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Maškarní karnevaly

zdarma

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MŠEC
pořádá

30. dubna 2016
u kulturního zařízení

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V 18:00 hodin zapálení hranice.
Pro malé čaroděje a čarodějky
buřty zdarma
a každé dítko bude sladce odměněno.
Pivo, limo a ostatní občerstvení zajištěno

Městys Mšec pořádá
Pohádkový karneval
V sobotu 19. března pořádal Městys Mšec v místním
kulturním zařízení od 14:00 hodin maškarní karneval
pro děti. Každý malý návštěvník při příchodu obdržel
lízátka. Odpolednem provázela Bára Ladrová, myšák Eda
a myška Týnka, kteří měli pro děti připravené soutěže
o ceny, písničky a program na celé odpoledne. Před
koncem porota vyhodnotila nejlepší masky, které byly
bohatě oceněny.
V ten samý den se od 20:00 hodin konal maškarní karneval pro dospělé. K tanci a poslechu zahrála hudební
skupina Ikaros. O půlnoci proběhlo vyhodnocení masek.
Na prvním místě se umístili Mimoni, druzí byli Hippies

a třetí místo obsadila tříhlavá saň. Další zajímavé masky byli: Clavin, Pipi dlouhá punčocha, lékařka, akvabela,
drak, kovboj a další.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří
se na pořádání těchto akcí podíleli, zejména sponzorům:
p. Jiřímu Šumovi, p. Jiřímu Pacholíkovi, p. Jiřímu Mračkovi, pí. Růženě Horáčkové, p. Aleši Nezbedovi, p. Petru
Hnízdilovi, Ing. Pavlu Frolíkovi, p. Martinu Kočímu a firmě Lyreco – kancelářské potřeby. Dále děkujeme všem,
kteří dobrovolným vstupným a účastí na dětském karnevalu podpořili jeho konání.
ÚM

Mšecké
slavnosti
			
spojené s oslavou 700 let založení obce
Dne 11. června 2016 se koná 6. ročník Mšeckých slavností. Jelikož na letošní rok připadá 700 let výročí od založení naší obce, bude se slavnostmi spojena část oslav
tohoto výročí.
Akce se bude konat jak na nádvoří zámku, tak pod
kulturním zařízením. Po celý den bude probíhat bohatý program, prohlídky zámku, vystoupení dětí ze zdejší

školy, ukázka hasičské techniky, prodejní stánky s občerstvením a výrobky rukodělných prací a další. V průběhu
dne vystoupí hudební skupiny různých žánrů.
Více informací bude zveřejněno na plakátech, které
budou včas vyvěšeny.
Srdečně zve městys Mšec,
Základní škola a Mateřská škola Bez hranic
a SDH Mšec.

Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:

také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz,
na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie,
ale i do dalších států: Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání
občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního
pasu 100 Kč,
doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena
na 5 let,
dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním

úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Rakovník),
lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního
pasu je 30 dnů, cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2 000 Kč
pro děti do 15 let,
i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí
vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní
pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem.
Více informací na:
www.mvcr.cz/clanek/osobní-doklady.
Tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016

dne 22. května 2016
od 14:00 hodin pod KZ ve Mšeci

DĚTSKÝ DEN
špalíček – pohádka s loutkami
interaktivní pohádka Hloupá žába
skupina Taška
sportovní soutěže, dílničky
tancování, dárky

Občerstvení zajištěno,
pro děti limonády a buřty k opékání zdarma.

