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Školní rok v plném proudu
Nelze si nevšimnout, že se mšecká škola oblékla do nového (krásného) kabátu. Za tento počin patří dík
všem, kteří se o to zasloužili – především vedení obce v čele s paní starostkou. Budova školy v létě oslavila
124. narozeniny, takže si takový dar bezpochyby zasloužila.

zdarma

HALLOWEENSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V sobotu 31. 10. 2015
se koná lampionový průvod,
sraz v 17:00 hodin
u kulturního zařízení.
Přineste si s sebou lampiony.
Jsou vítané i masky strašidel.
Každé dítě obdrží dárek.
Malé občerstvení zajištěno.

VÁNOČNÍ JARMARK
A ROZSVÍCENÍ STROMU
VE MŠECI
v neděli 29. listopadu 2015
Ukázka z projektového webu Objevitelské cesty v oceánu slov aneb kniha jako kompas

Neméně důležité je i to, co se odehrává v jejích útrobách.
V letošním školním roce se ve Mšeci vzdělává celkem 146 žáků, školka naplnila svou kapacitu na maximum a vzdělává 50 dětí. Pedagogický sbor školy posílila Monika Trachtová, kvalifikovaná učitelka 1. stupně a Alena Nedvědová, rovněž kvalifikovaná učitelka českého jazyka na 2. stupni. Dále jsme posílili tým
asistentek pedagoga. Hance Kvapilové v 5. třídě pomáhá Alena Hašková, která působí současně také
v tuřanské škole jako vychovatelka ve školní družině. Jiřina Lintymerová velmi dobře a úspěšně vykonává
svou práci asistentky ve 3. třídě pod vedením Mileny Volfové a dále ve školní družině pod vedením Ivety
Zemanové. V listopadu by měla nastoupit další asistentka do 4. třídy, kterou vede Pavlína Skleničková.
Práce asistentek ve třídách s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami je velmi důležitá a také velmi
náročná.
I v tomto školním roce čeká děti ve školce i žáky ve škole několik novinek. Ve školce je to logopedie:
Lenka Vosátková absolvovala akreditovaný vzdělávací kurz pro práci logopedického asistenta. Pořídili jsme
pomůcky a materiály pro logopedické aktivity. Spolupracujeme s klinickou logopedkou, která mimo jiné
provedla ve školce tzv. logopedickou depistáž, jejímž cílem bylo včas odhalit a upozornit na řečové vady
dětí. Odbornou pomoc a konzultace poskytuje Kateřina Vykouková z tuřanské školky, která se touto důležitou oblastí zabývá již dlouhou dobu. Za zmínku stojí také zařazení práce s keramikou do výchovně
vzdělávací práce školky. V minulých letech jsme sice nabízeli (placený) kroužek keramiky, docházelo do něj
však jen málo dětí. Práci s tímto materiálem považujeme za velmi přínosnou, proto jsme se rozhodli,
že tuto aktivitu umožníme všem dětem. Čas od času budou moci navštívit také „velkou“ školní keramickou
dílnu. I letos jsme nabídli kroužek angličtiny, znatelně jsme snížili jeho cenu a se základy prvního cizího
jazyka se seznamuje deset dětí.
Na 1. stupni jsme se v tomto školním roce ještě více zaměřili na rozvoj čtenářství. Díky financím ze schváleného projektu jsme nakoupili opravdu velkou spoustu knížek a konečně tedy pořádně vybavili školní
pokračování na straně 2

Vítání občánků

Dne 1. listopadu 2015 od 9:00 hodin
bude Městys Mšec pořádat v obřadní síni Úřadu městyse Mšec slavnostní vítání občánků.
Přivítáno by mělo být celkem jedenáct níže uvedených občánků.
Občánci, kteří mají být přivítáni:
Ondřej Beckl, Denisa Hrbková, Jakub Kumstát, Vendula Kutílková, Patrik Mrázek, Klára Pondělíčková, David Seeman, Michaela Srpová, Denisa Šumová, Tereza Tichá a Klára Vyžďurová.
Pokud bychom omylem na někoho zapomněli, dejte nám to, prosím, vědět na Úřad městyse
Mšec. Těšíme se na Vás i na Vaše nejmenší.

od 10:00 do 18:00
vánoční jarmark
(na Úřadě městyse Mšec)
od 15:30 hodin
vystoupení dětí ze zdejší MŠ a ZŠ Mšec
před mšeckým zámkem
(v nově zrekonstruované zahradě)
od 17:00 hodin
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
(před Úřadem městyse Mšec)
Děti, přineste si s sebou na kousku papírku napsáno, co byste si přáli pod stromeček od Ježíška.
Společně vypustíme lampióny štěstí.

