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VÝSLEDKY VOLEB

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 20. a 21. 10 2017 se konaly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V naší obci byla volební místnost tradičně na Úřadě městyse Mšec a volit bylo možné v pátek od 14 do 22 hod a v sobotu od 8
do 14 hod.
Ve stálém seznamu voličů bylo zapsáno celkem 703 občanů s právem volit. Svůj hlas
odevzdalo 434 voličů, což představuje volební
účast necelých 61,75 %. Z odevzdaných hlasů
byly dva neplatné. Se značným náskokem v naší
obci zvítězilo hnutí ANO 2011, které obdrželo 158 hlasů – 36,57 %. Druhou nejúspěšnější

byla v naší obci Česká pirátská strana, která
získala 53 hlasů – 12,26 %. Následuje Občanská
demokratická strana, kterou volilo 47 voličů –
10,87 %. Na další příčce skončilo hnutí Svoboda
a přímá demokracie –Tomio Okamura, které obdrželo od voličů 45 hlasů – 10,41 %. Následují
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 36 hlasů – 8,33 %,
Česká strana sociálně demokratická – 30 hlasů
– 6,94 %, Komunistická strana Čech a Moravy –
23 hlasů – 5,32 %, TOP 09 – 21 hlasů – 4,89 %,
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová – 6 hlasů – 1,38 % a Strana
svobodných občanů – 5 hlasů – 1,15 %.
UM

Mšecké nálezy a rekonstrukce
pravěkých pomůcek na výstavě
v muzeu v Mladé Boleslavi
Co má společného město automobilů a městys
Mšec? Nic menšího než původní keltské osídlení
na území zvaném Boiohaemum, od kterého odvozujeme nejstarší pojmenování naší vlasti (Bohemia - domov Bójů). Stejně tak jako je na území Mšece či na Rakovnicku vůbec doložena
existence železářských pecí nebo třeba výroba
předmětů ze sapropelitu (tzv. švartny), nacházíme rozličné pozůstatky laténské kultury (tedy
z období mladší doby železné – 450–40 př. n. l.)
i na mnoha dalších místech naší republiky.
Nejinak je tomu i na Mladoboleslavsku, kde
v letních měsících probíhala výstava Bain od Isary. Keltský původ slova Jizera (Isara = bystrá,
rychlá řeka) symbolicky propojil místa v regionu,
odkud pocházely vystavené nálezy bronzových
spon, nánožníků, náramků a nákrčníků. Průvodce výstavou „Bain“ pak představoval keltského
chlapce, který návštěvníkům zprostředkovával
každodenní život a řemesla Keltů obecně. Důležitou součástí výstavy byly i zapůjčené exponáty

Výroba šperků ze stáčených a tepaných drátků

zdarma

ADVENTNÍ KONCERT VE MŠECI
Městys Mšec vás všechny srdečně zve na adventní koncert v podání slánské folk-rockové
skupiny BLUEBERRY F., který se koná v úterý
19. prosince od 18:00 hodin v kostele svaté
Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci.

TANEČNÍ SHOW S ČERTEM
v sobotu 9. prosince 2017
od 15 hodin
v kulturním zařízení ve Mšeci
Pro děti je připraveno
mnoho soutěží a cen.
Programem provází
Petra Zumba.
Vstupné dobrovolné,
občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni.

FALEŠNÝ SILVESTR
Městys Mšec pořádá v sobotu 30. 12.
2017 od 17:00 hodin FALEŠNÝ SILVESTR.
Vystoupí kapela Band-a-SKA a bude odpálen ohňostroj. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

Soustruh pro výrobu švartnových náramků

z pozoruhodné sbírky Františka Sedláčka ze Mšece, které obohatily náplň jak muzejního příměstského tábora, tak i vzdělávacího programu pro
školy probíhající až do konce září tohoto roku.
Atraktivní téma vyvolalo u dětí velký zájem.
Školáci si s nadšením prohlíželi rekonstrukce
pravěkých soustruhů a dalších pomůcek na opracovávání a broušení švartnových náramků, prstýnků a obdobných lesklých černých šperků,
které kdysi bývaly žádaným vývozním artiklem.
Dle slov pana Sedláčka však opracování křehké
švartny vyžaduje velkou trpělivost a zručnost.
Po několikahodinové práci se totiž lehko mohlo stát, že šperk ještě před dokončením praskl.
Účastníci muzejního programu proto v praktické
části raději zkoušeli jednoduchou výrobu šperků ze stáčených a tepaných drátků. Mimo jiné
probíhala i ražba keltských mincí, mletí mouky
na kamenném rotačním mlýnku či zkouška tkaní
popruhů na tzv. karetkách.
Za bohatou náplň keltského programu v muzeu
v Mladé Boleslavi a vstřícný přístup při řešení organizačních záležitostí tudíž patří velký dík Františku Sedláčkovi a Jiřímu Loskotovi ze Mšece.
Za Muzeum Mladoboleslavska
Alice Karbanová

Pozvánka
na 17. veřejné zasedání

zastupitelstva městyse Mšec, které se koná
v pondělí dne 11. 12. 2017
od 19:00 hod. v kulturním zařízení