Všichni jste srdečně zváni!!!
Diakonie Broumov, sociální družstvo

VYHLAŠUJE SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/

Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky,
obuv – veškerou nepoškozenou, hračky – nepoškozené
a kompletní, peří, péřové přikrývky a polštáře, menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční, knihy.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v týdnu od 16. do 20. 05. 2016
v čase od:
PO a ST 		
od 7:00 do 17:00 hod.
ÚT a ČT 		
od 7:00 do 15:30 hod.
PÁ		
od 7:00 do 12:30 hod.
NA ÚŘADĚ MĚSTYSE MŠEC
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 224 316 800
Více na www: diakoniebroumov.org,
www.facebook.com/broumovdiakonie
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Z rodinné kroniky: Mšecké kapitoly (III)
tátovi, který byl v jejích očích neznaboh (tatínek Alois
Perkner, traťový dělník ČSD, pocházel z evangelické rodiny, a navíc byl členem komunistické strany). Kupodivu
si babiččinu modlitbu dodnes pamatuji; dokonce jsem
se po emigraci do Kalifornie naučil i její anglickou verzi.
Mnohem víc než pokoutní modlení před pohovkou v prarodičovském výměnku na mě ovšem zapůsobilo dědovo
vyprávění ze zákopů a jak ztratil víru jak v církev svatou,
tak v božskou spravedlnost.
Krátce před válkou vyslali rodiče Karolínu do Prahy,
kde pracovala v Kněžském domově poblíž Karlova náměstí. Bylo to zřejmě nějaké to vaření, praní a uklízení.
Moc se jí tam nelíbilo. Hlavní město se jí ale zamlouvalo, a tak Kněžský domov opustila a načas žila s mladou
rodinou v prostorném bytě poblíž Vítězného námestí
v Dejvicích. Její zaměstnavatelka pocházela ze Mšece.
Provdala se za meziválečného úředníka ČSD. Karla měla
na starosti jejich malého syna, ale postupně k tomu přibývaly další povinnosti. Vzpomínala, že volno mívala jen
v neděli odpoledne.

Parta Hic z Martinic. Z maminčina rodinného alba (23. IX. 1941). Pokud se vam podaří
identifikovat alespoň některé osoby na snímku, ozvěte se prosím autorovi: perkners@aol.com.
Při návštěvách ve Mšeci jsem zjistil, že se moje babička Barbora Posledníková (1891–1969) před spaním
modlila; zda tak činila i poránu jsem nevěděl, protože
jsem si rád přispal. Klečela na prkenné podlaze před
postelí, ruce sepjaté a něco mumlala. Občas mi vytýkala, že se ani pokřižovat neumím. Jednoho dne mě naučila otčenáš, a to pod podmínkou, že to neprozradím

MŠEC VČERA A DNES

Opět vám přinášíme pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled do ulice od hřbitova.

Svatební fotografie mých rodičů Aloise Perknera
(1915–1967) a Karolíny Posledníkové (1920–2000).
Ateliér Josef Klíma, Mšec.
Po hitlerovské okupaci v březnu 1939 se Karolína
rozhodla vrátit na venkov. Pracovala na Amálii, jednom
z původně fürstenberských statků založených v osmnáctém století uprostřed křivoklátských lesů. To ji částečně
chránilo před hrozbou totálního nasazení do Německa.
Po svatbě, která se konala v sobotu 18. října 1941
ve Mšeci, strávili moji rodiče celý život v Novém Strašecí.
Pokud vím z nejasných zmínek, někdy ke konci prvního
roku manželství přišli o první dítě – syna, kterého nestačili ani pokřtít. To vysvětluje, že se po mém narození
v roce 1946 maminka tak přehnaně strachovala o moji
bezpečnost. Vyrůstal jsem jako jedináček.
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
Mšecká babička Barbora Posledníková (1891–1969).

