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Falešný silvestr 2017

Městys Mšec už podruhé pořádal v sobotu
30. 12. 2017 od 17 hodin na autobusovém nádraží akci Falešný silvestr.
Mnoho lidí si nechtělo nechat ujít jeden z prvních ohňostrojů „sezóny“, a tak ještě před začátkem akce bylo vidět, že účast bude hojná. Nepřítelem akce bylo jednoznačně počasí. Teplota sice
neklesala do mínusových hodnot, ale vlhko z celodenního poprchávání a svěží vítr prověřovaly
kvalitu oblečení a odhodlání se bavit u slíbené
hudby a ohňostroje. Pomoci s udržením si silvestrovské pohody se snažily i stánky s občerstvením, především ty se svařeným vínem či čajem.
Z pódia starosta městyse uvítal srdečně všechny návštěvníky, ale již vzápětí pódium opanovala
skupina Band-a-SKA a pomocí rytmické hudby
na jamajský způsob se pokoušela rozhýbat dav,
autobusové nádraží se totiž mezitím hezky zaplnilo lidmi. Přesný počet návštěvníků nebylo
jak zjistit, přesnějšího odhadu lze dosáhnout jen
díky spotřebě svařeného vína. Spotřeba alkoholu
v ČR je přibližně 18ml/osobu/den, to je zhruba
200 ml svařeného vína, a protože se ho vypilo

asi 80 litrů, dostáváme se na počet 400
návštěvníků, nutno
zdůraznit, že se jedná o asi hrubě přibližný odhad. Ale
zpátky od statistik
k zábavě, Banda-SKA se opravdu
snažila jak hudbou,
tak slovním povzbuzováním vymámit
z davu trochu tance,
z většiny lidí však
nedostala víc než
decentní pohupování. Naštěstí nejen
rytmem Band-a-SKA
vládla, texty písní
byly často velice
vtipné a sem tam
vykouzlily i nějaký
ten pobavený úsměv
na tváři. Poměrně
dlouho jsem nemohl
dostat z hlavy refrén „já mám partu
kámošů, co lezou

do košů!“
Hodinu od zahájení akce hlavní organizátor
a moderátor večera starosta Jiří Loskot uvedl
další hudební doprovod večera Standu Hložka.
Zpěvák sice vystupoval na podiu bez živé hudby, ale nasazení bylo příkladné a každý se snad
rád zaposlouchal. U posledních dvou hitů Holky z naší školky a Můj čas pak byla atmosféra
vyloženě koncertová. Na závěr svého vystoupení
všem přítomným Standa Hložek popřál do nového roku hodně štěstí, zdraví, a aby se lidi měli
rádi. Se starostou pak společně v 18:52 odstartovali tolik očekávaný ohňostroj.
Asi nemá smysl popisovat jednotlivé barvičky
a kompozici, žádná výrazná totiž nebyla. Každopádně popsat ohňostroj lze účinkem na diváky,
kteří po čtvrt hodince, kdy se jim rozpustile rozprskával nad hlavami, odcházeli s pocitem dobře
stráveného večera.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém chodu akce. Poděkování patří
také hasičům SDH Mšec, že dohlédli na to, aby
nám neshořelo kulturní zařízení.
Radnice

Oznámení dodavatele
stavby kanalizace a ČOV Mšec
Vážení občané,
Sdružení MŠEC, které je složeno společnostmi
POHL cz, a.s, Ekologická stavební s.r.o. a VPK Suchý s.r.o., uspělo v soutěži o zhotovení stavby
„Mšec – výstavba kanalizace a ČOV“.
Stavba v intravilánu obce bude zahájena v průběhu měsíce dubna. Před zahájením prací budou
občané informováni v dostatečném předstihu
o časovém postupu prací v jednotlivých ulicích
dané obce. Touto cestou bych Vás chtěl požá-

dat o schovívavost se stavebními pracemi, které
budou probíhat v blízkosti Vašich domovů. Celá
stavba bude dokončena do 21 měsíců od zahájení prací.
Zároveň jsem připraven zodpovědět případné
dotazy při veřejném zasedání zastupitelstva konané ve vaší obci dne 12. 3. 2018.
Za Sdružení Mšec
Ing. Jaroslav Kašpar
POHL cz a.s.

