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Zpráva o činnosti svazkové školy
Prosinec 2016 – únor 2017
Nejpodstatnějším pracovním úkolem každé
školy je vlastní přímá pedagogická činnost. Svazková škola Bez hranic pokračuje v trendu zkvalitňování, prověřování a rozšiřování úrovně vzdělávání svých žáků, stejně tak i zvyšování kvalifikace
učitelů a jejich dalšího profesního rozvoje v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Výuka žáků je obohacena mnoha navazujícími
aktivitami v rámci etických dílen, preventivních
programů, Mikulášských a vánočních akcí, besed, hudebních pořadů, projektových dnů, tělovýchovných aktivit včetně kroužků, ekologických
programů, školních a okresních soutěží či kulturních představení. Některé z akcí jsou fotograficky
zdokumentovány na webových stránkách školy.
Výchovná poradkyně ve spolupráci s žáky, jejich rodiči a vedením školy aktuálně zajišťuje
podávání přihlášek žáků na střední školy, žádá
a vyhotovuje plány podpůrných opatření.
Přes zimní měsíce probíhaly ve všech budovách
svazkové školy revize s odstraňováním závad
a kompletní inventarizace. Obce ve vzájemné
spolupráci se školou investují finanční prostředky do nezbytných oprav a nákupu nového vybavení (dveří, koberců, lavic a židlí, nádobí, hraček,
knih, nábytku, počítačů, úpravy učeben…)
Celkový počet žáků
(vykazovaný k 28. 2. 2017)
348:
ZŠ Mšec 86 + 54 = 140, ZŠ Tuřany 87, MŠ Mšec
49, MŠ Tuřany 50, MŠ Srbeč 22
Celkový počet zaměstnanců
(vykazovaný k 28. 2. 2017)
55:
pedagogové 34, asistentky pedagoga 6 (z nich
2 i ped., 1 i neped.prac.), nepedagogičtí pracovníci 18

Technická část,
nejpodstatnější akce či investice
Výměna vnitřních dveří (2x),
MŠ Srbeč, prosinec
Oprava a instalace vývodu digestoře,
MŠ Srbeč, prosinec
Nákup a položení koberců (2 ks),
ZŠ Tuřany, prosinec
Inventarizace všech zařízení a majetku
ZŠ a MŠ Bez hranic, prosinec
Nákup stolů a židlí do školní jídelny ve Mšeci,
prosinec
Nákup nábytku pro MŠ Mšec, prosinec
Nákup nových notebooků pro vyučující,
ZŠ Tuřany, ZŠ Mšec, prosinec
Nákup data projektoru,
ZŠ Mšec, prosinec
Vchodové plastové dveře, nákup a instalace,
MŠ Srbeč, leden
Instalace školního zvonění a hodin v ZŠ Tuřany
dokončení, leden
Revize a odstraňování závad ve všech školských
zařízeních ZŠ a MŠ Bez hranic ve Mšeci,
Tuřanech, Srbči:
Elektroinstalace, elektrospotřebiče, hromosvody,
zabezpečovací signalizace, tělovýchovné ná

řadí, kotelny, komíny, plynové zařízení (Srbeč),
klimatizace a vzduchotechnika (Tuřany),
prosinec – únor
Nákup koberců (2 ks) do učeben
ZŠ Mšec, leden
Nákup zátěžového koberce do vstupní chodby
ZŠ Mšec, leden
Pokládání linolea a úprava dvou učeben
ZŠ Mšec, únor

Personální změny
K 12. 12. 2016 nastoupila do ZŠ Tuřany p. uč.
Dana Lupáková (za p.uč. Trojanovou).
Od 3. 1. 2017 je ve mšecké škole zaměstnána
p. Markéta Fricová jako nová asistentka pedagoga v 1. třídě.
Od 1. 2. byl v ZŠ Tuřany na zkrácený pracovní
poměr zaměstnán Mgr. Daniel Zmátlo.
V únoru nastoupila mateřskou dovolenou p. uč.
Bohuslava Widemannová. Ve výuce němčiny ji
nahradí Mgr. Květa Mansfeldová (aprobace Nj),
výuku Výchovy ke zdraví a asistentky pedagoga
v 6.třídě převzala Mgr. Tereza Vyžďurová, Bc.

zdarma

14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MŠEC
se bude konat
ve středu dne 8. března od 19:00 hodin
v kulturním zařízení.

