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Milan Dvořák: Učím se stále,
jako každý žák i pedagog
Rozhovor s ředitelem ZŠ a MŠ Bez hranic
Mgr. Milanem Dvořákem.
Jak byste zhodnotil letošní školní rok?
Školní rok 2017/18 byl náročný, hektický, produktivní a já doufám, že 30. 6. budu moci říct,
že byl i úspěšný. Zatím pro pozitivní hodnocení nemám potřebnou troufalost, čeká nás ještě
sedm pracovních týdnů s několika velkými akcemi, jako jsou 2. Olympiáda dětí a mládeže v Lánech, pětidenní škola v přírodě ve Vojtově mlýně
a školní akademie s vystoupeními tříd i tombolou. Tedy akce, které dosud neměly pevné místo
v kalendáři mšecké školy, které důkladně prověří
organizační a tvůrčí potenciál pedagogů a z kterých chceme vytvořit tradici.
Řadu kladů ovšem můžeme identifikovat už
nyní. Povedlo se založení školní zahrady s přispěním žáků školy, velmi zdařilý byl studijní výjezd
sedmnácti žáků do Londýna, úspěšně proběhly
zápisy do prvních tříd. Mimořádného sportovního úspěchu dosáhl společný fotbalový tým
svazkové školy v turnaji McDonald´s Cup, když
v konkurenci devíti týmů včetně novostrašecké
a třech rakovnických „megaškol“ obsadil 2. místo po těsné finálové prohře. Nejpodstatnějšími
pozitivy jsou nadále vzrůstající počty žáků obou
škol, naplněnost kapacit všech školek a opakovaně stoprocentní úspěšnost odcházejících deváťáků v přijímacích řízeních na střední školy.

Na škole jste ředitelem druhým rokem, už
zvládáte všechny povinnosti?
Otázka na tělo… Asi takhle: Musím! Učím se stále, jako každý žák i pedagog. Pořád přichází nové
věci, problémy i nečekané „jobovky“ a hledáme
řešení ve spolupráci s týmem mých nejbližších
spolupracovníků – zástupkyní ŘŠ, účetními, auditorkou, s oběma školníky, pedagogy. Jsou to
schopní a šikovní lidé a jsem moc rád, že právě
oni jsou součástí celého soukolí. Škola aktuálně
čítá 362 žáků, 60 zaměstnanců, spravuje 5 budov, 3 školní jídelny… Bez vzájemné spolupráce,
zodpovědnosti a důvěry by to nemohlo fungovat!
Jaké plánujete na škole změny?
Změn bylo dost, přibyla spousta akcí. Pracujeme i na „generálním“ úklidu prostoru nad tělocvičnou, kabinetu tělocviku, nářaďovny a dalších
úpravách ve dvoře školy. Podařilo se vyřešit rozšíření školních družin o 30 žáků (ve Mšeci i v Tuřanech, od září 2018), plánujeme založení školního
klubu pro další rozšíření nabídky kroužků. Pevně
věřím v realizaci výstavby multifunkčního sportovního hřiště v areálu školy, pro které už jsem
nechal zpracovat finální studii a rozpočet.
Těšíte se na prázdniny, jak je strávíte?
Nic velkého neplánuji. S dětmi k babičkám, pár
dní na Vysočině (odkud pocházím), Dvůr Králové
a safari… A práce. Příprava nového školního roku,
rozvrhy, dohledy, revize vzdělávacího programu,
výroční zpráva, roční plán práce, nové učebny
školní družiny… Ředitel nemá moc dlouhé prázdniny, to si prostě nemůže dovolit.
ptala se Kateřina Suchá,
redaktorka školního časopisu

zdarma

Nádoby na bioodpad
Vážení občané, váš bioodpad ze zahrad a domácností nyní můžete odkládat
do 120litrových bio popelnic, které získal Městys Mšec
za finanční podpory Evropské
unie. Bio popelnice Vám budou zdarma dodány po osobní, telefonické, či e-mailové
domluvě s úřadem městyse.
Frekvence svozu bioodpadu není prozatím stanovena, určí se začátkem
června podle celkového počtu odebraných bio
popelnic.