zdarma
Městys Mšec pořádá
10. března 2018
10.00 – 16.00 hodin
v salonku restaurace
Na Knížecí ve Mšeci

(vstup samostatným vchodem přes zahrádku)

VELIKONOČNÍ JARMARK
Dále pro vás budou připraveny dílničky,
kde si budete moci vyrobit jarní dekorace
Všichni jste srdečně zváni

Vážení rodiče a děti,
dovolujeme si Vás pozvat na

DĚTSKÝ INDIÁNSKÝ KARNEVAL
v sobotu 17. 3. 2018
od 14:00 hodin v KZ ve Mšeci
Programem provází DJ VESELÁ HUBA
Pro děti je připravena
indiánská diskotéka
malování na obličej
balónková „šou“
a další
Nejlepší masky budou oceněny

Městys Mšec
Vás srdečně zve na

MAŠKARNÍ ZÁBAVU
Mšec – kulturní zařízení
sobota 17. března od 20:00 hodin
K tanci a poslechu hraje skupina Ikaros
Vstupné 70,- Kč
Nejlepší masky budou bohatě oceněny

Pozvánka

na 18. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec, které
se koná

v pondělí dne 12. 03. 2018 od 19:00 hod.
v kulturním zařízení
PROGRAM :
1) Zahájení
2) Veřejné projednání zahájení a průběhu stavby kanalizace a ČOV Mšec s občany za účasti dodavatele stavby a technického dozoru investora
3) Rozpočtová opatření
4) Schválení příspěvku pro TJ Sokol Mšec
5) Zpráva starosty
6) Diskuse
7) Závěr
srdečně zve starosta městyse Mšec
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Zápis do Základní školy a Mateřské školy Bez hranic
Zápis do 1. ročníku Základní školy Mšec
proběhne v pátek dne 13. 4. 2018 mezi 15.
a 18 hodinou, v ZŠ Tuřany proběhne zápis již
11. 4. ve stejný čas.
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Povinná školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad školní docházky

Rodiče, kteří uvažují o podání žádosti o odklad
povinné školní docházky, upozorňuji, že novela
školského zákona mění i termín pro podávání
této žádosti, a to tak, že zákonný zástupce podává žádost včetně doporučujícího posouzení
příslušného školského poradenského zařízení
a odborného lékaře nebo klinického psychologa
již v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (viz § 36 odst. 4).
Pokud bude rodič žádat o odklad docházky, je
povinen žádost podat přímo při zápisu, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa nejpozději do 30. 4. 2018!

Vzhledem k pracovní vytíženosti pedagogickopsychologických poraden doporučuji zajistit si
vyšetření co nejdříve.
Tiskopisy žádostí o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání a odklad povinné školní docházky
jsou na webových stránkách školy (formuláře
k zápisu).

Zápis do mateřské školy

Zápisy do mateřské školy v Srbči, Tuřanech
i ve Mšeci se uskuteční 16. 5. 2018.
Na všechny děti se těší celý pedagogický sbor!
Mgr. Milan Dvořák,
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Recitační odpoledne
Mrazivé únorové odpoledne na svátek zamilovaných jsme si zpříjemnili chvilkou poezie.
Na škole se ten den konalo školní kolo recitační
soutěže, do kterého postoupili nejlepší žáci z kola
třídního. V učebně páté třídy se sešlo 22 recitátorů z prvního až osmého ročníku. V porotě zasedly paní učitelky Chytrá, Landová a Skleničková,
s organizací pomáhala také paní učitelka Sklenářová. Recitující soutěžili ve čtyřech kategoriích
a měli na výběr z několika stanovených textů.

Po odrecitování všech básní následovalo vyhlášení výsledků a odměnění soutěžících. Odměnu
kromě výherců nakonec dostali za účast všichni,
mimo diplomu si odnesli i něco sladkého na zub.
Do okresního kola recitační soutěže „Slánka“,
které se uskuteční 15. března ve Slaném, jsme
vyslali Karolínu Beschier, Tomáše Burleho, Adama Slavíka a Sáru Lidickou. Držíme jim palce!
Mgr. Petra Chytrá, ZŠ Mšec

Boj o přežití
Nastala apokalypsa. Ne, nebojte, nejsme posly
špatných zpráv, to jsme se jen v rámci školního
programu ocitli tak trochu ve sci-fi situaci. Začátkem února se na naší škole uskutečnil projekt

