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na pracovní místo vedoucí údržby s místem výkonu Městys Mšec
Charakteristika pozice:
Zajišťuje jednodušší údržbu objektů a jejich zařízení v majetku městyse včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě objektů, např.
údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce (vhodné i pro důchodce).
Bližší informace o druhu práce na telefonu:
313 562 252 nebo 733 536 699.
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů (Platová
třída 4) + příplatek za vedení.
Požadavky:
- řidičský průkaz skupiny T
- dobré komunikační schopnosti při jednání s lidmi
- samostatnost, pružnost, vysoké pracovní nasazení
Dále výhodou:
- svářečské zkoušky
- střední vzdělání s výučním listem

Termín nástupu: květen 2016.
Náležitosti písemné přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní
příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
Uveďte rovněž telefonní spojení.
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
- jednoduchý životopis
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce (lze na počkání získat na úřadě městyse)
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky s příslušnými doklady předejte nebo zašlete v uzavřené obálce označené
názvem „Výběrové řízení“ do 15.04.2016 (včetně) na adresu: Městys Mšec, 270 64 Mšec 109
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
starostka

Kde je zakopaný pes?
Ten, kdo si přečetl článek velitele požární jednotky
pana M. Štýbra s výše uvedeným názvem v Hasičském
zpravodaji č. 1, musel nabýt dojmu, že vedení městyse
naprosto ignoruje Sbor dobrovolných hasičů ve Mšeci.
Starostka SDH p. M. Matyášová na posledním veřejném zasedání zastupitelstva městyse vytkla vedení
obce, že se nezúčastnilo valné hromady hasičů. Za moji
neúčast jsem se omluvila s tím, že je to poprvé, co
jsem se valné hromady nezúčastnila. V minulých letech
jsme ji pravidelně s bývalým místostarostou Markem
Tichým navštěvovali. V loňském roce jsme spolu s místostarostou P. Mikovcem a dalším zastupitelem Alešem
Nezbedou navštívili hasiče při jejich pravidelné páteční
schůzce v hasičárně, kde nám bylo mimo jiné řečeno,
že jsme první z vedení obce, kdo takto s hasiči komunikuje. A vzhledem k tomu, že starostka hasičů p. Marcela Matyášová je i zároveň zaměstnankyní městyse,
myslím, že komunikace nijak nevázla, pokud něco
potřebovali, vždy jsme se snažili hasičům vyjít vstříc.
Ročně také bylo na údržbu, případně drobné vybave-

ní investováno od obce několik desítek tis. Kč. Takže
na otázku p. Martina Štýbra, proč někdo z vedení nevěnuje hasičskému sboru alespoň hodinu za rok, musím
oponovat, že vedení v podobě mé, místostarosty a dále
pracovníků úřadu věnuje hasičům dostatek pozornosti,
přestože se pravidelně nezúčastňujeme jejich pátečních
schůzek.
Možná by se měl výbor SDH nad tím „zakopaným
psem“ ještě jednou zamyslet a zodpovědět si otázky
např.: proč z velké členské základny funguje aktivně
jen několik členů, kteří se i pravidelně zúčastňují všech
zmíněných brigád a pomoci své obci, proč jejich valnou hromadu navštěvuje max. třetina členské základny,
proč hasiči i přes svůj zhruba již pět let starý slib nevytvořili dětskou základnu malých hasičů.
Na závěr svého článku bych tímto chtěla poděkovat
všem aktivním členům SDH Mšec včetně požární jednotky za jejich činnost, která se týká výjezdů k požárům či odborné přípravy, a dále i za pomoc při akcích
městyse a chtěla bych je tímto ubezpečit, že si jejich

zdarma
Vážení rodiče a děti,
srdečně si Vás
dovolujeme pozvat na

DĚTSKÝ
POHÁDKOVÝ
KARNEVAL
který se bude konat

v sobotu 19. 3. 2016

od 14 hodin v KZ ve Mšeci.
Programem provází Bára Ladrová,
myšák Eda a myška Týnka. Pro děti je
připraveno spoustu her, písniček a tance.
Určitě neváhejte a přijďte se pobavit.

Městys Mšec
si Vás dovoluje pozvat na

MAŠKARNÍ ZÁBAVU
Mšec – kulturní zařízení

sobota 19. března 2016
od 20:00 hod.

K tanci a poslechu hraje skupina Ikaros.
Vstupné 70,- Kč.
Nejlepší masky budou bohatě oceněny.
Všichni jste srdečně zváni.