Bioodpadem se rozumí:
- listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, piliny, spadané ovoce,
- zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, pečivo, skořápky vajec, hlína z květináčů, papírové kapesníky, rulička od toaletního
papíru a plata od vajec.
Do bio popelnic nepatří:
- obecně odpad nerostlinného původu - tuky,
kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny,
- zbytky jídel – omáčky, pomazánky, jedlé oleje,
těstoviny,
- cigarety a nedopalky, sáčky od vysavačů, jednorázové pleny,
- uhynulá zvířata a exkrementy masožravých
zvířat,
- odpad patřící do jiných třídicích nádob.
Radnice

Zahraniční zájezd do Londýna
Středa 18. dubna začala pro většinu žáků
naší školy úplně běžně. 17 dětí však ráno vyšlo
do školy se sbalenými batohy a připraveno na let
do dalekého Londýna. Pro téměř všechny to byl
premiérový let, takže nervozita i natěšení panovaly o trochu větší.
Stačilo jen vydržet pár chvil ve škole, kde jsme
ještě trochu papírovali a mohlo se vyrazit.
Na letišti jsme se všichni potkali s naším panem průvodcem Filipem Felixem, který nám byl
celý zájezd k dispozici a měl pro nás připravený
program na celé 4 dny. Myslím, že za všechny
mohu říci, že byl skvělý a určitě bychom se s ním
rádi zase někam vydali.
Na letišti všechny kontroly proběhly v pořádku a než jsme se nadáli, stáli jsme na londýnské půdě. Počasí nás přivítalo více než přívětivě.
Všichni jsme očekávali typické anglické počasí,
mlhu, déšť, ale opak byl pravdou. S překvapením
jsme sundávali mikiny, vyhrnovali kalhoty a nasazovali sluneční brýle.

Po ubytování v hezkém malém hotýlku blízko
centra jsme se vydali prohlédnout si večerní
Londýn, který jsme pak měli možnost navštívit
i poslední den našeho zájezdu. Měli jsme tu
možnost navštívit Trafalgarské náměstí, krásnou
procházkou dojít až k parlamentu a kolem Westminsterského paláce a opatství dojít do Hyde
parku, kde jsme si dali večerní piknik. Pokračovali jsme k Buckinghamskému paláci až do čínské
čtvrti zvané Soho, kde jsme se po náročném dni
občerstvili. Plni dojmů a zážitků nejen z letadla,
ale i z první návštěvy Londýna, jsme se v pozdních večerních hodinách vrátili na hotel a těšili
se na další den.
Druhý den po typické anglické snídani jsme nasedli na vlak a vyrazili do univerzitního Oxfordu.
Hned jako první nás ohromila Oxfordská univerzita, kde jsme navštívili i místa z natáčení slavného Harryho Pottera. Poté nás čekal další zážitek,
a to jízda motorovými čluny po řece Temži. Zážitek to byl o to větší, jelikož si každý z nás mohl