Podle maminčina vyprávění byla její babička Anna Veselá, která dožila ve Mšeci na výměnku před mým příchodem na svět, extrémně pobožná. Starala se o květinovou výzdobu místního katolického kostela zasvěceného
sv. Kateřině Alexandrijské. Drhla tam podlahy za vedra
i mrazu, a byla ochotná obětovat poslední šesták na zvelebení chrámu.
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10. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 18. dubna 2016 se konalo v kulturním zařízení od 19 hodin 10. veřejné zasedání zastupitelstva
městyse Mšec za účasti 9 zastupitelů. Nejdříve starostka
přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání.
Před schválením programu jednání dal J. Loskot návrh
na doplnění zařadit na veřejné zasedání odvolání starostky a volbu nového starosty, program jednání byl schválen. P. Loskot, uvedl důvody pro odvolání starostky a to:
neplnění povinností jako zřizovatele ZŠ a MŠ bez Hranic,
neustálé odepírání poskytnout podklady finančnímu výboru a to, že starostka nic nestíhá. Kolem tohoto bodu
programu probíhala bouřlivá diskuse, která trvala cca
2 hodiny. Po diskusi J. Šuma st. přednesl návrh na usnesení. Zastupitelstvo městyse odvolává: starostku městyse
Mšec paní Libuši Bestajovskou z funkce starostky městyse Mšec a odvolává paní Libuši Bestajovskou i ze všech
organizací a svazků, kde zastupuje městys Mšec. Takto
předložené usnesení bylo schváleno 5-ti hlasy. Dalším
bodem programu byla volba starosty. Pan J. Šuma st.
navrhl na funkci starosty pana Jiřího Loskota. Zastupitelstvo městyse volí: pana Jiřího Loskota starostou městyse Mšec a schvaluje starostu městyse Mšec pana Jiřího
Loskota jako zástupce městyse Mšec ve všech organizacích a svazcích, kde má zastoupení městys Mšec. Takto
předložené usnesení bylo schváleno 5-ti hlasy. Veřejné
zasedání od tohoto bodu programu vedl nově zvolený
starosta J. Loskot a zasedání dále probíhalo dle původního programu. Čtvrtým bodem programu bylo schválení
rozpočtových opatření, zastupitelé se rozhodli tento bod
programu přesunout na další veřejné zasedání. Dále proběhli informace o podaných žádostech o dotace a to na:
„Snížení energetické náročnosti budovy Úřadu městyse
Mšec“ – celkové výdaje projektu 1.811.254,- Kč s DPH,
termín realizace v roce 2017. „Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska ve Mšeci“ – celkové
výdaje projektu 2.885.151,- Kč s DPH – termín realizace
v roce 2016. „Výstavba chodníků, zatrubnění příkopu
a stavba veřejného osvětlení při silnici I/16 v obci Mšec“
– celkové výdaje projektu 8.114.003,- Kč s DPH, termín
realizace je rozdělen do dvou etap 2016–2018. V dalším
bodě programu proběhla informace o svazkové škole.
Jak již mnozí z Vás vědí, ředitelka naší svazkové školy
paní Mgr. Šárka Vondrová podala písemnou rezignaci
ke dni 29. 02. 2016. Svoji rezignaci zdůvodnila jednak
vystoupením obce Řevničov ze svazku obcí a ze svazko-

vé školy a jednak na základě nedůvěry některých členů
zastupitelstva městyse Mšece v její práci.
Na základě jednání členů valné hromady Dobrovolného
svazku obcí Bez hranic vznikl dopis, kterým vyjadřovali
podporu pí. Vondrové i jednotliví členové zastupitelstev v obcích Mšec, Tuřany a Srbeč. Tento dopis jsme
jako zástupci svazku měli pí. Vondrové osobně předat
v pondělí dne 07. 03. 2016. Bohužel v neděli nám byl
zaslán email, kde bere svoji rezignaci jako definitivní. Vedením svazkové školy je v současné době pověřena paní
PhDr. Lenka Pulcová, a to do doby jmenování nového ředitele či ředitelky, kteří vzejdou z konkursního řízení. Valná hromada Dobrovolného svazku obcí na svém jednání
dne 31. 03. 2016 schválila vyhlášení konkursu, zájemci
se mohou hlásit do 04. 05. 2016. Zároveň valná hromada jmenovala členy konkursní komise. Dále proběhla
informace k lokalitě Z23 v územním plánu. Usnesením
zastupitelstva městyse Mšec č. 9/6 ze dne 02. 11. 2015
byla odložena žádost pí. Dany Buřtové o změnu územního plánu na další veřejné zasedání. Na tomto zasedání,
které se konalo dne 16. 12. 2015 byla bodem programu
lokalita Z23 v územním plánu městyse. Před konáním
tohoto zastupitelstva podala pí. Buřtová na Okresní
státní zastupitelství do Rakovníka Žádost o zjednání
nápravy zrušením podmínky dohody o parcelaci pro lokalitu Z23 Územního plánu městyse Mšec a dále stížnost
na statutární orgán Městyse Mšec. Zastupitelé se tehdy
dohodli na své pracovní poradě, že do doby rozhodnutí
příslušných orgánů nebude zastupitelstvo jednat a ani
rozhodovat o případné změně územního plánu. Dotazem
na Policii ČR bývalá starostka zjistila, že šetření výše uvedené kauzy je již ukončené a pí. Buřtové bylo odpovězeno, že zastupitelstvo městyse schválilo nový územní plán
dle zákona a nebylo shledáno žádné spáchání trestného
činu v souvislosti s „podmínkou dohody o parcelaci“
v lokalitě Z23. Dále bylo příslušným úředníkem řečeno,
že stížnost byla odložena, ale oficiální stanovisko úřad
nedostane. Tato informace zazněla na pracovní poradě
zastupitelů. Na této poradě bylo řešeno, jak dále postupovat vzhledem k tomu, že úřad městyse oslovil písemně
vlastníky v této lokalitě, aby mu sdělili své stanovisko,
zda chtějí v této lokalitě mít stavební parcely či ne. Všichni vlastníci 29-ti parcel odpověď zaslali, majitelé dvou
parcel se vyjádřili, že se zakreslením pozemku v územní
studii na stavební parcelu nesouhlasí. Bývalá starostka