PROGRAM
1) Zahájení
2) Schválení výběru dodavatele stavebních prací na akci „Mšec – výstavba kanalizace a ČOV“
3) Vydání Změny č. 1 Územního plánu Mšec
4) Rozpočtová opatření
5) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6) Schválení rozpočtu 2018
7) Schválení bezúplatného převodu pozemků
8) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů „N/237 N. Strašecí
– Mšec, rekonstrukce“
9) Zpráva starosty
10) Dopis KÚSK zastupitelstvu
11) Diskuse
12) Závěr
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Čechoamerický příběh
Pozn. red.: Perknerův Čechoamerický příběh
lze zakoupit buď na mšeckém Obecním úřadě
(tel. 733 53 66 99) anebo v e-shopu nakladatelství Gelton: http://eshop.gelton.cz/Pribehy-zesoucasnosti/68-Čechoamerický-příběh

Pokud vím, žijete už přes 25 let v Kalifornii.
Co vás motivovalo k vydání 300 stránkových
memoárů?
Emigrace znamená odloučení od rodiny. Zatímco jsem se postupně sžíval s Amerikou, přišla
na svět čtyři z mých pražských vnoučat. Vídávám se s nimi zřídkakdy, a tak mě před lety napadlo to všechno pěkně popořádku sepsat. Myslel jsem přitom na babičku a dědu z mšecké ulice
Ke Starému hřbitovu i na novostrašecké rodiče.
Moc mě mrzelo, že jsem se v mládí o jejich osudy
nijak zvlášť nezajímal.

Čechoamerický příběh je zčásti
rodinnou kronikou, zčásti kronikou
doby. Kladenský rodák Stanislav
Perkner (*1946) se v polovině 60. let
rozhodl pro studium publicistiky.
V předvečer sametové revoluce 1989
ho studenti zvolili děkanem Fakulty
žurnalistiky UK. Po jejím zániku
se odhodlal k trvalému odchodu
do USA.
Nyní, po 25 letech úspěšné
akademické kariéry v Kalifornii,
Perkner vzpomíná na dětství
v Novém Strašecí, pražské jaro
a srpen 1968, po němž „socialismus s lidskou tváří“ zdegeneroval
v „reálný socialismus s husí kůží“.
Kniha přibližuje krizi husákovského režimu ve světle
autorových unikátních zkušeností: jeho práce na UK, včetně
šestnáctiletého vedení katedry rozhlasu a televize, a také
dlouhodobých stáží v Indii (1981), v americké Indianě (1986),
a nakonec v oddělení sdělovacích prostředků ÚV KSČ (1988).
Závěrečné kapitoly jsou o tom, „jak žít a přežít v Americe“:
jak se sžít s novým prostředím, uplatnit se v původní – kantorské
– profesi, a neztrácet přitom ani smysl pro humor, ani zdravý
český skepticismus.

V knize popisujete nejen své dětství a rané
mládí v Novém Strašecí, ale i léta následující,
kdy jste studoval na Karlově univerzitě, a pak
tam na dvě desetiletí zakotvil jako vyučující
na Fakultě žurnalistiky.
Na začátku 60. let, kdy mi bylo sedmnáct, jsem
si naivně myslel, že udělám díru do světa jako
novinář. Srpen 1968 mě však nasměroval ke studiu a výuce dějin. Na začátku 90. let jsem dostal
opětovnou nabídku k hostování v USA a osud
tomu chtěl, že jsem tam zůstal jako profesor

ČECHOAMERICKÝ PŘÍBĚH

historie natrvalo. Moc mě potěšily ohlasy na mé
mšecké vzpomínky, které jsem nacházel v emailové poště. Vaši čtenáři mi napohli identifikovat
vrstevníky mé maminky Karolíny Posledníkové
Perknerové na dobových fotografiích, a dokonce
poopravit některé omyly, kterých jsem se po tolika letech nevyvaroval.

ISBN 978-80-88125-05-1

Stanislav Perkner

V několika předchozích číslech Obecních listů
jsme uveřejňovali články o mšecké minulosti
z pera Stanislava Perknera. Autor vzpomínal
na dětské pobyty u svých prarodičů – Barbory
a Karla Posledníkových – v 50. a 60. letech.
Kniha jeho celoživotních vzpomínek teď vyšla
v novostrašeckém nakladatelství Gelton-Jiří
Červenka.

Stanislav Perkner

Čechoamerický
příběh

Tak (nějak)
to tenkrát bylo

16. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí dne 11. 09. 2017 se od 19 hodin
v kulturním zařízení konalo 16. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse Mšec. Starosta Jiří Loskot
zahájil zasedání přivítáním dalších šest přítomných zastupitelů a občanů městyse.
Na předchozím jednání zastupitelstva předal písemnou rezignaci zastupitel Pavel Mikovec. Náhradníky byla paní Lenka Vosátková a pan Jiří Pacholík,
kteří se však mandátu vzdali. Až jako třetí náhradník se mandátu ujal pan Petr Hnízdil. Po schválení
programu zasedání zastupitelstva vyzval starosta
nového zastupitele Petra Hnízdila ke složení slibu,
který tak učinil a stvrdil tak svůj mandát.
Rezignací Pavla Mikovce se taktéž uvolnila
funkce předsedy finančního výboru. Na návrh
starosty byl zastupitelstvem zvolen do dané
funkce zastupitel Tomáš Rosenbaum.