„Survival“ (přeloženo „přežití“). Úkolem žáků
druhého stupně nebylo „přežít“ týden ve škole,
ale umět odhadnout své možnosti, dovednosti
a naučit se spolupráci a komunikaci při fiktivní

katastrofické situaci. Naše škola se tedy na základě rozhodnutí žáků stala útočištěm po výbuchu
atomové bomby a navíc v obležení zombie. A tak
začal náš boj o přežití.
Nejprve bylo nutné stanovit, co je potřeba zajistit. Vzniklo tak šest skupin a žáci se dle svého
uvážení sami rozhodli, do které se přiřadí. Jedna
obstarávala vodu, další jídlo, třetí sháněla materiál, další vyráběla nástroje, „personální oddělení“ zajišťovalo lidské zdroje a nechybělo ani
zajištění lékařské péče a obrany. Každá skupina
pak sháněla informace na čtvrteční prezentaci,
kde ostatní seznámila se svým plánem na přežití. Viděli jsme tak ukázku sebeobrany, videa
o výrobě sekery i scénku o lékařském zákroku,
který by však nikdo raději podstoupit nechtěl.
Ti nejpilnější dostali za odměnu své vlastní, trochu upravené, krabičky poslední záchrany. A aby
i ti ostatní nabrali energii do boje o přežití, těšili
se ze sladké odměny.
V pátek projekt vyvrcholil besedou o aktuálních
problémech životního prostředí. A jak dlouho by
podle učitelů naši žáci v podmínkách přežili?
Maximálně do jara.
Mgr. Petra Chytrá, ZŠ Mšec

Výzva paní Meldy Boydové rozené Mildorfové
Paní Melda Boydová rozená Mildorfová žijící
v USA, požádala městys Mšec o uveřejnění výzvy,
ve které hledá jakékoliv informace o své rodině
a vzdálených příbuzných z České republiky. Pokud budete mít nějaké informace a budete chtít
kontaktovat paní Meldu Boydovou, můžete tak
učinit přes k tomu určený email bamaczech14@
gmail.com, v případě že si nerozumíte s emaily,
pomůžeme Vám na úřadu městyse.

Výzva

Můj dědeček, Václav Mildorf, se narodil roku
1887 v Srbči č.p. 82, zde žil do roku 1907, kdy
emigroval do Ameriky. Já nyní žiji ve Virginii
ve Spojených státech a velice ráda bych se chtě-

la spojit s kýmkoliv, kdo zná někoho z mé rodiny
anebo o ní cokoliv ví.
Před několika lety jsme s manželem najali českého genealoga, který sestavil rodokmen Mildorfů a dopátral se až k Jakubovi Malcovi ze Mšece,
č.p. 43. Roku 1798 se mu narodila dcera Marie,
která se v roce 1828 provdala za krejčovského
mistra Augustýna Muhldorfa/Mildorfa ze Mšece,
č.p.39.
S radostí se podělím o získané informace o rodině Mildorfů, Malců i dalších, kteří se vyskytují
v rodokmenu, včetně Anny Erbové, matky Václava Mildorfa.
Přikládám fotografii Václava Mildorfa z jeho
svatby v St. Paul, Minnesota, a Františka Mil-

dorfa, Václavova bratra, kterou poslal Václavovi
z Prahy v roce 1919.
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Modrá na Červeném rybníce
Na hrázi mšeckého Červeného rybníka bylo o dopoledne dne 20. 12. 2017 rušno. Množství
problikávajících modrých světel hasičské techniky jistě evokovalo u případných svědků úzkost
z očekávané tragédie. Naštěstí se však jednalo pouze o taktické cvičení, účastnily se ho jednotky
Nového Strašecí, Slaného, Stochova a hlavně i našeho SDH Mšec.