Naši nejmladší ze Mšece
Přinášíme vám trochu čtení ze života našich nejmenších v Mateřské škole ve Mšeci.
Máme za sebou větší část školního roku. V letošním
roce opět byla naplněna kapacita 50 dětí ve dvou odděleních. Děti se učí žít ve větším dětském kolektivu,
poznávají a učí se hlavně být k sobě kamarádští, neubližovat si, pomáhat si. Domluvit se při poznávání nových
situací. Zkoušejí různé techniky ve výtvarné a pracovní činnosti, což dělají hrozně rády a nejčastěji. Rozvíjí
se tím jejich fantazie a zručnost. Občas se bojí zkusit
něco nového, ale s pomocí to překonají a pak chtějí
znovu samy. Průběžně doplňujeme hračky a hry, které
vedou k rozvíjení postřehu, myšlení, logického uvažování, aby se děti co nejlépe připravily na vstup do základní školy. Nejraději děti tráví čas venku. Chodíme
do lesa, k rybníku a do okolí zámku, kde poznáváme
život drobných živočichů a rostlin, pozorujeme práci
lidí. Samy děti si všímají toho, co do přírody nepatří
a začnou povídat a přemýšlet, jak bychom se měli chovat správně. Společně jezdíme na divadelní představení, děti si pohádky opravdu užijí, protože jsou nejenom
hezké, ale pokaždé si odnesou něco nového, poučného.
Zábavné programy zveme i k nám do školky-klauna,
tancování zumby, zpívání s opravdovými muzikanty.
Navštívili jsme i divadlo v Praze-Barokní hudba trochu
jinak. To děti viděly a slyšely poprvé. Líbila se jim hudba, dobové kostýmy. Poznávaly další hudební nástroje a úplně jiný druh hudby. Děti využívají plaveckého
výcviku, kroužku keramiky, angličtiny, tancování, trénujeme i řeč v logopedických chvilkách. Připravujeme

programy pro rodiče při vánočním posezení, loučení
s předškoláky, akademii, grilování-loučení se školkou
před prázdninami. Výtvarnými pracemi si děti zdobí
školku, s rodiči vyrábí skřítky podzimníčky. Všichni
společně si dny užíváme co nejvíce. Jen nás trápí malé
prostory a přivítali bychom ještě jednu kolegyni. Těch
50 dětí není jenom zapsaných, ale i chodí. Velmi si ceníme podpory ze strany rodičů, za finanční a materiální
příspěvky. Tímto Vám opravdu moc děkujeme.
Přejeme Vám všem krásné jarní dny plné sluníčka
a pohody.
Lenka Vosátková uč.

a místostarosta doporučili sezvat tyto vlastníky na společnou schůzku, kde jim bude odborníkem vysvětleno,
jakým způsobem se dá nyní pokračovat ohledně dohody
o parcelaci a zda jsou ochotni tuto dohodu uzavřít a podílet se finančně na nákladech na vybudování komunikací a veřejného prostranství, včetně souhlasu vlastníků
s dělením, scelováním nebo výměnou pozemků, která
umožní nové využití a uspořádání dotčeného území.
Dále se probíralo schválení koupě nemovitosti domu
čp. 88 ve Mšeci. Zastupitelé se na svých několika poradách zabývali možnou koupí inzerovaného domu čp. 88
ve Mšeci. Tuto koupi někteří členové zastupitelstva preferovali z důvodu, že výše uvedená nemovitost stojí na nepřehledném místě křižovatky u odbočky na Třtici a kdyby tuto nemovitost obec koupila, je možnost ji odstranit
a zlepšit tak toto nepřehledné místo. S majitelkou objektu bylo jednáno a byla jí nabídnuta částka 370.000,- Kč,
se kterou souhlasila. Zaslaný návrh kupní smlouvy byl
předložen k připomínkování právničce městyse a tento
připomínkovaný návrh byl zaslán zastupitelům. Na poslední pracovní poradě někteří členové zastupitelstva
vznesli svůj názor nemovitost nekupovat. Během porady
nenastala shoda, bylo dohodnuto, že bude tento bod
zařazen na veřejné zasedání k jednání k možné diskuzi
i s občany. Pan Loskot konstatoval, že oslovil hejtmana
Středočeského kraje s tím, že by uvedenou nemovitost
odkoupil Středočeský kraj. Tento bod programu byl také
odložen na další veřejné zasedání. Dále proběhlo schválení nejnižší cenové nabídky na a) Zpracování projektové dokumentace na Přístavbu vstupních partií a šaten
objektu ZŠ Mšec a b) Projekční práce Stavební úpravy
podkroví a nástavba ZŠ Mšec. Dalším bodem programu
byla zpráva bývalé starostky, ve které byly informace
o konaných pracovních poradách. Místostarosta přednesl svojí zprávu, ve které byli informace o úsekovém měření a o oslavách výročí obce Mšec. Na závěr nově zvolený
starosta poděkoval za důvěru a za účast a zasedání bylo
ukončeno ve 23:10 hodin.
ÚM