Zápis do MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne
v MŠ Mšec, MŠ Tuřany a MŠ Srbeč 16. května
2018 od 8.00 do 16.00 hodin.
Vážení rodičové, k zápisu přineste vámi vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání a Evidenční list pro
dítě v mateřské škole, kde se vyjadřuje i lékař
pro děti a dorost. Formuláře a kritéria pro přijetí
naleznete na našich webových stránkách: skolabezhranic.cz
Dále vás žádáme, abyste sebou přinesli rodný
list dítěte a váš občanský průkaz.
ZŠ a MŠ Bez hranic
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řízení tohoto člunu vyzkoušet. Počasí opravdu
přálo, takže jsme se u toho i krásně opálili. Celý
den jsme si moc užili, že po návratu do Londýna
na hotel jsme si jen došli do místního Tesca pro
večeři a poté už unaveni padli do postelí.
Předposlední den nás čekal další výlet vlakem,
tentokrát do přímořského Brightonu. Hned
po vystoupení z vlaku a krátké procházce se přímo před námi objevilo moře, tedy spíše průliv
La Manche, kde se i někteří odvážlivci vykoupali. Také jsme navštívili podmořský svět s žraloky, medúzami, chobotnicemi, rejnoky a dalšími
mořskými živočichy.
Tento den byl klidnější než předchozí dva, takže
kdo chtěl, mohl jít večer po návratu do Londýna
ještě na slavnou nákupní zónu Oxford Street.
Uteklo to jako voda a byl před námi poslední
den. Po snídani jsme si vzali všechny své věci
a vydali se na poslední výlet už jen po Londýně.
Protože jsme měli s sebou naše batohy, cestovali jsme hlavně metrem. Prošli jsme se historickým centrem Londýna a došli jsme až k Toweru
a Tower Bridge, kde jsme měli neskutečné štěstí,
jelikož jsme viděli tento most otevírat se rovnou
dvakrát. Poté jsme se procházkou kolem Shakespearovského divadla, po Millenium Bridge a kolem St. Paul‘s Cathedral vydali na vlak a směr
letiště Gatwick.
Opět, i když s menšími problémy způsobenými suvenýry pro naše blízké, jsme prošli všemi
kontrolami a už jsme seděli v letadle směr Praha.
Zpáteční let nás doprovázelo zapadající slunce,
takže všichni ještě pořídili poslední fotky z tohoto nezapomenutelného výletu.
Plní dojmů, zážitků, ale i trochu zklamání, že to
vše končí, jsme se na pražském letišti rozloučili
a odjeli každý svým směrem domů.
Za všechny bych chtěla říci, že celá akce
se opravdu povedla, všem zúčastněným bych
chtěla poděkovat a doufám, že minimálně
ve stejném počtu vyrazíme někdy znovu.
ZŠ a MŠ Bez hranic

Opakovaná výzva 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 e-mail bamaczech14@gmail.
com, v případě že si nerozumíte s e-maily, pomůžeme Vám na úřadu městyse. Také neznalost
angličtiny určitě není na závadu, ozvat se můžete
v češtině.

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 chtěla 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 Mildorfa, Václavova bratra, kterou poslal Václavovi
z Prahy v roce 1919.
Melda Boydová

Maškarní zábava
Pro obyčejné smrtelníky se každoroční maškarní zábava měla odehrát v sobotu 17. března od 8 hodin večer. Avšak všem roztodivným
tvorům, kteří zvažovali účast, „zábava“ začala
už s předstihem. Pro ně totiž na celé události
není ani tak náročný samotný večer, ale ty přípravy na něj. Vyleštit krovky, vyrovnat tykadla,
servisovat lyže, vyrovnat krajku, sehnat nápoj
neviditelnosti, zkontrolovat lana, koupit dlouhé
punčochy, provětrat šatní skříň po bavorská dědešek, naostřit žihadla atd. Na daný večer bylo
vše hotovo a kulturní zařízení se tak mohlo po 8.
hodině krom řadových hostů plnit nejrůznějšími
maškarami.