Vedoucí zásahu Martin Vondra, velitel stanice
Slaný, nám sdělil scénář cvičného zásahu:
„Jedná se o dopravní nehodu s vyproštěním
jedné osoby, která byla zaklíněna v automobilu.
Ten převážel ropné látky, které unikly na pozemní komunikaci i do vody. Součástí zásahu je tak
výjezd povodňového kontejneru se čluny, přívěs
na ropné havárie, na místě se natahovaly norné
stěny, zasahovalo sorbentem a došlo k vyprošťování osoby z havarovaného vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení.“
A proč hasiči trénovali zrovna na Červeném
rybníce?
„Máte největší rybník, je jednou z největších
vodních ploch, které máme v našem hasebním
obvodu.“ sdělil velitel.
Končící cvičení pak vedoucí zásahu ohodnotil
velice pozitivně.
„Cvičení se povedlo, splnilo účel. Tím že se jednalo o cvičení taktické, jednotky se zdokonalily
i v praxi s daným vybavením. Zkoušeli jsme i přečerpávání hořlavých kapalin pomocí membránového peristaltického čerpadla. Také je potřeba
zmínit, že všechny jednotky se dostavily na místo podle zákona včas.“
Své působení shrnul příslušník SDH Mšec Mikuláš Maloš:
„Na místě jsme byli podle zákona do 5 minut
a řídili se podle pokynů velitele zásahu“.
Radnice

Společenská rubrika

Zajištění pečovatelských služeb
občanům městyse
Každý občan městyse se může ocitnout v situaci, kdy pro nemoc, úraz, či jen pokročilé stáří
přestane být soběstačný v zajišťování svých potřeb a udržování chodu své domácnosti. Bohužel
ne vždy je možné, aby v dané situaci pomohla
rodina, či jiná osoba blízká.
Okamžitě se nabízí využití nějakého druhu
ústavní péče tj. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domy
s pečovatelskou službou, léčebny dlouhodobě
nemocných. Zde je ovšem potřeba myslet na nedostačující kapacity takových zařízení a nelze ani
opomenout, že mnohým občanům se jednoduše
nechce opustit svůj domov a trávit své dny v cizím prostředí.
Takový člověk ovšem nemusí hned přistoupit
na snížení kvality svého života, trpět nedostatkem jídla, čistoty, pořádku v domácnosti, nebo
jen snášet samotu. S udržením důstojného žití
v domácím prostředí pomáhají „terénní sociální
služby“. Pro občany městyse Mšec smluvně zajišťuje tyto služby Okresní pečovatelská služba
Nové Strašecí.
Pečovatelky mohou zajistit stravování i dopomoci s podáváním jídla a pití, taktéž se lze
domluvit na provedení nákupu a pomoci při
přípravě jídla. Pečovatelská služba pomůže také
s pohybem po domácnosti, s osobní hygienou,
s oblékáním, nebo zajistí doprovod k lékaři, či
na kulturní akce. V domácnosti lze pomoci s běž-

ným úklidem, nebo zajistit velký úklid, možné
je i vyprat a vyžehlit. Pro mnohé, kteří špatně
snášejí samotu, může být více než dostačující už
jenom přítomnost pečovatelky samé.
Kontaktovat pečovatelskou službu lze na telefonním čísle 313 574 085 nebo 731 704 335,
mailem pecovatelskasluzba@novestraseci.cz, či
osobně v kanceláři pečovatelské služby v budově DPS v Novém Strašecí. Nemusíte mít žádná
potvrzení od lékaře, našeho úřadu městyse, či
jiného úřadu. Sociální pracovnice ze zájemcem
o pečovatelskou službu vyplní žádost a domluví
se s ním na termínu osobní návštěvy v domácím
prostředí, kde se zhodnotí vhodnost a rozsah terénní služby dle potřeb klienta a možností pečovatelské služby, případně se navrhne příhodnější
řešení situace klienta jiným typem sociální či
zdravotní služby.
Služby jsou zajišťovány v pracovních dnech
od 7:30-16:00 a jsou poskytovány za jednotnou
cenu 120 Kč/hod, počítá se čas strávený u klienta se započtením cesty tam i zpět. Pro některé
činnosti se platí jednorázový poplatek za úkon.
Dovážka obědu ze školní jídelny přijde celkem
na 75 Kč. Pořízení velkého týdenního nákupu je
za poplatek 100 Kč. Množství vypraného nebo
vyžehleného prádla je zpoplatněno 70 Kč/kg.
Bližší informace jsou uvedeny na internetových
stránkách www.novestraseci.cz/sluzby/pecovatelska-sluzba
Radnice