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme
do naší obce novorozené:
Elišku Dokládalovou, která
se narodila 2. února 2016,
Adama Lisnera, který se narodil 23. února 2016 a Antonína
Mildorfa, který se narodil 1. března
2016. Gratulace patří také těm, kteří oslavili svá
kulatá jubilea nebo úctyhodný věk. Přejeme jim
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
Paní Hana Martykánová
Paní Jaroslava Imbrová
Paní Miloslava Hamplová
Paní Jaruška Štýbrová
Paní Marie Majerová		

60 let
60 let
75 let
75 let
88 let

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří paní Maruši
Dufkové, která zemřela 3. února 2016, ve věku nedožitých
72 let, paní Miluši Kočkové,
která zemřela 6. března 2016
ve věku 90 let, panu Petru Holzerovi, který zemřel 10. března
2016 ve věku nedožitých 74 let a paní Marii Šulcové, která zemřela 17. března 2016 ve věku nedožitých 81 let.
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Fotbalistům začala jarní část sezony
Ačkoli příprava na jarní odvety probíhala, troufám si
říct standardně dobře, vstup do mistrovských zápasů
se nám moc nevyvedl. Ale popořadě, po absolvování řady
tréninků v zimním období jsme se zúčastnili soustředění
v Benecku v Krkonoších, které se vydařilo, i když sněhové
podmínky na běžky nebyly úplně ideální. Poté už jsme
sehráli i tři přípravné zápasy, ve kterých jsme vyhráli nad
celky Lán a Řevničova a podlehli 2–0 celku Žlutic hrající
Karlovarskou krajskou soutěž. První mistrovský zápas
se hrál na hřišti vedoucího celku Hřebče, kde to nebylo
pro naše hráče jednoduché, herně to sice nebylo nejhor-

ší ale výsledkově už ano - konečný výsledek 4–0. Druhý zápas a první na domácím hřišti dopadl podstatně
hůř, prohra doma se Zlonicemi 0–5, které hráli až moc
dobře, byla obrovským zklamáním. Prvního jarního gólu
jsme se dočkali až ve třetím zápase v Unhošti, kde jsme
na těžkém terénu uhráli remízu 1–1 a druhý bod si připsali za vyhrané pokutové kopy. Druhý domácí zápas
jsme výsledkově zvládli mnohem líp a vítězstvím nad
posledním Nižborem 4–1 (o branky se postarali Kapek,
Šebesta, Ducár a Zázvorka) jsme se posunuli na průběžné třetí místo. Na další naše nejen domácí zápasy bych

rád pozval všechny fanoušky mšecké kopané a zároveň
jim rád poděkoval za dosavadní podporu.
Naše přípravka se zatím na jarní část sezóny jen připravuje. Tréninky probíhaly od ledna v tělocvičně místní
školy a v současné době už každé úterý a pátek od 16:30
hod. na fotbalovém hřišti, kam bych rád pozval i nové
zájemce. První mistrovský turnaj sehrajeme 22. 4. 2016
na hřišti sousedního Řevničova za účasti domácí Sparty
Řevničov, Sokola Mšec a SKP Rakovník.
R. Rosenbaum