Bioodpad
Vážení občané, blíží se doba prořezu stromů
a při této příležitosti vám oznamujeme, že je
možno biologický odpad – větve ze stromů
a keřů uložit na našem sběrném dvoře. Připomínáme, že sběrný dvůr je otevřen každou 1.
a 3. sobotu v měsíci od 9:00 do 11:00 hod.
V případě většího množství je možnost uložit
tento odpad přímo na naši skládku pod hrází „Červeňáku“ a to ale pouze po telefonické
domluvě na čísle 724 366 011. Zároveň vám
připomínáme, že kontejnery na drobný bioodpad jsou celoročně přístupné v prostoru mezi
„kulturákem“ a špýcharem.
ÚM
práce vážíme i přes jejich kritiku, kterou ale považuji
za neoprávněnou i vzhledem k článku p. M. Matyášové,
která obci děkuje na straně 2. Hasičského zpravodaje za spolupráci, která, jak doufá se i nadále ponese
v dobrém duchu. Já bych ji chtěla ubezpečit, že pro to
vedení obce dělá, a nadále bude dělat vše, co je v jeho
možnostech.
starostka
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Z rodinné kroniky: Mšecké kapitoly (II)
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ké majitele k prodeji nebo pronájmu pod státním
dohledem. Jak píše historik Jan Černý, záměrem
bylo “převedení zemědělské půdy od velkostatků…
směrem k drobným rolníkům a středním zemdělcům” jako majitelům nebo nájemcům (“Městečko
Mšec v meziválečném období na pozadí parcelace
mšeckých velkostatků“. Slaný a Slánsko ve 20. století. Vlastivědné muzeum ve Slaném, 2008).
Mšecké panství patřilo od poloviny sedmnáctého
století Schwarzenberkům. Při pozemkové reformě
se dostalo i na Barboru s Karlem a jejich čtyři děti:
Josefu, Karolínu, Marii a Oldřicha. Dle všeho se tak
stalo při druhé ze tří záborových vln, která začala
v dubnu 1928. Podle údajů shromážděných Janem Černým zůstalo po zestátnění dvora a zámku
Mšec sedm hektarů Schwarzenberkům, zbytkový
statek zabíral 268 hektarů a 242,5 hektarů bylo
rozparcelováno droným přídělcům (viz “Městečko
Mšec…”).

Základní škola ve Mšeci, 1934/35. Uprostřed maminčin oblíbený učitel Rudolf Výborný

V roce 1918 válka skončila, Rakousko–Uhersko
se rozpadlo a na mšeckou rodinu mých prarodičů
Posledníkových se pro změnu usmálo štěstí. Československá vláda přistoupila k pozemkové reformě na základě Záborového zákona z 16. dubna
1919. Zhruba třetina veškeré půdy v novém státě
patřila německé a maďarské šlechtě. Nejbohatší
byli Schwarzenberkové a Liechtenštejnové, kterým patřilo 248 tisíc a 173 tisíc hektarů. Majitelé

dvou tisíc velkostatků s výměrou nad tisíc hektarů
přitom tvořili pouze 0,04 % všech držitelů půdy.
Téměř sedmdesát procent vlastníků připadalo
na malorolníky; těm však patřilo pouhých sedm
procent půdy.
Přídělový zákon zabraný majetek rozdělil. Náhradový zákon stanovil platby. Československý stát
tak uvalil na tento majetek, včetně zámeckého velkostatku ve Mšeci, správu. To donutilo aristokratic-

MŠEC VČERA A DNES

Opět vám přinášíme pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled přes rybník Jopát na spodní část obce.

Maminka Karolína Posledníková
s mšeckými kamarády. Ateliér Klíma, Mšec.

Dohaduji se, že vlastnictví pozemků – pole,
třešňovky a kousku lesa – postačilo bance jako
záruka půjčky na stavbu rodinného domku s malým hospodářstvím v ulici Ke Starému hřbitovu
č. 133. Z vyprávění vím, že splácení půjčky byl
drtivý závazek pro celou rodinu. Maminka (nar.
1920 ve Mšeci) vzpomínala, jak její rodiče prodávali máslo a smetanu, ale sami si je doma nedopřáli. Nebylo ani na to, aby se vyučila švadlenou;
až jako důchodkyně navštěvovala amatérské kursy
šití v Novém Strašecí. Namísto do učení docházela
po skončení osmiletky do nedaleké mšecké restaurace Na Knížecí, kde vypomáhala v kuchyni.
Maminka vzpomínala, jak v době jejího dospívání
v letech 1934 až 1937 pobývali ve Mšeci němečtí
emigranti. Dobře si pamatovala, že je tzv. Šaldův
komitét ubytoval v místním zámku. Utečenci zde
pobývali se souhlasem čs. vlády. Vyprávěla mi,
že emigranti v krátkém čase zkultivovali zanedbanou zahradu a dokonce dali dohromady kapelu,
která hrávala při zábavách v restauraci Na Knížecí.
Šlo o necelou stovku utečenců – hlavně sociálních
demokratů a komunistů, včetně jejich rodin.