Městys Mšec
si Vás dovoluje pozvat na

MAŠKARNÍ ZÁBAVU
Mšec – kulturní zařízení
sobota 18. března 2017 od 20:00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Ikaros.
Nejlepší masky budou bohatě oceněny.
Všichni jste srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.

Plánované akce a investice
v příštím období
Podle Plánu práce na rok 2016/17 (schválen
na Školské radě, umístěn na webových stránkách školy).
Volba nových členů Školské rady (2 zástupci
DSO, 2 pedagogové, 2 z řad rodičů).
ŘŠ ve spolupráci s předsedou DSO prověřují
možnosti zlepšení dopravní obslužnosti pro žáky
naší školy.
Přístavba nové učebny a šaten v ZŠ Tuřany
(starosta Tuřan p. Pospíšil ve spolupráci s vedením svazkové školy a předsedou DSO) s využitím
získané dotace, dokončení finální fáze projektu,
realizace červen – srpen.
Oprava interiéru v jídelně, kuchyni a skladu MŠ
Srbeč.
Nákup postýlek pro MŠ Srbeč.
Nákup žákovských lavic a židlí do dvou učeben
ZŠ Mšec.
Nákup jídelních stolů a židlí do ŠJ Tuřany.
Nákup jídelních stolků a židliček pro MŠ Mšec.
Zápis dětí do 1.třídy, ZŠ Tuřany 5. dubna,
14.00–18.00 hod.
Zápis dětí do 1.třídy, ZŠ Mšec 7. dubna, 14.00–
18.00 hod.
Zápis dětí a Den otevřených dveří, MŠ Srbeč,
Tuřany a Mšec, 11. 5., 8.00–16.00
Plánování a příprava projektu výstavby sportovního hřiště v areálu zámeckého parku.
Olympiáda Dětí a mládeže, 1. ročník, ZŠ Tuřany
a ZŠ Mšec, květen–červen
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Vážení rodiče a děti,
srdečně si Vás dovolujeme pozvat na

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
který se bude konat
v sobotu 18. března 2017
od 14:00 hodin v KZ ve Mšeci.
Programem provází Bára Ladrová.
Pro děti je připraveno spoustu her,
písniček a tance.
Určitě neváhejte a přijďte se pobavit.
Vstupné dobrovolné.

Městys Mšec pořádá

VELIKONOČNÍ
JARMARK
1. dubna 2017
v kulturním zařízení
od 9.00 do 15.00 hod.
Zakoupit či prohlédnout
si budete moci velikonoční zboží.
Pro děti budou připraveny tvořivé dílny,
kde si budou moci vytvořit velikonoční
výrobky. Ve 14.00 hod. vyhlášení soutěže
o nejhezčí kraslici.
Všichni jste srdečně zváni.
Malé občerstvení zajištěno.
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Z rodinné kroniky: Mšecké kapitoly (VIII)

Při jedné z mých dětských výprav do Mšece
mi dědeček Karel zničehonic věnoval svoji
černobílou podobenku…
Přestože výměnek byl malý, měl můj mšecký
dědeček Karel Posledník nad svou postelí poličku
s několika knihami. Jednou mě překvapil dvěma

nebo třemi velkými svazky, které byly uloženy
snad někde na dně prádelníku. Byl na tyto svázané ročníky Zlaté Prahy, ilustrovaného časopisu z přelomu století velmi hrdý. Netušil jsem,
že jednoho dne budu studovat dějiny novinářství
a dozvím se, že časopis vydávalo Ottovo nakladatelství v letech 1884 až 1929 jako „list věnovaný
ušlechtilé zábavě a duchovnímu životu českého
národa“. Bylo to poprvé, kdy jsem něco podobného viděl; od té doby mě nikdy nepřestaly zajímat novinové archívy.
Babičku jsem číst neviděl. Stěžovala si na slábnoucí zrak. Byla skoro pořad v pohybu buď kolem plotny nebo v hospodářství. Za mého raného dětství se prarodiče starali o jednu nebo dvě
krávy, s jejichž pomocí obělávali půdu, a také
o pár prasat a koz, králíky a početnou drůbež.
S dědečkem Karlem Posledníkem jsem jako dítě
rád jezdíval na pole a do lesa. Kravský potah mi
připadal nemožně pomalý. Byl ale čas na povídání. Překvapovalo mě, že se mnou dědeček rozprávěl jako s dospělým. Kdyby mu to osud dopřál,
byl by asi dobrým učitelem.
Jednou v zimě jsme vyrazili polní cestou za Starým hřbitovem do lesa „dobývat parezy“ (bez
háčku nad „r“). Byl to slunný, byť mrazivý, den,
a po chvíli děda shodil kabát i svetr. Vysvětlil mi,
že parezy by shnily a že skýtají vynikající palivo. Podobnou filozofii mi vštěpovala i maminka,
když mě v létě a na podzim občas brala do lesíku
Březí pod Stochovem „sbírat klacky“. Snad mě to
utvrdilo v celoživotním přesvědčení o existenci