Blahopřejeme všem občanům městyse Mšec, kteří
v měsících lednu a únoru
dosáhli významných životních jubileí.
Paní Jiřina Alterová		
Paní Miloslava Kovalovská
Pan Jiří Pokorný		
Paní Jiřina Křenková
Pan Pavel Sedláček		
Pan Karel Křenek		
Pan Jiří Trégr		
Pan Věroslav Vitner		
Paní Marie Sedláčková
Paní Zdeňka Simandlová
Paní Marie Kapková		
Paní Jiřina Fořtíková		
Pan Václav Kolařík		
Paní Květoslava Kunertová

60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
80 let
80 let
82 let
83 let
86 let
88 let

Dne 14. února 2018 v obřadní síni úřadu
městyse Mšec uzavřeli manželství Lenka Černá
a Michal Dolejš. Novomanželům přejeme mnoho štěstí do společného života.

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínat budeme na Yvonu Šourovou, která nás
opustila dne 4. 2. 2018 v nedožitých 51 letech, a Bedřicha Eise zesnulého 2. března
2018 ve věku 78 let.
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Stromy ve Mšeci
Veřejnost se oprávněně zajímá, proč se kácí
v obci některé stromy. Vysvětlení je jednoduché.
O zeleň je nutné se starat a toto je jeden z nutných kroků. Na základě inventarizace stromů
v katastru obce Mšec, kterou zajistila společnost
SAFE TREES, s.r.o. byl zpracován plán ošetření
těchto stromů, kde jsou popsány postupy a naléhavosti jednotlivých zásahů. Bohužel k těmto
pracím občas patří i kácení stromů, které již neplní svoji původní funkci. Výše uvedenou firmou
byl vypracován seznam stromů, u nichž byl stanoven první stupeň naléhavosti zásahu, v tomto
případě naléhavost kácení k zajištění bezpečnosti daného prostoru. Během března bude vykáceno 26 ks stromů, které jsou suché, polosuché

nebo mají takové defekty, které narušují jejich
statiku, a proto je nutné je z bezpečnostních důvodů odstranit. Celkový součet se může někomu
zdát vysoký, ale většina kácených stromů se nalézá v extravilánu obce, v alejích podél místních
komunikací a polních cest.
V centru obce jsou ke kácení určeny dva jírovce
ve dvoře před zámkem, dvě břízy před vstupem
do školky, dva jasany a jedna lípa na starém hřbitově a jeden hloh u č.p.67. V kaštánce od křížku
směrem k rybárně je určeno ke kácení 6 stromů,
zbytek je podél cesty směrem na Háje a podél
polní cesty od Hošků ke kaštánce.
Proti tomu se v katastru obce budou vysazovat nové stromy. Je zpracován projekt obnovy

jabloňové aleje vedoucí od hřbitova až ke třtické
silnici. Staré stromy budou prořezány, lokálně
budou odstraněny náletové dřeviny a budou
dosazeny jabloně, vysokokmeny, staré odrůdy
v počtu 94 ks, dále v rámci tohoto projektu bude
vysazeno 6 ks lip a 4 ks dubů. Na tento projekt
je požádáno o dotaci. Předpokládaná realizace je
podzim 2018 až jaro 2019.
V druhé polovině roku 2018 by se měl realizovat bezpečnostní a zdravotní řez u stromů kolem
zámku a v centru obce.
Václav Rosenreiter

Sokol Mšec
Na fotbalovém hřišti je sice od konce listopadu
klid, ale místní fotbalisté, jak dospělí, tak žáci nezahálí a trpělivě se připravují na novou sezonu,
která začíná 24. 3. prvním jarním mistrovským
zápasem.
Žáci se scházejí k tréninkům každé úterý
a čtvrtek od 17. hodiny, pod vedením trenérů
P. Dubna a R. Janka využívají místní tělocvičnu
základní školy.
Hráči mužstva dospělých začali s přípravou
na novou sezonu 23. 1. a k tréninkům, které jsou
každé úterý a čtvrtek, si pronajímají hřiště s umělou trávou v Rynholci. Rovněž již sehráli tři přípravná utkání, v nichž se postupně utkali se Zavidovem
(4-1), Kryry (2-2) a Holubicemi (1-1). Generálka
před startem jarních zápasů bude sehrána 17. 3.
s pražským týmem Stodůlek.
Všechny příznivce a fanoušky mšecké kopané
srdečně zveme na zápasy našich týmů žáků i dospělých.