Malé občerstvení zajištěno.

V neděli 6. prosince 2015 se od 15:00 hodin
koná v kulturním zařízení ve Mšeci

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro děti je připraveno mnoho
soutěží a cen. Mikulášskou nadílkou
Vás bude provázet Labyrint Kladno.
Určitě neváhejte a přijďte se podívat.

6. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTYSE MŠEC

se bude konat v pondělí dne 2. listopadu
od 19:00 hodin
v salonku restaurace Na Knížecí.
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knihovnu (celkem jsme jich ve Mšeci a v Tuřanech
zaevidovali skoro 700!). Pod vedením Báry Charvátové z tuřanské školy zařazujeme tzv. čtenářské dílny.
V příbězích z knih se děti snaží objevovat nepoznané – říkáme tomu ostrovy poznání. Tyto ostrovy pak
„zhmotňujeme“ za využití nejrůznějších výtvarných
a technických postupů. Z grantu společnosti Lego
jsme nakoupili bohatou výbavu výtvarných pomůcek, stavebnic a dalších pomůcek, díky kterým si děti
mohou vyzkoušet zajímavé a nové výtvarné techniky (velký úspěch měla např. enkaustika). Finance
z Lega nám dále umožnily nákup interaktivní tabule
do jedné ze tříd 1. stupně. Tyto čtenářské aktivity
zveřejňujeme na webu www.ostrovy.skolabezhranic.
cz. Určitě se podívejte! Děkuji našemu (již dvornímu)
webmasterovi M. Kederovi, který je pro nás vytvořil.
Ráda bych zmínila i úspěšně se rozvíjející spolupráci
s obecní knihovnou.
Žáci 2. stupně se konečně dočkali důstojného počítačového vybavení. Ráda bych podotkla, že počítačová učebna je jim pro práci k dispozici i po vyučování. Podmínkou je domluva s někým z vedení školy
a samozřejmě dodržování dohodnutých pravidel.
Z projektových rozpočtů jsme letos dále zakoupili
učebnice a pracovní sešity pro angličtinu i němčinu a mohli tak trochu ulevit rozpočtům rodinným.
Největším „hitem“ je bezpochyby bezplatný týdenní
jazykově-vzdělávací pobyt dvanáct žáků z 8. a 9. třídy v Londýně. Na cestu vyrážíme již 8. listopadu
a pochopitelně se moc těšíme. Vystřídáme tam kolegyně Sylvu Vinklovou a Lucii Hortovou, které se momentálně v britské metropoli jazykově a odborně
vzdělávají.
Další ročník Školní florbalové ligy se rozběhl, první zápasy byly odehrány a Mšečtí Orli pilně trénují
pod vedením Martiny Dávidíkové. Informace, tabulky
a další informace o projektu „Florbalem prosti drogám a kriminalitě“ najdete na www.kdlignum.cz.
Další informace ze školního života přineseme opět
příště.
Šárka Vondrová

Regionální
realitní makléř
Miroslav Loskot
telefon: 602 499 189
e-mail: miroslav.loskot@vrkcz.cz

Pro své klienty poptávám:
•
•
•
•

RD ve Mšeci do 5 mil. Kč
RD ve Mšeci a okolí do hodnoty 3 mil. Kč
Byt 1+1, 2+1, 3+1 až 4+1 v této lokalitě
Stavební parcely a další pozemky