Dalším bodem programu byla rozpočtová opatření č. 5, 6 a 7 za rok 2017, která vzali zastupitelé na vědomí.
Zastupitelstvo dále schválilo bezúplatný převod pozemku pod ubytovnou v zámeckém parku
(parcela č. 625 o výměře 775m²) od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví městyse Mšec.
K situaci kolem převodu pozemku proběhla také
diskuze o možnosti požádání o další pozemky
v zámeckém parku, možnosti jejich převodu a jejich další zařazení v územním plánu.
V dalším bodě starosta přednesl zprávu o stavu
akce Kanalizace a ČOV Mšec. Před diskuzí byla zastupitelstvem také vzata na vědomí zpráva starosty.
V diskuzi se probírala výpověď příkazní smlouvy
firmě AlloTender, s. r. o., revitalizace kolem špýcharu firmou Lucon a změna č. 1 územního plánu.

Pod pokličkou úřadu
Jednání s úřady není záležitostí nijak jednoduchou a leckdy ani příjemnou. K našemu životu
však občasná návštěva této instituce prostě patří.
I naše deváťáky čeká v brzké době její návštěva prozatím kvůli vydání občanského průkazu. A jelikož jsou do našeho učebního plánu pro devátý
ročník zařazena témata „úřad“ a „občan obce“,
domluvili jsme si schůzku s panem Loskotem
a vyrazili v hodině občanské výchovy vybavení
sešity na poznámky na místní úřad. Přespolní,
ale také někteří místní žáci, navštívili tuto budovu vůbec poprvé.
Pan starosta na nás již čekal s úsměvem a poznámkami v ruce, které si i přes pracovní zápřah
stačil připravit. Nejprve žáky seznámil s definicí
státu a připomněl druhy státní moci, představil
místní samosprávu a největší část věnoval fungování úřadu. Ostýchaví deváťáci občas prolomili
povídání pana starosty odpověďmi na jeho otázky. Žáci se například dozvěděli, že mohou uzavřít

sňatek i zde na úřadě, co zaznamenává kniha narození a k jejich překvapení i to, že zřizovatelem
naší školy je právě obec Mšec.
Závěrem nás pan Loskot provedl zázemím úřadu. Žáci tak odcházeli nejen s mnoha užitečnými
informacemi, ale snad také potěšeni jinou formou
výuky. Z písemného opakování si pak ti důslední
posluchači odnesli pěkné známky. Panu starostovi
děkujeme za ochotu a příjemně strávený čas.
Mgr. Petra Chytrá, ZŠ Mšec

Knížka Mšec
Na úřadě městyse máte možnost si zakoupit
knihu o historii Mšece. Jedná se o nové vydání
původní knihy Ferdinanda Velce Mšec – Kornhaus z roku 1908. Kniha stojí 460,- Kč.

Poté se probírala pasportizace stromů, neuveřejnění doslovného textu rezignace bývalého místostarosty v Obecních listech, měření
rychlosti na silnici I/16, provozování restaurace
Na Knížecí městysem Mšec, sekání struh podél
silnice I/16 a sekání v parku. Řešil se nepořádek
a stav herních prvků na dětském hřišti u Červeného rybníka. Mluvilo se i o údržbě a zavírání vrat
v parčíku před zámkem, napadení kaštanů v zámeckém dvoře klíněnkou, venčení psů v parku,
obchvatu Slaného a Mšece, smlouvě o dílo s firmou DROPS na akci zateplení úřadu, pronájmu
bytů v čp. 110 a schůzce bytové komise a (ne)
konání pracovních porad zastupitelů. Zasedání
zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:15.
ÚM
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Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti
o vydání občanského průkazu a cestovního pasu
ha 1 až 22. Záleží na vás, který z těchto úřadů si
vyberete. Vyhotovený osobní doklad vám předá
úřad, u kterého jste podali žádost.

Potřebujete požádat o vydání občanského
průkazu nebo cestovního pasu a nejste v místě
svého trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat
u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, v Praze u úřadů městských částí Pra-

Předpokládáte, že nebudete moci převzít
občanský průkaz nebo cestovní pas u úřadu,
u kterého jste požádali o jeho vydání?
Občanský průkaz nebo cestovní pas můžete
převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si zvolíte při podání
žádosti. Za převzetí občanského průkazu nebo
cestovního pasu u jiného úřadu zaplatíte správní poplatek 100 Kč. Pozor – to neplatí, jedná-li
se o převzetí cestovního pasu vydaného ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě
můžete cestovní pas převzít pouze u úřadu,
u kterého jste podali žádost o jeho vydání.

Cestování bez slovníku
Ačkoliv by se mohlo ve středu před státním
svátkem zdát, že si žáci, vracející se s plnými igelitovými pytlíky, vyrazili do lesa na houby, konal
se v tento den na naší škole letošní první projekt.
Jelikož na 26. září připadá Evropský den jazyků,
ani my jsme nezaháleli a připojili se k této mezinárodní akci. I v letošním roce se role organizátorů ujali žáci deváté třídy a připravili si dopolední
program pro ostatní žáky druhého stupně. A jak
již bylo naznačeno, přesunuli jsme se ze školních
lavic do nedalekého lesa a užívali si krásného slunečného dne.
Hrstka našich deváťáků se rozmístila na trase
do šesti stanovišť, kvůli útoku bacilů na učitelský sbor i organizátory se zapojily také naše
paní asistentky a akce mohla začít. Namíchané
skupinky vyrazily plnit úkoly do Ruska, Anglie,
Slovenska, Itálie a Německa, kde se kromě jazyka
seznámily také s reáliemi cizích zemí. Mnozí žáci
využili procházky lesem také k houbaření a tak si
kromě zábavného dopoledne odnesli z lesa také
oběd. :)
Skupinky s největším počtem bodů získaly
sladkou odměnu a všichni účastníci si odnesli
také osvědčení o absolvování jazykového kurzu.