Jejich osudem se stala Velká válka
Před dvěma roky uplynulo 100 let od začátku 1. světové války, která byla pro české země co do počtu odvedených mužů největší válečnou událostí. Nikdy předtím
ani potom nebylo nasazeno a nepřišlo o život tak velké
množství českých vojáků. Na všech frontách bojovalo
za rakousko-uherskou monarchii kolem devíti miliónů
mužů, z nichž asi 1,1 milionu se domů nevrátilo. Počet
českých vojáků rakousko-uherské armády je odhadován
na 1,5 milionu mužů, z nichž asi 140 - 180.000 zemřelo.
O tom poskytují svědectví památníky, nacházející se téměř ve všech českých obcích, ze kterých muži ročníků
1865 – 1900 do války rukovali.
I v našem regionu je množství pomníků se jmény těch,
kteří se z války nevrátili. Některá jména jsou na hřbitovech, povětšinou jen zmíněna, protože padlí a zemřelí
vojáci byli pochováni jinde, či místo jejich posledního
odpočinku mnohdy dodnes není známo. V některých
obcích jsou jména padlých a zemřelých vojáků uvedena
na pomnících, jinde v obecních kronikách. Na některých
pomnících jsou však údaje neúplné, či chybné, to samé
se týká i obecních kronik. V některých obcích nejsou
na pomníku uvedena žádná jména a v kronikách padlí
spoluobčané také nemají místo. Někde nebyly pomníky

padlým spoluobčanům ani postaveny. Tyto skutečnosti
vedou k tomu, že v mnoha obcích našeho regionu nemají v současnosti nejmenší ponětí o tom, kdo jejich mrtví
spoluobčané byli, či kde a kdy zemřeli.
Tento stav se rozhodl napravit spolek Wotrubia, který
chystá v letošním roce k vydání knížku „Jejich osudem
se stala Velká válka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího
pluku, 8. zeměbraneckého pluku a dalších c. a k. jednotek ze Slánska“. Publikace bude využívat především
dokumenty Vojenského ústředního archivu - Vojenského
historického archivu Praha, ze kterých lze získat informace o narození, domovské příslušnosti, civilním povolání i úmrtí (datu, místě a důvodu) a případně i místě
pohřbení většiny vojáků z našeho regionu. Zvláště tzv.
matriky zemřelých (Sterbenregister) jednotlivých pluků
c. a k. monarchie a jejich následovníků v československé
prvorepublikové armádě jsou cenným materiálem.
Kniha bude obsahovat fotografie pomníků, abecedně
seřazené podle jednotlivých obcí, vždy s konkrétními
jmény na nich uvedenými a podrobnostmi o vojácích.
Kde v obci není pomník či pamětní deska, bude uveden
seznam zemřelých rodáků. Součástí publikace bude též
abecední seznam všech jmen a také členění podle místa

Noc s Andersenem
V pátek 1. dubna
se ve škole uskutečnila
Noc s Andersenem. Zúčastnilo se jí 25 žáků
od 5. do 8. třídy.
Sešli jsme se v 16 hodin a nejprve nás čekalo
překvapení. Zavítal mezi
nás opravdový ilustrátor.
Společně jsme vymýšleli pohádkový příběh a s napětím
sledovali, jak během krátké chvíle vznikají pod rukama
pana Vojtěcha Juríka nádherné obrázky.
Poté jsme se rozdělili na dvě skupiny. Mladší žáci
se vydali po stopách pokladu. Jejich tématem byl Hobit. K získání mapy museli plnit různé hádanky a rébusy.
Starší žáci zvolili téma drog. Populární knížku My děti
ze stanice ZOO velice poutavým způsobem prezentovala
Kačka Pernicová z 8. třídy. Společně s Bárou Mullerovou,
Bárou Kazíkovou a Monikou Rojíkovou ji doplnily vhodnými ukázkami z knihy.
Pak už následoval večerní program. Každá skupina
zhlédla k vybrané knize film. Kolem 22. hodiny jsme
se uložili ke spánku, ale neusnuli jsme. Do dlouhých
nočních hodin jsme ve spacácích diskutovali o všem, co
jsme zažili.
Už se těšíme na příští rok.