NOVINKA!
Za doporučení nemovitosti a následném dokončeném
prodeji dostanete provizi v celkové výši 10% z provize VRK.
Inzerujeme na nejvíce navštěvovaných webových serverech, zpracováváme Vaše nemovitosti ve virtuálním
provedení a on-line. Jste zvědaví, kdo je naší tváří?
Více na www.vrkcz.cz.
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Dopravní značení v naší obci
Na pracovních poradách se zastupitelé mimo jiné
zabývali dopravním značení v obci. V současné době
se část dopravního značení vyměnila a doplnila a to
na komunikacích I. a II. třídy. Taktéž došlo k výměně
značek na některých ostatních (místních) komunikacích v místech napojení na silnice II. třídy (např.
v „Kalivodské ul.“).
Na ostatních místech těchto komunikací byly dopravní značky postupně odstraňovány z důvodů
opotřebení nebo zničení. Na jedné z posledních pracovních porad bylo domluveno, že dopravní značení
„uvnitř“ místních komunikací NEBUDE OBNOVENO.
To znamená, že v celé obci PLATÍ PŘEDNOST VOZIDEL PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH ZPRAVA. Tuto povinnost ukládá
paragraf 22, odstavec 2 zákona oč. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.

JÍZDA KŘIŽOVATKOU
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní značkou „Dej

přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“
musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům
na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo
průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím
po hlavní pozemní komunikaci
(2) NEVYPLÝVÁ-LI PŘEDNOST V JÍZDĚ Z USTANOVENÍ ODSTAVCE 1, MUSÍ DÁT ŘIDIČ PŘEDNOST
V JÍZDĚ VOZIDLŮM NEBO JEZDCŮM NA ZVÍŘATECH
PŘIJÍŽDĚJÍCÍM ZPRAVA NEBO ORGANIZOVANÉ SKUPINĚ CHODCŮ NEBO PRŮVODCŮM HNANÝCH ZVÍŘAT SE ZVÍŘATY PŘICHÁZEJÍCÍM ZPRAVA.
Apelujeme proto na všechny řidiče, aby tuto skutečnost respektovali a povolenou rychlost přizpůsobili
okolnostem a to zejména s ohledem, že se na těchto
komunikacích bez chodníků pohybují chodci, včetně
našich dětí.

MŠEC VČERA A DNES

místostarosta

Opět vám přinášíme pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled na dům čp. 193 (dříve Staňkovi, nyní Borovanovi) a kousek domu čp. 22 (Rosenbaum).
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5. veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 23. září 2015 se konalo v salonku restaurace Na Knížecí od 19 hodin 5. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse Mšec za účasti 8 zastupitelů.
Nejdříve starostka přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání. Poté se schválila rozpočtová opatření č.
6, 7 a 8 za rok 2015. Dále proběhlo schválení uzavření pachtovních smluv mezi městysem Mšec a Ing. Milanem Slavíkem, za nabízené roční pachtovné celkem
60.703,- Kč. A dále mezi městysem Mšec a Agro Mšec
s.r.o. za nabízené roční pachtovné 14.830,- Kč. V dal-

ším bodě programu se neschválilo uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Drops na vícepráce
v částce 580.508,- Kč bez DPH. Dále se schválilo
uzavření příkazní smlouvy na pořízení územní studie
a smlouvy o vypracování územní studie pro plochu
Z6. V šestém bodě programu proběhlo schválení podání žádosti o dotaci na chodníky při silnici I/16,
dále o dotaci na výstavbu kanalizace a ČOV a dotace
na snížení energetické náročnosti Obecního úřadu.
V sedmém bodě programu se schválilo vyhlášení vý-

Očima Báry Kazíkové (8. třída)

zvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce – odstranění objektu na pozemku st. č. 458 v k. ú. Mšec (HD). Dále se schválil
řád veřejného pohřebiště. V devátém bodě programu
zastupitelstvo schválilo datum výročí založení obce
Mšec – rok 1316. Dále proběhly informace o Svazkové škole.
Starostka informovala ve své zprávě o jednání zastupitelstva na pracovních poradách, které se uskutečnily celkem dvě. Dvanáctým bodem programu
byla diskuse, kde se řešilo: uzavírka silnice I/16, dotace na rybník, zpracování projektu, volební program,
zateplení budov, vytápění úřadu.
Na závěr starostka poděkovala za účast. Zasedání
bylo ukončeno ve 21:33 hodin.
ÚM

Čerpací stanice Mšec
Se změnou letního času vám čerpací stanice opět
nabízí k prodeji noviny a časopisy.
M. Prokop

Společenská rubrika

Žáci vyrábějí lavičky˝

Novinky
Školní rok jsme zahájili spoustou nových věcí. Překvapila nás nová oranžová fasáda nebo například
podlaha. Lino se vyměnilo za dlaždičky a někde
se i vymalovalo. Například v šatnách, ale ty následně
potkala menší povodeň. Nový vzhled školy však není
jedinou novinkou. Po nesčetných stížnostech žáků
ohledně místa k sezení na chodbách, se rozhodlo
že je vážně nutné to vyřešit. Postarali se o to sami
nejlepší žáci technické výchovy. Jednoduše obrousili
pár palet, natřeli na bílo a vznikly stylové lavičky. Časem se možná dočkáme i polštářků.