Ve spárech dravců
Až z dalekých Chotýčan u Českých Budějovic
zavítal na naši školu chovatel a cvičitel dravých
ptáků Milan Zaleš. Sokolník, který v létě vystupuje se svými opeřenci na hradě Rábí, přivezl žákům ukázat samici orla mořského, výra afrického
a bengálského a poštolku vrabčí, neboli pestrou.
Posledně zmíněný dravec jménem Rocky byl sice
mezi ostatními nejmenší, zato o sobě dával velmi hlasitě najevo vědět. Pro žáky byl připraven
zhruba hodinový program s názornými ukázkami a odborným výkladem. Žáci si tak mohli prohlédnout různá ptačí vejce, vycpaninu mláděte
orla a dozvědět se zajímavosti ze života těchto
králů oblohy. Věděli jste například, že se orlům
mění barva očí i zobáku na žlutou až v průběhu
života?
Na závěr si pan Zaleš připravil pro žáky, slavící
v září narozeniny nebo svátek, netradiční zážitek
v podobě příletu výra na ruku.
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Zpráva ZŠ a MŠ Bez hranic
Během školního roku 2016/17 a podzimu letošního roku prošla svazková škola mnoha změnami:
- bylo postupně přijato celkem 14 pedagogických pracovníků (včetně AP), pedagogický sbor
snížil věkový průměr a profesně zkvalitnil
- podstatně vzrostla vybavenost všech pracovišť (MŠ, ŠD, ŠJ i ZŠ):
- šatní skříně (Mšec, Tuřany)
- nový žákovský nábytek ve třech učebnách
(Mšec)
- postýlky a nábytek v MŠ (Mšec, Tuřany, Srbeč)
- nové linoleum ve dvou učebnách (Mšec)
- stoly a židle v obou školních jídelnách (Mšec,
Tuřany)
- vysušení a oprava zdiva ve školní jídelně
a skladu MŠ Srbeč
- kompletní nové řady učebnic pro ZŠ Tuřany
- kompletní nové řady učebnic Aj, ČJ pro ZŠ
Mšec
- nové řady učebnic M pro 3.–5.roč. ZŠ Mšec
- minerální strop a osvětlení v počítačové učebně ZŠ Tuřany
- nákupy koberců do učeben, nových dveří
- nesčetně menších úprav, oprav, nákupů technického vybavení a investic

O vitalitě a akčnosti nově se tvořícího kolektivu
pedagogů svědčí přes 150 školních akcí (vycházek, výletů, prezentací, kulturních či sportovních
akcí, besídek, akcí pro veřejnost) v minulém školním roce včetně společné dvoudenní 1. Olympiády dětí a mládeže v Lánech
Aktuální stav
- zvýšil se počet žáků: loni v obou ZŠ celkem
226, nyní 238, včetně MŠ činí 360; svazková škola má aktuálně 58 zaměstnanců
- kapacity všech MŠ jsou naplněné (udělena
výjimka zřizovatele)
- v ZŠ Tuřany probíhá přístavba nové učebny
a šaten pro zvýšení kapacity školy na 104 žáků,
totální rekonstrukce kotelny na plynovou – před
dokončením
- ŘŠ nadále řeší problém s přepravou žáků
v rámci svazkové školy se soukromým dopravcem a spoluúčastí obcí a rodičů
- ve mšecké škole stále platí (velmi osvědčené a využívané) zavedení odpoledních studoven
pod dohledem pedagoga, kde žáci 4.–9.třídy
mohou trávit čas v poledních pauzách i čekání
na odjezd autobusu

Největší akce školního roku 2017/18
- zřízení školní zahrady – pozemku (říjen – listopad 2017)
- plavecký výcvik žáků 4.–5.roč. ZŠ Mšec, ZŠ Tuřany (12 lekcí po 75 minutách, hrazeno školou,
prosinec 2017–březen 2018)
- pětidenní škola v přírodě žáků 1.–9.tř. ZŠ
Mšec (červen 2018)
- pětidenní škola v přírodě žáků 1.–5.tř. ZŠ Tuřany (červen 2018)
- 2. Olympiáda dětí a mládeže (květen 2018)
- školní akademie (červen 2018)
- studijní pobyt žáků v Londýně (březen–duben
2018)
Velkým úkolem a investicí zůstává rekonstrukce elektroinstalace a systému vytápění hlavní
budovy ZŠ Mšec, výstavba sportovního areálu
ve Mšeci.
Směřujeme k naplnění koncepce školy – práce
s PC (výborné podmínky), sportovní a pracovnětechnické zaměření (na zlepšování podmínek a vytváření nových možností usilovně pracujeme).
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Dýňová semínka „Steier“ dýně olejné
z farmy „Uchované semínko“ ve Mšeckých Žehrovicích
Dýně olejná Steier je speciální odrůda dýně.
Na rozdíl od jiných dýňových sester jsou u této
odrůdy použitelná jenom její krásná dýňová