Stanislav Perkner
Pokračování příště

O autorovi

Nar. 1946 v Kladně; absolvent novostrašecké
SVVŠ a Fakulty sociálních věd a publicistiky UK
v Praze; PhDr. – Dějiny Československa, Ph.D.
– Obecné dějiny; doc. Fakulty žurnalistiky UK
– vedoucí katedry rozhlasu a televize, děkan;
od roku 1993 trvale v USA, prof., ředitel Knihovny a vzdělávacího střediska, Humphreys College, Stockton, Kalifornie: perkners@aol.com
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7. veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 16. prosince 2015 se konalo v salonku restaurace Na Knížecí od 19 hodin 6. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec za účasti 7 zastupitelů. Nejdříve místostarosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání.
Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtu
na rok 2016. Místostarosta předložil důvodovou zprávu
k rozpočtu. Rozpočet na rok 2016 je vyrovnaný ve výši
11.150.000,- Kč. Před návrhem na usnesení se přihlásil
p. Loskot, který konstatoval, že rozpočet nemůže být
schválen z důvodu, že v den konání zasedání zastupitelstva rozpočet visí teprve 15 dní a zákon nám říká, že rozpočet lze projednávat až po 15-ti dnech. Bylo dohodnuto,
že do konce roku bude svoláno ještě jedno veřejné zasedání, kam se tento bod programu přesune. Zastupitelstvo schválilo přesunutí schválení rozpočtu na rok 2016
na příští veřejné zasedání.
Třetím bodem programu jednání bylo schválení rozpočtových opatření. Ještě než místostarosta začal přednášet
rozpočtová opatření, dala návrh pí. Lucie Hamplová, aby
se i tento bod programu přesunul na další VZZ, aby zastupitelé měli dostatek času si rozpočtová opatření prostudovat. Zastupitelstvo schválilo přesunutí schválení
rozpočtových opatření na příští veřejné zasedání.
Následovalo schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2015
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů. Místostarosta přednesl k vyhlášce podrobnou
zprávu. Poplatek na rok 2016 zůstane ve stejné výši jako
v letošním roce tj. 650,- Kč na osobu nebo objekt sloužící
k rekreaci a budou osvobozeny děti do tří let věku. Zastupitelstvo tento návrh vyhlášky schválilo.
V pátém bodu programu zastupitelstvo schválilo dohodu o udělení souhlasu a o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání na pozemku par. č. 1061 v k. ú.
Mšec. Úřad městyse obdržel žádost firmy OMEXOM Plzeň,
která zastupuje společnost ČEZ Distribuce. Společnost
žádá o vyjádření k územnímu řízení na stavbu V314 Tuchlovice – Výškov – výměna vodičů a přeizolace. Součástí
vyjádření je Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti na pozemek parc. č. 1061 v k. ú. Mšec. Jednorázová náhrada
za užívání pozemku bude činit 1.000,- Kč bez DPH.
Šestým bodem jednání byla informace k lokalitě Z23
v územním plánu. Místostarosta informoval o projednávání této problematiky na pracovní poradě zastupitelstva,
na kterou byli pozváni projektantka ÚP Ing. Nováková
a zástupce pořizovatele ÚP Ing. Topinka. Diskuze se vedla
ohledně možnosti realizace dohody o parcelaci, případně
o změně ÚP s vyjmutím této dohody. Zastupitelé se dohodli obeslat majitele pozemků v lokalitě Z23 s tím, aby
se písemně vyjádřili, zda v dané lokalitě hodlají do budoucna stavět či ne a zda souhlasí s případným uzavře-