Do Mšece na maškarní zavítala celebrita Pippi
Långstrump, známá v Čechách jako Pipi Dlouhá
punčocha. Z Bavorska k nám zabloudil účastník
Oktoberfestu. Sálem tajemně obcházel kouzelník. Horolezec marně hledal nějakou skálu
ke zdolání. Gigolo byl úspěšnější a nalezl zalíbení
u přítomné hraběnky. Dopluly pirátky, vypadající jako ti piráti z Karibiku, ne ti somálští nebo
ze sněmovny. Objevili se zástupci divokého západu, kovbojka a několik indiánů. Do sálu dobruslil závodně označený běžkař, jehož rafinovanou
součástí převleku byla i čerstvá sněhová nadílka,
která o sobotu napadla. Bavit se přišel i střepokračování na straně 4
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Zahájení výstavby
kanalizace a čističky odpadních vod
Nejdůležitějším bodem programu 18. veřejného zasedání zastupitelstva bylo projednání
zahájení výstavby kanalizace, kde občané dostali od starosty, zástupců technického dozoru
investora, pana Ing. Kredby a pana Ing. Baudiše, a zástupce dodavatele, pana Ing. Kašpara,
bližší informace o plánované stavbě, a pokud
to bylo možné, odpovědi na své otázky.
Zástupce firmy POHL cz Ing. Kašpar sdělil občanům, že si stavbu převezmou 9. dubna, avšak
samotné výkopové práce na kanalizaci započnou
v květnu na stoce D a výtlaku V6. Výkopové práce
budou probíhat 14 měsíců a je jasné, že do jisté míry budou působit komplikace občanům
Mšece. Pokud bude třeba vstoupit do vozovky,
bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, tam kde to nebude možné, budou zvoleny
objízdné trasy. Na některých místech Mšece lze
také očekávat dočasné omezení dopravní obsluhy některých nemovitostí.
Všechna budoucí omezení lze vyčíst z orientačního harmonogramu výstavby, který bude k nahlédnutí na úřadu městyse, či na jeho webových
stránkách. Harmonogram bude průběžně upravován dle reálného postupu stavby. Denní postup
na jednom staveništi bude kolem 12 metrů, z tohoto je pak zřejmý zhruba časový limit pro práce v jednotlivých ulicích. Týden před zahájením
výkopových prací budou občané dotčené lokality
informováni o vstupu do předmětné komunikace
odpovědným zástupcem stavební společnosti.
Rovněž bude snaha, aby se občané s panem
Ing. Baudišem a Ing. Roškotem (stavbyvedoucí)
vždy dohodli a zaznamenali do zápisu finální
umístění své přípojky k nemovitosti a aby umístění odpovídalo jak potřebám občana, tak se příliš nelišilo od projektové dokumentace. Občané
budou za tímto účelem kontaktováni na místě,
jak bude stavba postupovat, nicméně mnoho
lidí má pracovní dobu, která se kryje s pracovní dobou na stavbě. Je tedy třeba, aby dotyčný
alespoň telefonicky sdělil zástupcům stavby, kdy
bude k zastižení.
Protože mnoho občanů asi běžně neloví v projektových dokumentacích a nezajímá se o stavby
kanalizací, bylo třeba osvětlit, kam až vedou veřejné části kanalizace a jak se napojuje soukromá část. Kanalizace ve Mšeci je naprojektována,
zadotována, vysoutěžena a bude vystavena tak,
že ulicí jde hlavní řad kanalizace a od něj jde
ke každé nemovitosti veřejná část přípojky, která končí na hranici pozemku. Vlastník nemovitosti se na veřejnou část napojí již svou revizní
šachtou, která slouží, jak již název prozrazuje,
ke kontrolám potrubí. Umístění revizní šachty je
vyznačeno v plánu „stavební situace“ projektové dokumentace. I ta bude k dispozici občanům
na úřadě městyse, či na jeho stránkách. Od šachty pak majitel vede svoji část přípojky až k vnitřní kanalizaci. Občanům, kteří si nebudou jisti,
jak vést svoji přípojku, nabídl pan Ing. Baudiš
možnost konzultace. Mnozí majitelé, z doby,
kdy nebylo jasné, co bude pokrývat dotace, mají
i tuto část vyprojektovanou a mají na ní stavební
povolení.
Už dopředu je nutno zdůraznit, že soukromá
část přípojky sice může navazovat na stávající
odpady, nicméně nesmí odvádět splašky z jímky,
tu je třeba obejít, či přemostit. Vzhledem k technologii čističky odpadních vod nesmí být také
do kanalizace svedena srážková voda.