semínka. Semínka mají tenkou sytě zelenou
slupku, která není dřevnatá jako u jiných dýní.
V roce 1880 byl tento druh nalezen jako přírod-

ní mutace, který pak byl šlechtěn až do dnešní
podoby větších a plných semen.
Na podzim když je čas sběru proces zpracování dýně jen začíná. Semínka se dýňovým kombajnem vybírají, pak proběhnou mycí turbínou,
kde se myjí a nakonec se šetrně a dostatečně
dlouho suší. Pak semínka posíláme do zahraniční firmy, kde se speciální snímací technikou
třídí na 2 kvalitativní třídy. No a pak už se můžou semínka hezky zabalit. Část z nich pražíme
a ochucujeme dobrou solí na výborný zdravý
snak. Semínka jsou známé jako jedinečný zdroj
přírodního zinku a antioxidantů a důležitých
nutričních hodnot. Preventivně pomáhají u prostaty muže a proti rakovině. Výborně se hodí
u různých diet a doplňkových výživ.
U nás kromě výtečných semínek naleznete
výtečná pesta a pálivé pasty, která jsou taky
vyrobená z dýňových semínek. Jejich využití
v kuchyni je všestranné, buď jako pomazánka
na chleba, nebo příloha k masu, bramborám či
zelenině. Ti, kteří by si chtěli naše výrobky zakoupit, mohou tak udělat přímo ve farmářském
obchůdku v Mšeckých Žehrovicích. Pro zájemce
z Prahy prodáváme na regulárních farmářských
trzích, více informací naleznete na našem webu
(www.psfarm.cz).

Sklizeň dýně olejné

Poděkování všem a pár vět k zamyšlení
Vážení spoluobčané, dne 18. 6. 2017 došlo k požáru osobního automobilu a tím zároveň k požáru garáže a s ní spojené stodoly. Poděkovaní patří
všem, ať již dobrovolným či profesionálním složkám integrovaného záchranného systému, obzvláště mšeckým dobrovolným hasičům, kteří se mnou
setrvali na místě a pomáhali mi nejen po dobu nezbytně nutnou. Ještě jednou mnohokrát díky. Zá-

roveň bych chtěl poděkovat všem lidem, byli mezi
nimi i ti, od kterých bych to nejméně čekal, a byl
jsem překvapen při úklidových pracích v následujících dnech. Díky. Pár posledních vět není o děkovaní, jen o zvědavosti... je to lidská přirozená vlastnost
jako každá jiná... Je pravdou že tolik lidí ve Mšeci
jsem viděl maximálně při městských slavnostech...
Jen škoda, že při sledování podívané jste bránili

příjezdu hasičům a ztěžovali jim jejich bezpochyby
náročnou práci. Inu stalo se... Zajímavým úkazem
jsou spekulace a domněnky některých z vás, které
se nešíří jen po Mšeci, jsou scestné a zavádějící. Pokud se chcete bavit a povídat si, zastavte se, zavolejte mi, ověřte si fakta... Rád vám je poskytnu.
Petr Sklenička
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Kanalizace a ČOV Mšec
Zpráva o stavu akce od června 2017
V rámci řádného jednání zastupitelstva městyse Mšec dne 5. 6. 2017 bylo rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky ve prospěch účastníka
společnostem POHL CZ, a. s. o. z. Roztoky se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468
a EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLUV DVUR s.r.o.
se sídlem Luční 111, 267 01 Králův Dvůr, IČ:
25016695 a EUROVIA CS, a. s. se sídlem Národní
138/10, 110 01 Praha 1, IČ: 45274924, které podaly společnou nabídku jako SDRUŽENÍ MŠEC,
neboť jeho nabídka je nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela odpovídá a naplňuje princip nejvýhodnějšího poměru nabídkové
ceny a kvality plnění.
Dále zastupitelstvo městyse Mšec rozhodlo
a schválilo Rozhodnutí o vyloučení účastníka:
OHL/ESB-Kanalizace a ČOV Mšec, Vedoucí společník OHL ŽS, a. s. se sídlem Burešova 938/17,
602 00 Brno, Veveří, IČ: 46342796 a člen Energiestavební a báňská a.s. se sídlem Vašíčkova 3081,
272 04 Kladno 4 – Rozdělov, IČ: 45146802, a to
v souladu s ust. § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ,
neboť účastník porušil ust. § 113 odst. 4 písm.
a) ZZVZ; a Rozhodnutí o vyloučení účastníka
Společnost Mšec Vedoucí: PETROM STAVBY, a. s.
se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10,
IČ: 26769211 a Člen VÁHOSTAV-SK, a.s. se sídlem Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská
republika, IČ.:31 356 648 a to v souladu s ust.
§ 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ, neboť účastník nezpracoval nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací.
Zadavatel doručil všem účastníkům řízení
15. 6. 2017 prostřednictvím datové schránky
Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky a dotčeným účastníkům Rozhodnutí o vyloučení
včetně odůvodnění. Počínaje dnem následujícím
tj. 16. 6. 2017 se datuje počátek běhu námitkové lhůty v délce 15ti kalendářních dnů. Námitková lhůta uplynula dne 30. 6. 2017 včetně, avšak
téhož dne byla doručena Námitka Stěžovatele
OHL/ESB-Kanalizace a ČOV Mšec, proti a) Neoprávněnému vyloučení účastníka ze zadávacího
řízení a b) Nesprávnému postupu při hodnocení
nabídek. Stěžovatel se prostřednictvím doručených námitek domáhal zrušení Rozhodnutí
o vyloučení a nařízení opakovaného posouzení
kvalifikace a hodnocení nabídek. Stěžovatel
ve své námitce zejména napadá nejednoznačnost a nejasnost projektové dokumentace s čímž
zcela souvisí způsob zpracování nabídkové ceny.
V souladu s dostupnou judikaturní praxí se lze
domnívat, že v případě postoupení zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, by ÚOHS
rozhodl v neprospěch zadavatele.
Dne 11. 7. 2017 v 9 hodin proběhlo za mojí
přítomnosti jednání na Státním fondu životního
prostředí (dále jen „SFŽP“) ve věci případného
vyřízení námitky, včetně následného postupu
v řízení projektu. Zástupce právního oddělení
SFŽP konstatoval, že z pohledu SFŽP doporučuje toto zadávací řízení zrušit a provést opravu
projektové dokumentace včetně výkazu výměr,
aby bylo zamezeno jakékoli nejasnosti, která by
umožnila dvojí výklad a tím přenášela odpovědnost za správnost zadávací dokumentace jako
celku včetně vymezení předmětu veřejné zakázky
na dodavatele. Zástupce právního oddělení sdělil, že tento postup se mu jeví jako nejvhodnější.
Zároveň mi bylo ze strany SFŽP doporučeno,
abych neprodleně poté, co zahájím nové zadávací řízení, odeslal žádost o prodloužení lhůty pro
doložení dokladů nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“)
na SFŽP včetně reálného harmonogramu zadá-