ním dohody o parcelaci. Na toto zasedání byla odložena
žádost pí. Buřtové. Na minulém veřejném zasedání zastupitelé nevěděli, že pí. Buřtová podala na Okresní státní
zastupitelství do Rakovníka Žádost o zjednání nápravy
zrušením podmínky dohody o parcelaci pro lokalitu Z23
a dále Stížnost na statutární orgán Městyse Mšec. Policie si vyžádala k tomuto též stanovisko KÚ a MMR. Zastupitelé se dohodli na své pracovní poradě, že do doby
rozhodnutí těchto orgánů nebude zastupitelstvo jednat
a ani rozhodovat o případné změně územního plánu. A to
i s ohledem na výsledek výše zmíněného dopisu majitelům
dané lokality.
Místostarosta přednesl zprávu starostky, ve které informovala o jednání zastupitelstva na 17., 18. a 19. pracovní poradě, které se uskutečnily od posledního veřejného
zasedání.
Osmým bodem programu byla diskuse, kde se se diskutovalo o: úpravě krajnic, vybudování chodníků podél silnice
I/16 z vlastních zdrojů, opravě vodovodních trubek, projektu na dům čp. 99, rozhlasu, DPH, opravě cesty na Háje,
sponzorském daru od p. Frolíka, občanském sdružení Mšecko, zákazu pořizování kopií dokumentů z úřadu, jednacím
řádu finančního a kontrolního výboru, plánu vedení obce
na další roky a úpravě parku před základní školou.
Na závěr místostarosta poděkoval za účast. Zasedání
bylo ukončeno ve 21:40 hodin.
ÚM

8. veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 23. prosince 2015 se konalo na úřadě městyse Mšec od 8:00 hodin 8. veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Mšec za účasti 8 zastupitelů. Nejdříve starostka
přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání. V úvodu
starostka vyzvala nového zastupitele p. Prokopa ke složení slibu. Dále byl vyzván ke složení slibu p. Šuma ml.,
který získal mandát již dříve, ale slib doposud nesložil.
Sl. Zítková slib přečetla, oba zastupitelé slib složili a jeho
složení potvrdili podpisem.
Následovalo schválení rozpočtu na rok 2016. Starostka
předložila důvodovou zprávu k rozpočtu na rok 2016.
Rozpočtové příjmy a výdaje byly vyvěšeny na úřední
desce úřadu městyse od 02. 11. 2015 do 22. 12. 2015.

Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2016
ve výši 11.150.000,- Kč, starostka schvaluje jednotlivá
rozpočtová opatření v příjmech i výdajích až do výše
300.000,- Kč mezi jednotlivými paragrafy a rozpočtová
opatření všech účelových dotací a uložilo starostce zajistit v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tzv. rozpis rozpočtu
v členění dle podrobné rozpočtové skladby.
Třetím bodem programu jednání bylo schválení rozpočtových opatření. Starostka předložila ke schválení
rozpočtová opatření č. 9, 10 a 11 za rok 2015. Rozpočtová opatření byla na straně příjmů navýšena o dotaci
z úřadu práce. Ve výdajích šlo o přesun částek v rámci

9. veřejného zasedání zastupitelstva
V pondělí 25. ledna 2016 se konalo v salonku restaurace Na Knížecí od 19 hodin 9. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec za účasti 9 zastupitelů. Nejdříve starostka přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání.
Poté proběhlo schválení podání žádostí o dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje. Starostka doporučila zastupitelům podat
žádost o dotaci na již zpracovaný projekt - demolici staré
sušárny přiléhající ke špýcharu. Projekt je zpracován
z roku 2013. Již jednou Městys Mšec o dotaci na tento
projekt žádal a je v něm zahrnuta demolice a následná
úprava pozemku, včetně dostavby opukové zdi a úpravy
zeleně. Položkový rozpočet činí 1.428.636,- Kč s DPH. Je
samozřejmě předpoklad, že tato cena by byla výběrovým
řízením snížena cca o třetinu. Dále na základě žádosti
SDH Mšec starostka předložila zastupitelům žádost o podání dotace na pořízení nového dopravního automobilu
k zásahům jednotky pro 9 osob. Na nákup dopravního
automobilu je možnost požadovat dotaci v max. výši
350.000,- Kč. U obou akcí musíme počítat s 5 % účastí obce. Zastupitelstvo schválilo podání obou žádostí
a zavázalo se k finanční spoluúčasti v minimální výši 5 %
z celkových uznatelných nákladů.
Ve třetím bodu programu byla projednána žádost TJ
Sokol Mšec o finanční příspěvek na rok 2016. Zastupitelé o výši příspěvku debatovali na své poslední pracovní
poradě. Starostka doporučila zastupitelům schválit fi-