Důležitým aspektem projektu kanalizace jsou
finanční náklady pro občany městyse. Náklady
na výstavbu jsou rozděleny snad nejjednodušeji,
jak to jen jde. Obec platí veřejnou část, občan
svoji soukromou část.
Původně bylo zamýšleno, že se podobně jako
v jiných obcích bude vybírat od občanů částka
10 až 20 tisíc Kč jako příspěvek na veřejnou část
přípojky. Nakonec se ale dle starosty tento příspěvek vybírat nebude.
Revizní šachta a soukromá část přípojky k nemovitosti již nejsou veřejnou částí kanalizace,
a tak si občan bude muset zaplatit jejich výstavbu, budou pak též jeho majetkem. Případný finanční příspěvek obce na budování soukromých
částí by muselo schválit zastupitelstvo, neb by
se v rozpočtu městyse jednalo o významný výdaj.
Cena šachet byla panem zastupitelem Šumou st.
odhadnuta na 4 až 8 tisíc dle typu šachty, tj. zda
se po ní bude jezdit, nebo zda bude jen v trávníku. Povinnost mít revizní šachtu nevyplývá ze zákona, ale z případné potřeby jednoduchého zjištění místa závady na kanalizaci a jejího řešení.
Co zákon ovšem přímo uvádí, je možnost městyse nařídit majiteli nemovitosti připojit se ke kanalizaci. Než zákonné nařízení by ale měli mít
větší váhu ekonomické výhody kanalizace. Cena
stočného je dopředu odhadována na 40 Kč s daní
za m3, což je třetina nákladů za odvoz jímky.
Připojení nemovitosti ke kanalizaci také zvyšuje
její samotnou hodnotu. K stočnému na zasedání rovnou padl dotaz, jak se bude měřit, pokud
se nebude vypočítávat dle měření na vodoměru.
V těchto případech se bude postupovat dle zákona o vodovodech a kanalizacích a bude využito
směrných čísel roční potřeby vody. Pan Ing. Baudiš uvedl, že pro rodinný dům je současná hodnota 36 m3/osobu/rok.
Byla dotazována i možnost snížení stočného
pro lidi, kteří pro polohu nemovitosti budou
muset využívat čerpadla a budou tak mít větší
účet za elektřinu. Zde bylo řečeno, že poloha
nemovitosti je bohužel vadou na kráse nemovitosti, nikoliv kanalizace. Přeneseně. Na jízdné
autobusem také není příspěvek, pokud bydlíte
dál od zastávky. Lidem u silnice také nikdo nepřispívá na utírání prachu v domácnosti... Stejně tak by lidé mohli namítat velkou vzdálenost
své nemovitosti od kanalizace, nebo dokonce to,
že kanalizaci nemají ve své lokalitě vůbec. Nu.
Dotaz, jestli bude obec zajišťovat odvoz odpadu lidem, ke kterým ještě nedosáhla kanalizace,
nakonec padnul také. Ale i ten zůstal nevyslyšen
s doplňujícím sdělením, že podle zákona o vodách za zneškodnění splašků stále zodpovídá
majitel nemovitosti. Majitelé nemovitostí, ke kterým stoka zatím nevede, si bohužel budou muset počkat na další etapu výstavby kanalizace.
Na zastupitelstvu se o příčinách současného
rozsahu stavby vedly a určitě ještě povedou živé
diskuze.
A kdy se dočkají občané funkční kanalizace?
Ještě nebylo určeno, kdy přesně se budou lidé
připojovat k veřejným přípojkám, každopádně fungovat by kanalizace měla se spuštěním
zkušebního provozu na čističce odpadních vod.
Ten ovšem nebude povolen, dokud nebude zkolaudována stavba kanalizačního řadu a čistička
zbudována.
Informace týkající se výstavby kanalizace, již
zmíněný orientační harmonogram výstavby, plán