vacího řízení a doplnění chybějících dokladů pro
vydání RoPD.
Z těchto důvodů po vyhodnocení veškerých
dostupných listinných materiálů a v souladu
s doporučením SFŽP dne 14. 7. 2017 jsem rozhodl o zrušení zadávacího řízení k uvedené veřejné zakázce s názvem: Kanalizace a ČOV Mšec“
vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod
ev.č.: Z2017-007069, o provedení nápravných
opatření a opakovaném vyhlášení nového zadávacího řízení.
Po tomto rozhodnutí běžela 15 denní lhůta
pro případné podání námitek, žádnou námitku
k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení jsme
v této lhůtě neobdrželi.
Počátkem měsíce srpna 2017 jsem požádal administrátora dotace firmu Allotender o urychlenou přípravu nového zadávacího řízení se zaměřením nápravy projektové dokumentace včetně
nového výkazu výměr a to zejména z důvodu
nejasnosti zatřídění vzniklých odpadů na bázi asfaltových směsí. Následně jsem firmu Allotender
požádal o vypracování reálného harmonogramu
zadávacího řízení a s tím související vypracování
žádosti o prodloužení lhůty pro doložení dokladů
nezbytných pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Jelikož jsem tyto dokumenty neobdržel,
v druhé polovině srpna 2017 jsem osobně jednal
v sídle společnosti Allotendr v Praze o nastalé
situaci. Ani na tomto jednání mi nebyly dány dostatečné garance, že si s nastalou situací administrátor poradí tak, aby nebylo ohroženo čerpání přislíbené dotace. Proto jsem přijmul zásadní
rozhodnutí a to je ukončení příkazní smlouvy
s firmou Allotender dohodou.
Na toto řešení zástupci firmy Allotender nepřistoupili s tím, že hodlají pokračovat dle
příkazní smlouvy. Jelikož ani po tomto osobním jednání nenastaly skutečnosti, které jsem
požadoval, a bez mého vědomí byla na SFŽP
předložena nová zadávací dokumentace, rozhodl jsem se dne 30. 8. 2017 vypovědět příkazní
smlouvu s vedoucím učastníkem společnosti
firmou Alotender s. r. o a členem společnosti
firmou ACCON managers § partners, s. r. o. a to
v souladu s § 2443 nového občanského zákoníku. Současně jsem dne 30. 8. 2017 požádal
o spolupráci firmu Witero, kdy jsem prostřednictvím pražské společnosti J&M Solutions, s. r. o.
připravil nové zadávací řízení na akci Kanalizace
a ČOV Mšec. Rovněž jsem dne 30. 8. 2017 zaslal
žádost na SFŽP o prodloužení lhůty pro doložení dokladů nezbytných pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace včetně reálného harmonogramu zadávacího řízení a to do konce listopadu
2017. Této žádosti bylo vyhověno. Počátkem září
jsem na SFŽP předložil elektronicky návrh nového zadávacího řízení ke kontrole. Po ukončení
této kontroly jsem vyhlásil nové zadávací řízení
ve věstníku veřejných zakázek s termínem odevzdání nabídek do 15. 11. 2017 do 10 hodin.
Otevírání obálek proběhlo téhož dne. Nabídky
podalo celkem 6 subjektů, z toho celkem 3 sdružení více dodavatelů:
1. AQUASYS spol. s r. o.
2. Sdružení pro kanalizaci a ČOV Mšec 2017,
správce sdružení SYNER VHS Vysočina, a.s. (Společník: VHZ – DIS, spol. s r. o.)
3. Metrostav a. s.
4. IMOS Brno, a. s.
5. Společnost Mšec, vedoucí společník PETROM
STAVBY, a. s. (Společník: AQUACONSTRUCT s. r. o.)
6. SDRUŽENÍ MŠEC, správce sdružení POHL cz,
a.s. (Společník 2: EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRÁLŮV DVŮR, s. r. o., Společník 3: VPK Suchý s.r.o.)
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podalo
SDRUŽENÍ MŠEC, a to s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 97.895.197,24 Kč bez DPH. Druhým