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 dům čp. 41 paní Švecové.

hodnotných zdrojů, pro něž se „stačí shýbnout“
– v mém oboru to jsou hlavně antikvární knihy,
veřejné knihovny a nakonec internet.
Při jedné z mých dětských výprav do Mšece mi
dědeček Karel zničehonic věnoval svoji černobílou podobenku. Podle formátu pocházela nejspíš
z nějakého neplatného průkazu. Na můj nechápavý výraz reagoval slovy: „Někam si to dobře
ulož... Jednoho dne pochopíš, proč jsem ti ten
snímek dal“. V roce 2013, při jejich kalifornské
návštěvě, jsem podaroval svou vlastní podobenkou pražské vnučky Nelu a Markétku Perknerovy;
stěží jsem se bránil pocitu, že papírová fotka to
asi bude mít v elektronické konkurenci těžké.
Posledníkovic dcery Josefa a Karolína zjevně
nejevily o život na malém hospodářství valný zájem. Táhlo je to jinam, a obě nakonec Mšec opustily. Moje teta Josefa (1911–1974) se už před
druhou světovou válkou provdala do hornické
obce Vinařice u Kladna za zedníka a šachetního
záchranáře Karla Kozla (1904–1977).
Stanislav Perkner
Pokračování příště

O autorovi

Narozen 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

Sbírka ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
látky (minimálně 1 m², 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 a péřové přikrývky a polštáře
menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ
ve dnech od 20. do 31. března 2017
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.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
Tel.: 313 562 252
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13. veřejné zasedání zastupitelstva
V úterý 20. prosince 2016 se konalo v kulturním zařízení od 19 hodin 13. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse Mšec za účasti 9 zastupitelů. Nejdříve starosta přivítal všechny přítomné
a zahájil zasedání. Po schválení programu jednání
proběhlo schválení zadávací dokumentace na výběr technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci na akci
kanalizace a ČOV Mšec, zadávací dokumentace
na výběr bankovního ústavu na financování
akce kanalizace a ČOV Mšec a zadání změny č. 1
územního plánu Mšec. V pátém bodě programu
starosta přednesl námitky k zápisu z 12. veřejného zasedání zastupitelstva podané p. Mikovcem
a p. Prokopem. Dalším bodem programu bylo
schválení rozpočtového opatření. V sedmém
bodě programu byl návrh na zrušení sociálního
a kulturního fondu, tento návrh nebyl podpořen.
Dále proběhlo schválení schodkového rozpočtu
na rok 2017 kdy příjmy činní 12.000.000,- Kč
a výdaje 13.800.0000,- Kč. Zastupitelé dále
schválili: obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a stanovy
dobrovolného svazku obcí Bez hranic. Předseda
finančního výboru p. Mikovec přednesl zprávu
finančního výboru. Dále proběhlo několik dotazů
na zastupitelstvo a starostu.
Ze zprávy starosty uvádíme:
Svazková škola – Obdržel jsem od pana ředitele Dvořáka zprávu o činnosti naší svazkové
školy za období září – listopad, ze které bych Vás
chtěl seznámit zejména s personálními změnami
a proto z této zprávy cituji: „Dva dny před zahájením školního roku oznámila p. učitelka Erbová,
že do nového zaměstnání ve mšecké škole nakonec z rodinných důvodů nenastoupí, stejně tak
požádala o ukončení pracovního poměru p. učitelka Janoušová v srbečské školce. Jmenované
nahradily p. učitelka Lucie Holečková a slečna
Vendula Tyčová. Do MŠ v Srbči byla přijata i asistentka pedagoga p. Kateřina Čížková a do MŠ
ve Mšeci p. učitelka Ilona Rekšáková. K 31. 10.
byl ve zkušební lhůtě ve škole v Tuřanech ukončen pracovní poměr s p. učitelkou Trojanovou.
Po konfrontaci a stížnostech některých rodičů při podzimních třídních schůzkách ukončil
okamžitě, nečekaně a bohužel neodvratně pracovní poměr zklamaný pan učitel František Šlajchrt, kterého se podařilo nahradit p. učitelkou
Mgr. Hanou Sklenářovou (aprobace matematika
– fyzika). Aktuálně škola potřebuje ještě jednu
asistentku pedagoga pro žáka 1. třídy“.
Akce Revitalizace prostoru kolem špýcharu –
Mšec - Je dokončena demolice budovy bývalé
sušárny chmele. Po dohodě s památkáři a na doporučení zástupce dodavatele a stavebního
dozoru byl přizván na kontrolní den statik, aby
se vyjádřil k technickému stavu štítu odkrytého
štítového zdiva a zakrytí východního štítu budovy špýcharu. Při kontrole statikem jsem požádal