nanční příspěvek ve výši 70. tis. Kč s tím, že pokud ho
fotbalisté během roku vyčerpají a doloží doklady, mohou
zažádat o další příspěvek. Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek na rok 2016 v navržené výši a pověřilo
starostku podpisem veřejnoprávní smlouvy.
V dalším bodu programu starostka předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 12 za rok 2015. Jednalo
se o navýšení na straně příjmů o dotaci z úřadu práce,
o dotaci na zámeckou zahradu a o dotaci na zateplení
školy. Dále šlo na příjmech o úpravu a navýšení několika
položek. Ve výdajích šlo o přesun částek v rámci paragrafu ale i z paragrafu na paragraf. Toto rozpočtové opatření
bylo zastupitelstvem schváleno.
Starostka informovala ve své zprávě o jednání zastupitelstva na 20. pracovní poradě, která se konala od posledního veřejného zasedání. Sedmým bodem programu
byla diskuse a diskutovalo se o: příspěvku pro TJ Sokol
Mšec - nepřítomnosti zástupců TJ Sokol Mšec na tomto
zasedání – požadují dotaci a nejsou přítomni, na základě
jaké smlouvy bylo vyplaceno nájemné za hřiště, podpoře
TJ Sokol kvůli dětem; fungování a budoucnosti pošty;
lokalitě Z 23 v ÚPD; valné hromadě SDH; nefunkčnosti
a opravě rozhlasu a veřejného osvětlení; účasti občanů
na kulturních akcích a výsadbě aleje ke hřbitovu.
Na závěr starostka poděkovala za účast. Zasedání bylo
ukončeno ve 20:10 hodin.
ÚM

paragrafu ale i z paragrafu na paragraf. Zastupitelstvo
předložená rozpočtová opatření schválilo.
Čtvrtým bodem programu byla diskuse, kde se diskutovalo o: rozpočtových opatřeních, dotacích na příští
rok, ukončení mandátu pí. Hamplové, základní škole, vyučující metodě Montessori, rekonstrukci objektů a o kozách p. Paura.
Na závěr starostka poděkovala za účast. Zasedání bylo
ukončeno v 8:45 hodin.
ÚM

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme spoluobčanům, kteří oslavili svá kulatá
jubilea nebo úctyhodný věk.
Přejeme jim vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Pan Ladislav Stodola		
Paní Marie Klevetová
Paní Jana Sachrová		
Paní Marie Kravčišinová
Paní Marie Kapková		
Paní Jiřina Fořtíková		
Pan Václav Kolařík		
Paní Květoslava Kunertová