kritériem hodnocení byla realizační lhůta, resp.
její zkrácení, přičemž nejdelší zkrácení v délce
100 dní navrhlo SDRUŽENÍ MŠEC. Toto zkrácení
pomůže zadavateli sanovat komplikace spojené
s nutností zrušit původní zadávací řízení a zopakovat je, což pro zadavatele představuje prodlevu v délce 3–4 měsíců. Pro úplnost dodejme,
že realizační lhůta má délku 730 dní, po zkrácení tedy 630 dní.
Vítěznou nabídkou se tedy zcela v souladu
se zákonem a zadávacími podmínkami veřejné
zakázky stal účastník zadávacího řízení SDRUŽENÍ MŠEC, což je, jak vyplývá z výše uvedeného,
sdružení celkem tří stavebních firem.
V současné době běží lhůta pro podání námitek proti výběru dodavatele, po jejím uplynutí
budeme moci směřovat zadávací řízení k jeho
ukončení, tzn. k podpisu smlouvy s vybraným
dodavatelem.
Starosta

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme
do naší obce novorozené:
Leonu Mrázkovou, která
se narodila 13. září a Pavla Berchu, který se narodil
3. října. Gratulace patří také
těm, kteří oslavili svá kulatá
jubilea nebo úctyhodný věk. Přejeme jim vše
nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
Pan Zdeněk Majer		
Paní Jana Pacáková		
Paní Venuše Ševčíková
Pan Milan Žáček		
Pan Karel Kravčišin		
Pan Zdeněk Urban		
Pan Václav Perk		
Paní Dobroslava Krupičková
Paní Blanka Bortová		
Paní Helena Blažková
Paní Václava Štěpánová
Pan Josef Ševčík		
Paní Anna Polanecká
Paní Marie Pešulová		
Paní Libuše Kobosilová
Paní Anna Zborníková
Paní Hana Proroková

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
81 let
81 let
82 let
85 let
86 let

Vzpomínka patří panu Zdeňku Valentovi, který zemřel 10. srpna 2017, ve věku 94 let.
Dodatečné blahopřání patří také novomanželům Ivaně a Romanovi Somsedíkovým, kteří
uzavřeli manželství ve Třtici u rybníka Bucek
dne 11. srpna 2017.

Novomanželé Somsedíkovi
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Mšecká sedmička

běžců opravdu důsledně. Trať
byla oproti loňsku upravena
(prodloužena na opravdových
7km) a cíl byl posunut před
fotbalovou tribunu na fotbalové hřiště, kde velmi slušná
divácká kulisa hnala běžce
do závěrečných spurtů.
Celkovým vítězem a v nově
stanoveném traťovém rekordu doběhl Tomáš Řenč z klubu Běžci Slaný v čase 24:52,
nejrychlejší ženou byla Jana
Zímová z Maratón klubu
Kladno v čase 29:26.
Účast mšeckých běžců má
vzrůstající tendenci, tak snad
nám toto tempo vydrží. Devět mšeckých běžců doběhlo
v tomto pořadí: nejrychleji
Ocenění závodníci Mšecké sedmičky
proběhl trať Tomáš JanouPrvní srpnovou sobotu se konal letos již po- šek (32:59) těsně před Lenkou Hnízdilovou
druhé běh Mšecká 7. Na mšecké fotbalové hřiště (33:04), dále pak Rosťa Kleveta (33:50), Tomáš
přilákalo velmi horké slunečné počasí celkem Tišer (38:18), Miroslav Dokládal (40:11), Michal
76 běžců, kteří se postavili na trať o délce 7km Říhánek (40:52), Magdalena Kolářová s fenkou
s úctyhodným převýšením 100m. Již zmíněný Jackie (43:52), Šárka Večeřová (46:41) a Hana
výběh na pátém kilometru prověřil kondici všech Procházková (56:55).

Než došlo na vyhlášení a dekorování vítězů,
měli všichni účastníci k dispozici skvěle připravený areál fotbalového hřiště s čerstvě zastřiženým trávníkem, který osobně pochválil
kustod české fotbalové reprezentace František
Hájek slovy: „takový trávník nebýval někdy ani
na Mistrovství světa“. František Hájek zde doprovázel bývalou českou reprezentantku Karlu
Mališovou.
Pro doplnění kalorií byly připraveny speciality
z domácí udírny, mšecký burger, gulášová polévka a pěnivý mok. Další možné osvěžení pro
všechny přítomné zajistilo zavlažování fotbalového hřiště, v parném dni určitě přišlo vhod.
V každé kategorii byli oceněni první tři běžci
a běžkyně. Kategorie mšeckých běžců byla vyhlášená samostatně. Nejstarší a oceněný běžec
Ladislav Tlustý (1940) pokořil trať v čase 55:15.
Ve své bohaté běžecké historii má uběhnutých
117 maratónů v osobním rekordu 2:50:25!
Závěrem bych chtěl poděkovat všem organizátorům: Městysi Mšec, TJ Sokolu Mšec, Maratón
klubu Kladno.
Doufám, že se závod opět líbil a 4. 8. 2018
se budu těšit opět na viděnou.
Tomáš Rosenbaum

SOKOL MŠEC – SEZONA 2017–2018
V pokračování sezóny roku 2018 můžete podpořit TJ Sokol Mšec nejdříve na hřišti SK Zlonice
v 15:00 dne 24. 3. 2018, na našem domácím
hřišti pak ve stejný čas hned za týden 31. 3.
2018 proti týmu Sokol Hostouň B. Mladší žáci
začnou hned doma a to v neděli 22. 4 .2018 v 10
hodin proti FK Hředle.