o posudek i západního štítu budovy špýcharu,
kde bylo konstatováno, že je nutné provést
z důvodu vychýlení štítového zdiva v první fázi
zajištění krovu v této části budovy – provede
po dohodě dodavatel demolice budovy firma
Lucon CZ, s.r.o. Je zaslán rozpočet na tyto vícepráce a společně se stavebním dozorem dojde
ke kontrole a odsouhlasení. Současně se připravuje dodatek č. 1 ke smlouvě o prodloužení termínu revitalizace prostoru kolem špýcharu a to
z důvodu dokončení terénních úprav až v jarních
měsících 2017.
Územní plán – Po vyhodnocení připomínek
k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu
městyse Mšec byly tyto připomínky pořizovatelem zohledněny v návrhu zadání změny a tento
návrh předkladatel předložil ke schválení na tomto veřejném zasedání zastupitelstva.
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Česká pošta – Další jednání o projektu Pošta
partner proběhne až počátkem roku 2017. Nový
návrh smlouvy pro zřízení pošta Partner byl přeposlán zastupitelům k seznámení a od té doby
žádné jednání se zástupcem pošty neproběhlo.
Kanalizace – Celkem se uskutečnily tři koordinační schůzky ohledně kanalizace. Bylo jednáno
o projektové dokumentaci, zajištovalo se rozšíření kanalizace do míst, kde stávající projekt
odkanalizování neřešil a do projektu pro zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby se přiřadily: úsek o rodinné domky
za rybárnou, prodloužení v Kalivodské ulici a řad
od silnice I/16 směrem k pozdeňskému lesu.
Dále se jednalo o časovém harmonogramu, kdy
se se stavbou začne.
Dotace na zateplení obecního úřadu a zdravotního střediska - Obě dotace doporučeny
ke schválení uzavření smlouvy. V lednu 2017
je plánováno zadání výběrového řízení na obě
zateplení a počátek realizace zateplení duben –
květen 2017. Dotace 40 %.
Informace o zpracovávané projektové dokumentaci na Obecní centrum – V pracovní verzi
je zpracována projektová dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení. Čekáme
na konkrétní dotační výzvu, aby se projekt mohl
upravit a přizpůsobit přímo dle metodiky té
dané dotace.
Oslavy 700 let obce a sjezd rodáků – Tyto
oslavy konané ve dnech 16. – 18. 09. 2016 stály
330.000,- Kč. Příspěvek z fondu hejtmana činí
30.000,- Kč po schválení zastupitelstvem kraje.
Pronájem velkého stanu, malých stanů a čepovacího zařízení byl zdarma od pivovaru Krušovice.
Ostatní sponzory jsem pro tyto slavnosti neoslovoval.
Přístavba školy – Smlouva na projekt přístavby
podkrovního patra na základní škole a výstavbě
nových šaten nebyla podepsána, jelikož se šatny
nedají financovat z vyhlášených dotačních titulů a přístavba podkrovního patra je podmíněna
celkovou bezbariérovostí celé budovy školy, což
je dle projektanta Ing. Majera komplikovaná
záležitost a že poměr cena / výkon není úplně
optimální.
Projektová dokumentace na budovu hasičárny
- Projektová dokumentace je dokončena, bude
doplněna o vyjádření dotčených orgánů a bude
požádáno o stavební povolení.
Demolice čp. 88 – Žádost je na KSUS, čeká
se na doplnění od vlastníka – pí. Štanderové.
Výstavby chodníků při silnici I/16 by se realizovala až po akci kanalizace. O dotaci by se žádal
SFDI, kde jsou žádosti přijímány každý rok.
Výstavba nové hřbitovní zdi – Proběhlo jednání
s Ing. Endyšem, který připraví projekt na opravu
zadní zdi a návrh na výstavbu nové zdi na straně, kde se nacházejí vrata na hřbitov.
Pasport zeleně – Nejdříve bude provedena
kompletní evidence stromů, která bude sloužit
ke zpracování pasportu zeleně. Předpoklad podpisu smlouvy na evidenci stromů - leden 2017.
Směna pozemků s paní Švecovou - Paní Švecová prozatím nechce o směně pozemků jednat.
Odstranění rampy v zámeckém dvoře – Po jednání s Ing. Frolíkem mi bylo sděleno, že odstranění rampy bylo podmíněno i celkovou dohodou
o možnosti směny pozemků pod fotbalovým hřištěm, ke které nedošlo. Další jednání s Ing. Frolíkem je kvůli jeho zaneprázdněnosti přislíbeno
na leden – únor 2017.
Dotace na kontejnery – V termínu do 30. 11. 2016
byla podána žádost o dotaci na svozové kontejnery,
traktorový nosič kontejnerů, traktorový štěpkovač
a bio popelnice. Dotace 85 %.
Úsekové měření – V projektu úsekové měření
se nepokračuje.
Na závěr starosta poděkoval za účast. Zasedání
bylo ukončeno ve 22:22 hodin.
ÚM