65 let
70 let
70 let
75 let
80 let
81 let
84 let
86 let

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří panu
Miloslavu Kolářovi, který
zemřel 19. prosince 2015
ve věku 75 let.
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Včelaři ze Mšece a okolí hodnotili včelařský rok 2015
Zimní období by mělo
přinášet klid pro zimující včelstva, ale nikoliv
pro chovatele včel. Každý
správný včelař hodnotí
ze svého pohledu uplynulou včelařskou sezonu,
připravuje se na příští, poučuje se z vlastních chyb,
přijímá rady od zkušenějších chovatelů, a také má
možnost resp. povinnost
Naslouchání šepotu blondýnek zúčastnit se pravidelných
výročních schůzí příslušné včelařské organizace, která působí v obvodu jeho stanoviště včel. Včelaři mšeckého spolku Českého svazu včelařů se sešli na své výroční schůzi
dne 30. ledna 2016 v přilehlém salonku restaurace Na Knížecí. Této výroční
schůze se zúčastnilo 23 včelařů, z toho 17 členů mšeckého spolku, což bylo
70 % členské základny, a tudíž byla svolaná schůze usnášeníschopná. Mšecký
včelařský spolek byl založen v roce 1933, vznikl odloučením části včelařů
ze Mšece a okolí od včelařského spolku v Novém Strašecí, který byl založen již
v roce 1906. V současnosti náš mšecký spolek sdružuje chovatele včel, kteří
včelaří v katastrálních územích městyse Mšec a okolních obcí - Mšecké Žehrovice, Lodenice, Srbeč, Milý, Kalivody, Bdín a Přerubenice. Spolek má nyní
25 členů. Dále spolek registruje 4 včelaře, kteří jsou členy jiného včelařského
spolku a 3 včelaře, kteří nejsou organizováni nikde. I s těmito sedmi včelaři
běžně spolupracujeme, zejména při ošetřování včelstev, které je nařizováno
Státní veterinární správou. Na podzim roku 2015 zazimovali členové našeho spolku včetně registrovaných včelařů 292 včelstev. V posledních letech
členská základna našeho spolku i počet chovaných včelstev zůstává přibližně
na stejné úrovni. Ještě před 20-ti lety, v polovině 90. let minulého století, nás
bylo ve spolku kolem 50-ti členů a i počet včelstev byl dvojnásobný. Činnost
spolku řídí členové výboru, kteří byli zvoleni na minulé výroční členské schůzi
v lednu 2015. Předsedou byl zvolen opakovaně přítel Václav Lávička, který
včelaří v Kalivodech, funkci místopředsedy a zdravotníka vykonává př. Zbyněk Roubal, pokladníkem je př. Jiří Richtr, jednatelkou je př. Svatava Čechová
a členem výboru je také přítel Michal Měchura. Předsedou kontrolní a revizní
komise spolku je přítel Jan Kučera ze Bdína.
Na jednání výroční schůze přivítali včelaři mezi sebe pozvané hosty, místostarostu městyse Mšec pana Pavla Mikovce, a předsedu Okresního výboru
Českého svazu včelařů v Rakovníku přítele Jiřího Hubku, který je zároveň
i předsedou sousedního včelařského spolku v Novém Strašecí. Ve zprávách
přednesených funkcionáři spolku byly konstatovány problémy současného
včelařství, zejména zdravotní stav našich včelstev, vždyť jara roku 2015 se nedožilo více jak 20 % z nich. Příčinou těchto úhynů bylo přemnožení roztočů parazitujících na včelím plodu, mírné zimy posledních let, které včelám
nesvědčí, ale také i chyby samotných včelařů. I přes značné úhyny našich
včelstev byl včelařský rok 2015 z hlediska vytočeného medu hodnocen jako
dobrý. Od silných vitálních včelstev se dalo vytočit dosti světlého květového
medu i kvalitního tmavého medovicového medu. Pozitivní informací bylo i to,
že se našim včelařům podařilo obnovit stavy a nahradit tak uhynulá včelstva.
Ve zprávě pokladníka bylo zdůrazněno poděkování zastupitelům obecního
úřadu městyse Mšec za poskytovaný finanční příspěvek, který spolek využívá na nákup prostředků pro ošetřování včelstev a na administrativní výdaje.
Přítomní včelaři byli také informování o problémech v ústředí Českého svazu
včelařů, výsledcích jednání X. sjezdu včelařů, i o nepříjemné kauze týkající
se nálezu antibiotik v medu, čímž může být ohroženo dobré jméno značky Český med. Celá tato záležitost je v šetření. Zjistilo se, že se do českého
medu při plnění do spotřebitelských obalů přimíchal i med, který byl do České republiky dovezen nelegálně z Ukrajiny. Přítel Jiří Hubka ze včelařského
spolku v Novém Strašecí seznámil účastníky schůze s přípravami 110. výročí
založení včelařské organizace na Novostrašecku. Od dubna do června toho-
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to roku bude v městském muzeu v Novém Strašecí uspořádána včelařská
výstava, bude vydána pamětní brožura a o novostrašeckém posvícení bude
pro všechny zájemce o včely a včelařství uskutečněna přednáška předního
včelařského odborníka z Výzkumného ústavu včelařství Dr. Ing. Titěry. Protože
se tato oslava dotýká i našeho spolku, včelařů ze Mšece a okolí, neboť nás
na počátku spojuje několik let společné minulosti, byli všichni včelaři našeho
spolku pozváni k účasti na oslavách.
Účastníky výroční schůze potěšilo i příjemně vytopené prostředí salonku
restaurace Na Knížecí, ochotná obsluha a chutný hovězí guláš s knedlíkem.
Jednatelka spolku př. Svatava Šlajchrtová se mohla tradičně pochlubit
s vlastnoručně upečenými perníčky
a medovníkem, které byly po dobrém
obědu podány jako zákusek. Výroční
schůze byla zakončena s přáním,
abychom se v příštím roce, podobně
jako letos, sešli v co největším počtu,
v dobrém zdraví a v dobré náladě.
Výbor ZO Českého svazu včelařů Mšec.

To, že včelařům nechybí humor,
dokládá fotografie našeho předsedy
Kontrolní a revizní komise př. Jana
Kučery ze Bdína s krásným podtitulem „naslouchání šepotu blondýnek“.
Předseda spolku se zase na druhé fotografii zlobí na vylétlý roj.
př. Lávička

Předseda spolku se zlobí na vylétlý roj

Rozpis zápasů
TJ Sokol Mšec zve všechny fanoušky na jarní zápasy..