Příprava fotbalistů na novou sezonu probíhala
výhradně na domácím hřišti, kde tým dospělých
sehrál i tři přípravné zápasy. Ačkoliv ani v jednom ze zápasů tým dospělých nezvítězil, dosažení alespoň jedné remízy, vysoká obtížnost zápasů
a kvalitní příprava dávaly naději, že tým bude
na soutěž dobře připraven.
První mistrák jsme v sobotu 26. 8. vítězně odehráli proti SK Zlonice 2:0. Ještě 3. 9. jsme vrátili
porážku z přípravných zápasů Hostouni B 1:0.
Výkon v následujících utkáních nás pak dostal
na současnou třetí pozici s 24 body ze sedmi vý-

her a dvou remíz, tj. 8 bodů za lídra tabulky FC
Čechie Velká Dobrá.
Mladší žáci z 9 zápasů zvítězili 4x, z toho doma
jednou vysoko 17:1 proti TJ Slabce, vítězství pak
získali ještě proti Lužné a Zavidovu a až na penalty se zdařil zápas proti domácím FK Kněževes.
V tabulce jsou tak na šestém místě, ztrácející 14
bodů na první SK Rakovník B.

KONDIČNÍ CVIČENÍ

1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo

2017 A3A - PRODIET I.B třída skupina A
So 26. 8. 2017 17:00
TJ Sokol Mšec - SK Zlonice 2:0 (1:0)
Ne 3. 9. 2017 17:00
Sokol Hostouň "B" - TJ Sokol Mšec 0:1 (0:0)
So 9. 9. 2017 17:00
TJ Sokol Mšec - SK Doksy 2:3 (0:2) Pen: 2:3
So 16. 9. 2017 17:00
FC Čechie Velká Dobrá - TJ Sokol Mšec 3:0 (3:0)
So 23. 9. 2017 16:30
TJ Sokol Mšec - Sokol Jedomělice 2:1 (1:0)
Ne 1. 10. 2017 16:00
SK Braškov - TJ Sokol Mšec 3:2 (3:2)
So 7. 10. 2017 16:00
TJ Sokol Mšec - TJ TATRAN Rakovník "B" 1:0 (0:0)
So 14. 10. 2017 15:30
TJ Sokol Mšec - TJ SOKOL VRANÝ 4:1 (3:0)
So 21. 10. 2017 15:30
TJ Sokol Klobuky - TJ Sokol Mšec 1:2 (0:1)
So 28. 10. 2017 14:30
TJ Sokol Mšec - TJ SPARTA LUŽNÁ 7:0 (1:0)
Ne 5. 11. 2017 10:15
SK Rakovník "B" - TJ Sokol Mšec 2:3 (0:1) Pen: 4:5
So 11. 11. 2017 14:00
TJ Sokol Mšec - SK Slaný "B" 2:3 (0:3)
Pá 17. 11. 2017 13:30
TJ Unhošť - TJ Sokol Mšec 4:0 (2:0)

2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
1. kolo

Ne 3. 9. 2017 10:00
Pá 15. 9. 2017 17:30
Ne 17. 9. 2017 10:00
Ne 24. 9. 2017 10:00
Ne 1. 10. 2017 10:00
Ne 8. 10. 2017 10:00
Ne 15. 10. 2017 11:00
Ne 22. 10. 2017 10:00
So 28. 10. 2017 11:30

Každé pondělí a čtvrtek od 19 hodin v tělocvičně ve Mšeci.
Cvičení probíhá na velkých míčích v kombinaci
s overbally (menší míčky) a balančními čočkami.
Je zaměřeno na posilování hlubokého stabilizačního systému, odstraňování bolestí zad a protahování. Zároveň se při tomto druhu cvičení velmi dobře tvaruje postava!
Vhodné i pro začátečníky (cviky lze přizpůsobit
fyzické zdatnosti jednotlivých cvičících).
Vezměte si s sebou karimatku a sportovní obuv
na přezutí. Cena hodiny je 50 Kč.
Případné dotazy pište na email:
magdalena.kosmetika@seznam.cz
nebo sms: 604 864 320.
Srdečně zve Magda Kolářová
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Výsledky zápasů dospělých i mladších žáků

2017 F1A - OP mladších žáků
So. Mšec - TJ Roztoky 4:4 (2:2)
FC 05 Zavidov - So. Mšec 2:3 (1:1)
So. Mšec - So. Nové Strašecí 3:9 (1:5)
SK Rakovník B - So. Mšec 3:0 (1:0)
So. Mšec - TJ Slabce 17:1 (8:0)
Sp. Lužná - So. Mšec 6:8 (2:3)
FK Kněževes - So. Mšec 3:4 (2:1) Pen: 2:3
So. Mšec - SK Lány 5:8 (2:4)
FK Hředle - So. Mšec 5:0 (2:0)