Uskutečněné akce na 2. stupni
Přednáška pracovnice úřadu práce
Osmou a devátou třídu navštívila paní z úřadu práce a udělala jim přednášku, jak to na úřadu práce
chodí a jaké střední školy jsou pro ně dobré. Mohli si
zkusit test, jaký obor by jim nejvíce vyhovoval podle
jejich koníčků a zájmů.
Návštěva Veletrhu celoživotního vzdělávání
Akce pořádaná pro žáky základních škol, kteří

se rozhodují jaká je správná volba střední školy,
se uskutečnila 15. října 2015 v Kladně v Domě kultury. Žáci běhali od stánku ke stánku a poslouchali
učitele toho či onoho oboru a přemýšleli, jestli by jim
sednul ten nebo tamten.

Akce, které nás čekají
Techmánie
22. 10. 2015 čeká 2. stupeň výlet do Techmánie
v Plzni. Akci zorganizovala paní učitelka Požárová.
Ředitelské volno, prázdniny a státní svátek
26. a 27. 10. nás čeká ředitelské volno, po kterém
nastává státní svátek (28. 10.) a týden ukončí podzimní prázdniny. Tím nám tedy vzniká týden krásného volna.
Londýn, Londýn, Londýn
8. listopadu jede 12 vybraných žáků z 8. a 9. třídy
na týdenní zájezd do Londýna, kde si vyzkouší chodit
do jazykové školy a navštíví spoustu památek.
Barbora Kazíková

V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme
do naší obce novorozené:
Vendulu Kutílkovou, která se narodila 10. července
2015, Davida Seemana, který
se narodil 29. července 2015, Kláru Vyžďurovou,
která se narodila 28. srpna 2015, Patrika Mrázka,
který se narodil 7. září, Jakuba Kumstáta, který
se narodil 9. října, Denisu Šumovou, která se narodila 24. září 2015 a Karolínu Zoufalou, která
se narodila 19. 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 Josef Suchý		
Pan František Zábranský
Paní Alena Mildorfová
Pan Pavel Kníže		
Paní Anna Trégrová		
Pan Josef Lukáš		
Pan Otakar Kubr		
Paní Eva Závorová		
Pan Miloslav Kolář		
Paní Miroslava Fricová

60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
91 let

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří paní Růženě Trégrové, která zemřela
23. září 2015 ve věku nedožitých 95 let.
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Kašna
Názvů pro betonovou nádržku, která je stále plná
vody, je mnoho. Voda teče odkudsi a ztrácí se kamsi a kohokoliv se zeptáte, tak přesně neví, jak že to
vlastně je. Údajně tato pramenitě čistá voda teče
do takzvané kašny a přitéká do betonové nádržky
z podzámčí, kde by se měl nacházet spodní pramen.
No co říci, povídek už bylo slyšeno mnoho. Sbor
dobrovolných hasičů Mšec se snaží alespoň jednou
za rok nádržku vyčistit na žádost obce nebo svou
vlastní iniciativou. Letos tomu nebylo jinak a opět
jsme se sešli a věnovali čas na vyčištění tohoto vodního zdroje. Naším hlavním cílem bylo celou nádrž
vypustit, aby se úplně vyčistila od všeho, co nám
voda skrývala. V šachtě, která je hned vedle nádržky,
byla otevřena výpust, která slouží k vypuštění vody.
Z nádržky nám bohužel voda neodtékala tímto přepadem a tak jak jsme očekávali a kvůli zanesení bahnem a kamením se musela voda odčerpat za pomocí
techniky. Nasazena byla stříkačka PS 12 a plovoucí
čerpadlo. Při postupujícím odčerpání vody se zjistilo, že jsou v této nádržce ryby, které si tam nasadil
místní občan, takže byla dovezena menší káď, kterou
jsme napustili a vylovené ryby do ní přemístili a majitel si je následovně odvezl. U nádržky jsme strávili
skoro celý den, vypouštěla se voda, vylovily se ryby,
ořezal se planý špendlík, který znečišťoval přítok
do nádržky a uklidilo okolí. Voda se pomalu vytrácela a dno, které bylo samozřejmě zanesené bahnem
a kamením bylo nutno odsát fekálním vozem, který
si sjednala obec od Agro Mšec. Co dodat k této Kašně či nádržce - k naší obci patří, je to podle nejen
mého názoru takový střed mezi horní a dolní Mšecí.
Co jediné kazí její vzhled je starý rozpadající se plot,