stavební situace aj., budou dávány k dispozici
přímo na úřadu městyse, či na jeho webových
stránkách:
http://www.obecmsec.cz/servispro-obcany/kanalizace/. Dále se bude možno
samozřejmě na cokoliv úřadu městyse zeptat,
náročnější dotazy budou zasílány pánům z technického dozoru, či zhotoviteli stavby. Dále budou
na úřadu k dispozici kontakty na stavbyvedoucího Ing. Roškota a technický dozor investora pana
Ing. Baudiše. Na ty se budete moci přímo obrátit,
pokud budete potřebovat, krom finálního umístění přípojek, řešit konkrétní otázky, či dokonce nějaký problém týkající se probíhající stavby
ve vaší lokalitě.
Na závěr lze asi nejlépe uvést apel pana
Ing. Kredby. „Všichni jsme lidé, všichni mluvíme
stejným jazykem, a když se k sobě budeme chovat slušně, určitě se domluvíme.“
Radnice

Společenská rubrika

pevné zdraví.

Gratulujeme všem březnovým a dubnovým jubilantům městyse Mšec.
S přibývajícími léty ať
stejně vytrvale přibývají
šťastné chvíle, neodchází
radost ze života a vše pečetí

Pan Tomáš Turek		
Paní Blanka Dušková
Pan Stanislav Varmuža
Pan Jaroslav Kumstát
Pan Josef Seemann		
Paní Miroslava Švecová

60 let
65 let
65 let
75 let
80 let
84 let

Rozloučení a vzpomínka
V živé vzpomínce ať zůstanou paní Vladimíra Debnárová, jež nás opustila dne
10. března 2018 ve věku 64
let, pan Ladislav Janoušek,
který zesnul v 54 letech o neděli
25. března 2018, a pan Josef Pacholík, jenž
skonal 3. dubna 2018 v nedožitých 86 letech.
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dověký ohnivec. Naštěstí ho neprovázely oheň
a zkáza, ale jeho ctěná choť. Rozruch způsobil
včelař, který sebou přinesl dokonce úl a roj včel.
Hmyz pak zastupovali ještě světlušák a beruška.
Zábavu vyhledali i nekonformní pankáči. Ovšem
největší pozdvižení vyvolal příchod neviditelného páru. Šťastlivcům, kteří je potkali ve tmě
ještě venku před kulturákem, běhá strachy mráz
po zádech dodnes.
Hudební doprovod maškarní zábavy zajistila
poctivě po celý večer hudební skupina Ikaros

2/2018

a osazenstvo sálu svým výkonem úspěšně lákala na parket. Krom hudby a tance si lidé užívali
konverzace se svými známými i nově poznanými.
V dobré náladě také všechny udržoval v celku
dobře zásobený bar.
Po půlnoci zaběhlý program „-tanec-bar-pokec-“
pořadatelé narušili vyhlašováním cen pro aktivní
účastníky maškarády. Oceněni byli všichni, nicméně za třetí místo si pirátky odnesly prasečí
hlavu, včelky za druhé místo mohly sosat z bedny šampaňského a neviditelná dvojice si zaslouženě za první místo odnesla vepřovou kýtu. Pro

každého bylo ale největším oceněním, když si
mohl za hezký převlek vyslechnout od ostatních
pochvalu s uznalým pokyvováním.
Večer se pomalu vléval do časného rána a někteří účastníci už odkládali většinou nepohodlné
části svých masek, zvláště pro neviditelné to představovalo viditelnou úlevu. Další pak pro ospalost,
či společenskou únavu začali postupně opouštět
zábavu. Hudba utichla kolem druhé hodiny, což
znamenalo definitivní konec maškarády.
Radnice