Informace z radnice
– Revitalizace prostoru kolem špýcharu: termín pro ukončení prodloužen do 30. 05. 2017.
– Kanalizace a ČOV Mšec: dne 06. 02. 2017
proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora a bezpečnosti práce, dne 22. 02. 2017
proběhlo výběrové řízení na dofinancování
akce, vítězové těchto výběrových řízení budou
schvalovány zastupitelstvem na veřejném zasedání. Dalším krokem bude schválení zadávací
dokumentace na výběrové řízení pro dodavatele
stavby, po výběrovém řízení na dodavatele stavby bude následovat kontrola všech dokumentů a předání na SFŽP ke kontrole a následně,
pokud bude vše v pořádku nám SFŽP předloží
návrh smlouvy k podpisu.
– Hřbitov: dne 24. 02. 2017 byla podána
na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci
na opravu hřbitovní zdi.
Dne 28. 2. 2017 skončila lhůta pro uhrazení
poplatku za komunální odpad a psa. Žádáme vás
o neprodlené uhrazení tohoto poplatku, jinak
vám může bát poplatek navýšen.

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.
Paní Eva Husinecká
Paní Vlasta Hrbková		
Paní Marie Klevetová
Paní Jana Sachrová		
Paní Anna Volfová		
Paní Vlasta Klímová		
Paní Marie Vitnerová		
Pan Karel Křenek		
Pan Věroslav Vitner		
Pan Jiří Trégr		
Pan Antonín Kindl		
Paní Marie Kravčišinová
Pan Miroslav Dokládal
Paní Božena Nováková
Paní Zdeňka Simandlová
Paní Marie Sedláčková
Paní Marie Kapková		
Paní Jiřina Fořtíková		
Pan Václav Kolařík		
Paní Květoslava Kunertová

60 let
65 let
71 let
71 let
73 let
73 let
73 let
74 let
74 let
74 let
75 let
76 let
77 let
77 let
79 let
79 let
81 let
82 let
85 let
87 let

Tímto bychom se chtěli omluvit a dodatečně
pogratulovat paní Antonii Skleničkové, která
oslavila 5. prosince 83. narozeniny. Omylem nebyla uvedena ve společenské rubrice v minulém
vydání Obecních listů.