Soumrak plesů ve Mšeci?
Mnoho lidí se ptá, proč se letos nakonec nekonal ohlášený myslivecký ples. Odpovědí je
neveselé vyprávění. Začnu drobnou rekapitulací
historie plesů ve Mšeci.
Společenskému životu pro dospělejší a dospělé se věnuji od roku 1974, kdy jsem po kurzech
společenského tance nevynechal v blízkém okolí
Mšece skoro žádnou zábavu nebo ples. A bylo
z čeho vybírat! Od roku 1979 bydlím trvale ve Mšeci a v obci se v té době konaly plesy
a zábavy v tělocvičně na zámku, a to až do roku
1987, kdy se postavil nový kulturní dům. Plesy
pořádaly snad všechny spolky, které v obci existovaly, odhaduji, že se konalo cca 8 plesů za sezonu a všechny byly vyprodané. Na plesy chodili
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mladí, středního věku i senioři a zábava byla
nesmírná. Nepamatuji si, kdy přesně nastal ten
zlom, ale asi od roku 2000 se počet plesů začal
pro nezájem veřejnosti snižovat a i účast na těch
zbývajících byla stále slabší. Nejdéle vydrželi myslivci, hasiči a sportovci. Z nich myslivci měli snad
jako jediní „vyprodáno“. Maximální kapacita sálu
za „zlatých“ časů byla 240 míst k sezení, vše bylo
okamžitě v předprodeji vyprodáno, a kdyby bylo
k dispozici ještě 100 míst tak se také prodaly!
Takový byl o myslivecký ples zájem.
Ale i na myslivce došlo. Posledních 5 let již vyprodáno neměli, ale přesto účastníků plesu bylo
tolik, že svým vstupným pokryli režii plesu. Při
posledním plesu v roce 2017 pak bylo prodáno
cca 140 vstupenek, což byla samotná hranice
rentability pořádání plesu.
Nu a letos, čtyři dny před plesem, jsme měli
v předprodeji prodáno cca 40 vstupenek a asi
20 jich bylo nezávazně zamluveno. Na základě
zkušeností z minulých let se večer při zahájení
plesu prodá cca 10 vstupenek. Když to sečteme,
na ples by přišlo maximálně 70 lidí! Navíc začínalo chřipkové období a někteří zájemci začínali
vstupenky odříkat. Další komplikace nastala,
když se o možné slabé účasti na plese dozvěděl
dodavatel občerstvení. Konstatoval, že by si takto
nevydělal a své služby také odřekl. Za této situace už bohužel nepomohlo ani to, že jsme již měli
do tomboly zajištěné 3 divočáky, muflona, jelena

siku, 60 ks bažantů a další věcné ceny, celkem
by v tombole bylo přes 100 cen. Jen s tombolou
si ovšem na plese nezatancujete a nepobavíte
se s přáteli. Proto jsme museli s těžkým srdcem,
prvně v historii myslivců ve Mšeci, ples zrušit.
Jaká bude budoucnost mysliveckých plesů?
První moje reakce po letošním utrpěném debaklu byla, že již myslivecký ples pořádat nebudu.
Nás myslivců je kolem třiceti, bohužel i myslivci
mají ve svých řadách, podobně jako jiné spolky, jen 6-8 „tahounů“, kteří všechno odmakají
a ostatní se vezou. A někteří z těch ani na ten
svůj vlastní ples nepřijdou. Na myslivecké schůzi konané po odvolaném plese jsem dal najevo
svoje rozčarování a výsledkem bylo, že několik
mladých myslivců přislíbilo, že se aktivně zapojí
do přípravy plesu v roce 2019. Každopádně je
nutné zlepšit propagaci plesu, protože rozvézt
po okolí cca 15 plakátů nestačí. Jak to skutečně
dopadne za rok? Uvidíme.
Závěrem položím řečnickou otázku. Kde všichni lidé jsou, co dělají? Koukají na televizi, na internet, stačí jim zábava přes sociální sítě? Zapomněli co je to klasický společenský život, sejít se,
popovídat si, zašprýmovat, zatancovat….
Václav Rosenreiter
Honební starosta