Za situace, kdy si chcete projít obě cesty, je určitě
pohodlnější variantou po kamenech a kořenech
stoupat a po betonové cestě si v klidu sejít.
Po vrcholovém výkonu Vás na vrcholu budou čekat 2 stavby, rotunda sv. Jiří (a sv. Vojtěcha), jež nasytí ducha, a Boumova chata, která občerství Vaše
výstupem znavené tělo. Až budete stát před rotundou, určitě pro samé focení nepřehlédněte malou
lípu s cedulkou, kterou tam zanechal Divadelní
spolek Ochoz. Rotundu si můžete prohlédnout i zevnitř, vstupenky získáte v pokladně pod chatou.
Vrcholným zážitkem výstupu na hory bývají vyhlídky do kraje. Dříve byl Říp porostlý jen trávou
a keři, nyní je ovšem už přes sto let zalesněn. Za poskytovaný stín jistě poděkujete v parných dnech,
nicméně větev mladého javoru Vás také připraví
o otevřený rozhled do okolí. Zachována zůstala 3
místa, kde lze pozorovat dálavy. Mělnická vyhlídka
Vám dá odpočinout na severním výstupu a Pražská
vyhlídka poskytne záminku k vydýchání na jižním
výstupu. Nejhezčí je Roudnická vyhlídka a cestu

k ní naleznete při obcházení rotundy. 700metrový
okruh k vyhlídce Vás mimoto dovede k místu, kde
byl vylomen základní kámen č. 2 Národního divadla. Samotná vyhlídka Vám krom pohledu na Roudnici nad Labem nabídne panorama sopek Českého středohoří. A když už jsme u sopek, i na Řípu
samém se procházíte po čediči, tj. vychladnutém
magmatu. K vulkanickému původu hory se váže
i další zajímavost. Pokud vyrazíte na výlet s buzolou, na Řípu střelka nebude sem tam vědět, kde má
sever, a více či méně Vám zaměří nejbližší ložisko
magnetitu. Moderní cestovatel je ovšem vybaven
chytrým mobilním telefonem a pak se žádné zázraky nekonají. GPS funguje bez problému a signál
zde má i mobilní internet, a tak se sociální sítě už
mohou těšit na Vaše „selfíčka“.
Nyní už nezbývá, než popřát Vám vlídné počasí
a čistý vzduch, ať z kraje českého vidíte co nejvíce
a splnění české národní povinnosti výstupu na Říp
je tak o to působivější.
Radnice

borném výkonu, zejména v prvním poločase,
jsme uhráli výsledek 0:0 a námi vyhrané pokutové kopy tentokrát přinesli bod navíc Mšeci. Následovaly dva nepovedené zápasy. Nejprve přišla
prohra 2:4 v sousedních Jedomělicích a poté
doma s Braškovem 1:3. Pak jsme ale zlepšili naší
hru, což nám přineslo i lepší výsledek v podobě
vítezství 4:3 ve Zlonicích. Zatím poslední zápas
jsme odehráli v Rakovníku s týmem Tatranu B,
kde se i vinou neproměňování našich šancí zrodil
pro nás již tradiční výsledek 2:2 a bohužel následně prohra po penaltových kopech.
To naši mladší žáci sehráli o poznání méně zápasů. Sezonu začali prohraným zápasem v Roztokách 2:6, poté si poradili s týmem Zavidova
2:0. Dále mělo následovat derby s Novým Strašecím, ale soupeř musel své družstvo před začátkem soutěže odhlásit pro nedostatečný počet
dětí v této věkové kategorii. V druhém domácím
zápase jsme přivítali nejlepší tým soutěže, SK Rakovník B, i přes snaživý výkon jsme ale prohráli
1:4. Následoval zápas v tabulce posledních Slab-