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří panu
Michalovi Ürgemu, který zemřel 3. února 2017
ve věku nedožitých 56 let.
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Setkání včelařů ze Mšece a okolí

Změny ve společnosti AGRO Mšec
Vážení spoluobčané,

Již po 79. ve více jak osmdesátileté historii včelařského spolku pro Mšec a okolí se letos dne 28.
ledna 2017 uskutečnilo tradiční výroční setkání
včelařů (řádná valná hromada, neboli v současnosti výroční členská schůze). Valné hromady
se nekonaly pouze ve válečných letech za roky
1942 až 1945, kdy vzhledem k zákazu shromažďování byla činnost spolku omezena. Letošní výroční členské schůze se zúčastnilo z evidovaných
25 členů 16 včelařů, což bylo 64 % a tudíž výroční členská schůze byla usnášeníschopná. Dále
se schůze zúčastnilo pět pozvaných hostů. Mimo
jiné včelaři mezi sebe přivítali starostu městyse
Mšec pana Jiřího Loskota, předsedu sousedního
včelařského spolku v Novém Strašecí, přítele
Ing. Jiřího Hubku, který zároveň vykonává funkci
předsedy Okresního výboru Českého svazu včelařů v Rakovníku a jednatele OV ČSV v Rakovníku
přítele Mgr. Miroslava Halló, který je absolventem Středního odborného učiliště včelařského v
Nasavrkách a také zastupuje včelaře Rakovnicka
v Republikovém výboru ČSV.
Hlavními body programu schůze bylo zhodnocení uplynulého včelařského roku 2016; problematika zdravotního stavu našich včelstev; bylo
vzpomenuto 110. výročí založení včelařského
spolku na Novostrašecku, v kterém byli také organizováni včelaři ze Mšece a okolí před založením vlastního nového spolku, a to v letech 1906
až 1933; podána informace o situaci v ústředí
svazu včetně vývoje v dceřinné společnosti Včelpo s. r. o., kde byl v předminulém roce zjištěn
med z dovozu, který byl kontaminován antibiotiky a tento med musel být zlikvidován. Včelařský rok 2016 hodnotili včelaři jako velmi dobrý.
Počasí na jaře i v létě našim včelstvům přálo,
takže se dalo vytočit slušné množství květového
i medovicového lesního medu. Horší situace je
v oblasti zdravotního stavu našich včelstev, kde
musíme pomocí chemických prostředků, předepisovaných státní veterinární správou a také
doporučovaných Výzkumným ústavem včelařství, likvidovat včelího parazita roztoče varroa
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destruktor, protože jinak by naše včelstva tohoto roztoče nezvládla a uhynula by. Tato léčebná
opatření se dělají na podzim v měsících říjnu
až prosinci, nebo brzy na jaře, v době, kdy včely
nenosí nektar, z kterého dělají med, aby tento
nemohl být používanými prostředky kontaminován. Proto způsob ošetřování včelstev v České
republice zajišťuje vysokou kvalitu medu od českých včelařů, což prokázala kontrola provedená
pracovníky Státní veterinární správy ve druhém
pololetí roku 2016.
Průměrný věk členů našeho spolku je 60 roků.
Z toho je 10 starších 60-ti let, a 4 starší 80-ti let.
Osmdesátku v období od minulé výroční členské
schůze oslavili přítel Jan Nouza ze Srbče a přítel Václav Pravda ze Mšeckých Žehrovic. Příteli
Václavu Pravdovi bylo připomenuto, že už je členem naší organizace 50 let. Byl přijat za člena již
v roce 1966. Nejvíce včelařů (12) chová své včely v katastrálním území městyse Mšec. Celkem
členové spolku zazimovali na podzim 2016 287
včelstev. Podobně jako jiné včelařské organizace
máme problém s ochotou členů vykonávat funkce. Jsme rádi, že od roku 2015 se funkcí ve výboru spolku ujali mladí aktivní včelaři ze Mšece
– přítel Jiří Richtr a přítel Michal Měchura. Do budoucna bychom rádi zapojili i přítele Davida
Hájka, jehož předkové byli v minulosti aktivními
včelaři i funkcionáři. Pro zachování včelařského
spolku je nutno neustále předávat funkcionářskou štafetu. Proto se musíme hluboce sklánět
před památkou včelařů, kteří své funkce poctivě
vykonávali i po několik desítek let. Ze Mšece to
byli např. Ladislav Sklenička a po něm Dobroslav
Šuma – pokladníci, Antonín Křenek – jednatel,
Josef Vyskočil – zdravotník, pastevní referent Jan
Valenta z Hájů, lidový výzkumník a racionalizační referent Josef Hájek a mnozí další. Uvítáme
ve spolku každého zájemce o včelaření, v jeho
začátcích mu budou naši členové nápomocni,
aby ho včelaření zaujalo. Jedním z hlavních cílů
našeho včelařského spolku je totiž rozšíření členské základny, aby i v budoucnu byl životaschopný a prezentoval se dobře jako obecně prospěšný
zájmový spolek ve svém městysu. Včelaři se totiž
významně podílejí na ochraně životního prostředí, přispívají každý svým dílem k soběstačnosti
ve výrobě včelařských produktů, zejména medu
a v neposlední řadě včelaření doplňuje aktivní
životní styl v dnešním přetechnizovaném světě.
Závěrem bych chtěl jménem zúčastněných
včelařů a hostů poděkovat novému nájemci v restauraci Na Knížecí panu Michalu Linkovi, který
v mrazivém lednovém dnu zatopil a udržoval
oheň v přilehlém salonku restaurace a také zajistil přípravu chutného oběda.
Václav Lávička,
předseda včelařského spolku ve Mšeci