Čištění požární nádrže

který je kolem dokola. Označuje se i jako hasičská
nádržka, z které je možnost čerpat vodu při nedej
bůh požáru v jejím okolí. Má stálý přítok pramenitě
čiré vody, která byla podle místních občanů dříve

pitná. Na závěr bychom rádi poděkovali naší člence paní Lence Vosátkové za její občerstvení při naší
mokré brigádě.

Starostka SDH Mšec Matyášová Marcela

Fotbalistům Sokola Mšec se vstup do nového ročníku povedl
Pro nový ročník 2015/2016 byla mšeckým fotbalistům opět schválena spolupráce se sousedním divizním Novým Strašecím, proto i letní příprava probíhala v několika společných trénincích. Soutěžní utkání
nám začala 23. 8. a los nám na první zápas určil
asi největšího favorita a to SK Hřebeč, nad kterým
jsme ale po výborném kolektivním výkonu zvítězili
4-1, když se třemi brankami blýskl Jiří Kapek. Tento
povedený vstup do soutěže naše hráče povzbudil
i do dalších zápasů a postupně jsme zvítězili ve Zlonicích 4-1, doma s Unhoští 3-2, v Nižboru 4-2, doma
se Zdicemi 7-1, na Tatranu Rakovník 5-1. Po téhle
krásné vítězné sérii přišel domácí zápas s okresním rivalem z Mutějovic, který naši hráči bohužel,
díky nepovedenému prvnímu poločasu nezvládli
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a prohráli 2-1. Po tomto okresním derby jsme měli
na programu další, a to v Městečku (za které nastoupil i nejstarší hráč na hřišti a mšecký občan Martin
Bestajovský), kterému ani tento zkušený borec svým
výborným výkonem nepomohl a naši hráči opět zvítězili 4-1. Další zápas sehrajeme na domácím hřišti

v neděli 18. 10. s Braškovem, 24. 10. v Nelahozevsi,
1. 11. s Libušínem. 7. 11 v Hýskově a 15. 11. s Velkou Dobrou. Všechny příznivce sportu a fanoušky
mšeckého fotbalu srdečně zveme na všechna utkání
a děkujeme za přízeň.

Daří se i našim nejmladším fotbalistům
v soutěži mladších přípravek
Současně se soutěží dospělých se rozeběhla i soutěž přípravek, ve které naši nejmladší fotbalisté zaujímají nepostradatelnou roli. Tato utkání se hrají
turnajovým způsobem a to vždy na hřištích jednoho
z účastníků. Naši se pravidelně, díky dobrým výkonům utkávají s těmi lepšími a to hráči Tatranu a SKP
Rakovník a hráči Hředel. V této věkové kategorii
se výsledky nijak a nikam nezapisují, proto nelze porovnávat kdo z týmů je nejlepší, ale o to vůbec nejde.
Všichni kluci a holky na hřišti při těchto utkáních nechají vše, co v nich je a snaží se o co nejlepší výkony.

Je radost se na tyto začínající fotbalisty koukat, to
dokazuje i výborná atmosféra kolem hřiště, o kterou
se starají ve většině případů celé rodiny, které přijdou své nejmenší podpořit. I v tomto případě děkujeme za podporu. Naši nejmenší fotbalisté trénují
jednou týdně a jednou hrají zmíněná utkání. Pro
další období máme v plánu rozšířit možnost tréninků ještě o jednu tréninkovou hodinu. Noví zájemci
se můžou přijít přímo přihlásit na trénink (většinou
úterý od 16:30) nebo na tel. 724314182.
Děkujeme. R. Rosenbaum