cích, kde byla výhra 7:0 povinná. Zatím poslední
domácí zápas s Lužnou se opět nehrál, soupeř
se omluvil a hledáme náhradní termín.
Co se týká mšeckých dětí, jsem mile překvapen,
v jakém počtu se scházejí k tréninkům, nejsou
výjimkou počty až ke třiceti dětem. Pro trenéry to sice není jednoduché, ale určitě jsme rádi,
že děti všech věkových kategorií mají o pohyb
na fotbalovém hřišti zájem. I proto se musíme
usilovněji starat o kvalitu trávníku, který je
mnohdy nadměrně zatěžovaný, čemuž nepomáhá ani současné suché počasí. Naproti tomu
dobrý pomocník je pro nás nová repasovaná
vřetenová sekačka, která je při údržbě trávníku
o hodně šetrnější než ta stávající dosluhující, kterou ještě vlastníme. Musím podotknout, že bez
pomoci místního zastupitelstva městyse bychom
si žádný stroj dovolit nemohli.
Příznivce a fanoušky místního klubu kopané
tímto zvu na zbývající utkání týmů dospělých
i mladších žáků.
Roman Rosenbaum

Tip na výlet
Říp. Není nejvyšší horou České republiky, není
z ní nejpůsobivější výhled, není protkána nejhezčími stezkami, výstup na ní nelze ani hodnotit jako
mimořádný sportovní výkon. Je to jen taková vyšší
homole na sever od Prahy, na kterou spočineme
očima jen proto, že tam žádná jiná hora kolem
dokola není. V úrodné oblasti Polabské nížiny, kde
se usídlili naši předkové, byl tedy Říp důležitým orientačním bodem, a obráceně, z Řípu byl vidět celý
širý kraj. Hora dokonce sloužila i k předpovídání
počasí, což pro zemědělce nebyla nedůležitá funkce. Říp byl s obyvateli Čech zkrátka odjakživa, však
také jeho samotný název neznamená nic jiného než
„hora“. Kronikáři pak po staletí postupně přikrášlovali příběh o příchodu praotce Čecha, až v době Národního obrození bylo z hory jedno z nejposvátnějších míst českého národa. Celá hora i s rotundou
sv. Jiří je od 60. let 20. století také národní kulturní
památkou. A proto už jako malým dětem se nám
vypráví ten příběh o zemi plné medu a mléka, které
jsou sice v dnešní době přetaveny v pivo a smažák,
ale jinak láska Čechů k Řípu zůstala.
K Řípu se dostanete nejlépe autem. Po silnicích
I/16 a II/608 je to asi 45 km a dle navigace jste
tam za stejný počet minut. Hromadná doprava
se svými šesti přestupy a třemi hodinami nenabízí
ze Mšece smysluplné spojení. Na Říp se už pěšky
můžete vypravit z nejbližších čtyřech vesnic, Rovného, Ctiněvsi, Mnetěše a Vražkova. Kolem dokola
úpatí samotné hory se hezky po vrstevnici vine široká lesní cesta, která spojuje všechny přístupové
cesty k Řípu. Díky ní si pak můžete vybrat, kterou
ze dvou cest na vrchol se vydáte. Povrch severní
cesty je zpevněn betonem a přímo navazuje na asfaltku z Rovného, jež je příjemně stíněna lipovou
alejí. Severní trasa je tedy ideální volbu pro lidi, kteří se chtějí na Říp vypravit s kočárkem nebo mají
nějaká pohybová omezení. Jihozápadní přístup
není žádná via ferrata, ale už budete trochu bojovat s kořeny, kameny a nezpevněným povrchem.

Sokol Mšec
Jarní část sezony začala pro oba naše týmy
31. března. Mužstvo dospělých hrálo na domácím hřišti s Hostouní B 2:2, jeden bod navíc si
připsali hosté po vyhraných pokutových kopech.
Stejný výsledek se zrodil po dalším zápase v Doksech. Ve třetím zápase jsme přivítali na domácím
hřišti první celek tabulky, Velkou Dobrou. Po vý-
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