narození, domovské obce i příslušnosti ke konkrétní c.
a k. jednotce. Uvedeni budou též padlí legionáři, většinou zajatí příslušníci c. a k. jednotek.
Kniha bude vydána v zavedené ediční řadě Historie
Slánska ve XX. století, financována ze sponzorských
darů jednotlivých obcí. Důležitost připravované publikace vnímá též hejtman Středočeského kraje ing. Miloš
Petera, který nad ní převzal osobní záštitu.
Knížka by měla obsahovat i fotografie vojáků, ať zemřelých, či přeživších, které budou její nedílnou součástí. Proto chci požádat každého, kdo by mohl zapůjčit jakékoliv
fotografie, korespondenci či jiné dokumenty, které jsou
památkou na bývalé vojáky c. a k. monarchie ze Mšece
ale i z obcí celého regionu Slánska (Kladenska i Rakovnicka), zda by mne mohl kontaktovat (723460433, bartonickovi@iol.cz). Případně dokumenty k zapůjčení nechat
v obálce s mým jménem v podatelně městského úřadu
ve Slaném. Veškeré dokumenty a fotografie si okopíruji
a nepoškozené vrátím zpět jejich majitelům.
Padlí a zemřelí vojáci - naši dědové, pradědové a ostatní
příbuzní – byli nedílnou součástí života našich měst a obcí
i celého slánského regionu. Připravovaná kniha by měla
být důstojným připomenutím jejich tragických osudů.
Pavel Bartoníček

Projektový den
VZDUCH

Divadelní představení

Poslední březen byl pro žáky druhého stupně základní školy tak trochu jiným dnem. Společensky oblečeni
a příjemně naladěni jsme se vydali do Kladna. Zde jsme
v nově zrekonstruovaném divadle zhlédli představení
Česká kuchařka.
Divadlo doslova dýchalo novotou. Jako jeho první návštěvníci jsme si prošli přízemní prostory a z hlediště si
prohlédli zajímavou výzdobu. Pak už jsme se zájmem sledovali osudy Magdaleny Dobromily Rettigové, naší nejznámější kuchařky, ale také české národní buditelky, spisovatelky a matky. Hlavní roli ztvárnili hned tři herci. Nejstarší
Magdalenu Dobromilu hrál skvělý Ivan Vodochodský, kterého známe z televizních seriálů.
Škoda, že se divadelního představení zúčastnili pouze dva žáci z 9. třídy.
Vydává: Městys Mšec, IČ 00244091,
Ostatní dali přednost domácímu pohodlí
PSČ 270 64 Mšec 109
a připravili se tak o příležitost zažít jediTel.: 313 562 252
nečnou atmosféru a emoce. Zkrátka o to,
Povoleno MK ČR pod č.j. E14048
kvůli čemu chodíme do divadla.
V nákladu 400 kusů 6x ročně
Těšíme se, že v příštím školním roce MěstGrafická úprava a tisk: Michal Drtina
ské divadlo v Kladně opět navštívíme.
Uzávěrka tohoto čísla: 25. 4. 2016
Mgr. Alena Nedvědová

V pondělí 7. března se na druhém stupni základní školy konal projektový den nazvaný jednoduše – Vzduch.
Neznamená to, že by se děti neučily – naopak, ale učily
se trochu netradičním způsobem. Ráno se žáci i s učiteli
sešli v jedné učebně, aby si vysvětlili, co se bude dít.
Děti se dozvěděly, že celý den bude věnovaný nejdůležitějšímu plynu na Zemi – vzduchu. Poté se všichni rozdělili do smíšených skupinek od šesté po devátou třídu.
Po skupinkách pak začali procházet jednotlivými třídami,
kde na ně čekali učitelé, kteří si pro ně připravili zajímavý
úkol na téma vzduch z hlediska jejich předmětu – fyzika,
chemie, angličtina apod. Žáci například sestavovali autíčko poháněné stlačeným vzduchem, počítali hmotnost
vzduchu ve třídě, stavěli draka podle anglického návodu,
pročítali a ilustrovali text o vzducholodích a jiných létajících strojích, zkoušeli si svoji vitální kapacitu plic, zjišťovali experimentálně chemické složení vzduchu a plnili
mnohé další úkoly.
Před obědem učitelé spočítali získané body jednotlivých skupinek a všichni se sešli k vyhlášení výsledků.
Nejdříve dostaly slovo děti, aby zhodnotily, jak se jim
projektový den líbil a všichni říkali, že to bylo velice
vydařené a nejlepší by bylo,
kdyby se takové projektové
dny dělaly častěji. Následovalo vyhlášení výsledků
a předání diplomů. Už se těšíme na další projektový den
– na jaképak téma asi bude?
Ing. Sylva Vinklová