jistě jste již zaznamenali někteří přímo někteří
z doslechu změny, které proběhly v závěru roku
v naší společnosti.
Od 23. prosince 2016 je novým vlastníkem
a jednatelem společnosti Ing. Ladislav Chvátal.
Na řízení společnosti se dále podílejí Ing. Jaroslav Škorpík, Ph.D. a Ing. Michal Horňák. Z dosavadních spoluvlastníků zůstává ve společnosti
pan Miloš Hejda jako zaměstnanec na pozici
chmelaře.
AGRO bude i nadále provozovat zejména rostlinnou výrobu, s primárním zaměřením na pěstování chmele. I nadále budeme pěstovat olejniny, obiloviny a krmné plodiny. Z toho vyplývá,
že budeme pokračovat i se živočišnou výrobou,
konkrétně s výkrmem skotu. Je možné, že v této
oblasti dojde rozšíření produkce a tím k vytvoření pastevních areálů v některých agrotechnicky
hůře obdělávatelných oblastech.
Ke stejným změnám jako u nás došlo v loňském roce i u našich sousedů ve společnosti
Chmel Pochválov. Obě společnosti jsou tedy sice
samostatnými právními subjekty, avšak pod stejným vlastníkem a se stejným nejvyšším vedením.
Bude tady stále více docházet k prolínání prací
a činností tak, abychom co nejvíce využili stávající potenciál technický, pracovní i duševní pro
další rozvoj obou společností.
Oba podniky jsou nejvýznamnějším podnikatelským subjektem ve svých obcích. Jejich
činnost a rozvoj bude i nadále přímo i nepřímo
ovlivňovat život v obcích v oblasti jejich působení. Je naším zájmem, abychom s Vámi vycházeli
k oboustranné spokojenosti. Je naším záměrem
hospodařit tak, abychom nadále hospodařili nejenom s cílem vlastního zisku, ale i s důrazem
na životní prostředí a udržení a zlepšování stavu
pronajatých pozemků. Na vzájemných nájemních vztazích s vlastníky pozemků se nic nemění, stejně jako se nemění naše snaha o získávání
pozemků do vlastnictví společnosti. Tímto tedy
opětovně nabízíme možnost jednání o odkoupení zemědělských pozemků, případně i radu nebo
pomoc v souladu s dříve otištěným článkem
„Šmejdi“.
MiŠ, AGRO Mšec

VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
Městys Mšec vyhlašuje pro děti
ze Mšece a okolí
velikonoční soutěž
o nejkrásnější kraslici.
Soutěžní kraslice přineste v týdnu
od 27. do 31. března 2017
na úřad městyse Mšec.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne
na Velikonočním jarmarku
1. dubna 2017 ve 14:00 hod.
Nejlepší kraslice budou odměněny.

