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Co se děje ve škole?
Předvánoční čas byl ve škole jako vždy velmi
rušný. Kromě každoroční mikulášské akce, jsme
připravovali již tradiční „Advent ve škole“, který
měl tentokrát opravdu bohatý program. Tvoření
ve vánočních dílnách bylo zpestřeno divadelním
vystoupením klientů ze srbečského stacionáře,
turnajem ve stolním tenisu a zajímavým povídáním s juniorským mistrem světa v rallye Martinem Prokopem. Přemýšleli jsme, jak využít výtěžek z této akce. Adoptovali jsme Sovici sněžnou
v Avesu a také chceme přispívat svou troškou do
mlýna na opravu mšeckých varhan. Také bychom
rádi zachránili piano, které je již mnoho desetiletí
součástí školy, ale je bohužel ve špatném stavu.
Rozhodli jsme se tedy, že tentokrát vydělanou
částku rozdělíme mezi Sovici a klavír. Ještě před
vánočními prázdninami jsme vyrazili bruslit na
kladenský zimní stadion.
Volné dny vánočních prázdnin jsme využili
k rekonstrukci počítačové učebny, která si to
již opravdu velmi zasloužila. Nyní pracujeme
na zkvalitnění počítačové sítě školy. V únoru
začal také pracovat nový počítačový kroužek,
z důvodu již zaběhlého rozvrhu zatím jen pro
páťáky a sedmáky. Rovněž jsme občanům, ve
spolupráci s obecním úřadem, nabídli mož-

nost uspořádat počítačový kurz pro veřejnost.
Zpracovali jsme projekt na rekonstrukci nevyužívaného kabinetu a přilehlých prostor na
víceúčelový prostor pro volnočasové aktivity
(hlavně dojíždějících) žáků a společně s žádostí
o grant jsme ho zaslali na krajský úřad.
V 2. pololetí plánujeme přestěhování školní knihovny na vhodnější místo, tak aby byla
více „na očích“. Začali jsme také s pořizováním
nových knih – abychom přitáhli děti ke čtení,
musí pro ně být nabídka literatury atraktivní.
Přírůstky do knihovny budeme pravidelně zveřejňovat na internetových stránkách školy. Na
březen (měsíc knihy) chystáme na 1. i 2. stupni
výukové projekty týkající se čtenářství. O jejich
výstupech budeme informovat.
Začátkem prosince proběhl na 2. stupni
projektový den nazvaný VODA KOLEM NÁS
– WATER ALL AROUND US. Předcházela mu
důkladná příprava napříč předměty. Žáci
společně se svými vyučujícími zkoumali živel voda z nejrůznějších úhlů pohledu: voda
v kulturně-společenských souvislostech, voda
v přírodě, voda ve službách člověka, voda a životní prostředí člověka. Chcete-li se podívat na
ukázku v angličtině, zadejte do internetového

vyhledávače tuto adresu: http://www.stream.
cz/video/536347-water. Leden byl již tradičně
ve znamení třídních schůzek, nervozity z blížícího se pololetního vysvědčení a chřipkových
onemocnění. Přesto jsme ještě stihli několik zajímavých akcí. Úspěch mělo divadelní představení JAROMÍR JÁGR, KLADEŇÁK v kladenském
divadle, kterého se zúčastnili žáci 5. – 9. třídy ve
skutečně hojném počtu. Jednou z postav této
hry je významný filozof Ludwig Wittgenstein,
jehož otec Karl byl zakladatelem kladenských
hutí pojmenovaných po Ludwigově matce
(Leopoldine – Poldi). Jeho zajímavý životopis
nám posloužil jako studijní text pro procvičení
minulého času v angličtině. Do konce školního
roku chystáme ještě alespoň dvě návštěvy divadla. Již podruhé se jelo do plzeňské Techmanie – tentokrát 1. stupeň. Návštěva tohoto moderního interaktivního vědeckého muzea měla
u dětí (ale i u dospělých) opět velký úspěch.
Berte to jako tip na rodinný výlet, určit se nikdo
nudit nebude (www.techmania.cz).
Největší akcí tohoto pololetí je týdenní pobyt
v Krkonoších, který nás čeká začátkem března.
Držte nám palce, ať je dost sněhu.
Šárka Vondrová

Po roce se sešli včelaři
Základní organizace ve Mšeci
Setkání se konečně mohlo uskutečnit v nově otevřené restauraci Na Knížecí, kde i před
77 lety byla naše organizace založena. Letošní
schůze měla rekordní návštěvnost, zúčastnilo
se jí dvacet jedna členů spolku a hosté: Přítel
Jan Trčka, jednatel Okresního svazu včelařů
v Rakovníku a př. Kladivo, jednatel sousední
organizace Nové Strašecí a včelaři, kteří mají na
našem katastru včelíny, ale nejsou členové.
Na začátku schůze jsme vzpomněli a minutou ticha uctili památku přítele Jiřího Kočky,
který opustil v roce 2010 naše řady. Chybí nám
jeho milá a vstřícná povaha, ale i zkušenosti,
které nám předával.
Rádi jsme mezi sebou přivítali čestného
člena přítele Dobroslava Šumu, abychom
mu poděkovali a předali malý dárek, za jeho
dlouholetou činnost ve spolku, kde vykonával
funkci pokladníka.
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Následovaly organizační záležitost, schvalování usnesení a pak diskuze. Všichni, kdož se
zabývají včelařením a mají tuto činnost jako
koníčka si mají vždycky co říci.
Příjemnou atmosféru schůze se podařilo vytvořit i díky pěknému prostředí restaurace Na
Knížecí, perfektní obsluze a dobrému zvěřinovému guláši s knedlíkem. Jako sladkou tečku
upekly naše členky Andulka Skůrová a Svaťa
Šlajchrtová dobrý moučník ke kávě.

Výroční schůze včelařů

Bylo to hezké setkání lidí, kteří mají stejné zájmy, jde jim o přírodu a dokáží i této
činnosti věnovat svůj čas. Popřejme si do
tohoto roku nejen zdraví pro naše včelaře,
ale i pro jejich včely, hezké a slunné počasí
a naději, že se naše řady budou rozrůstat
o nové členy.
Velké poděkování patří i Městysu Mšec za
tradiční finanční podporu. Náš spolek věnuje
maximální pozornost léčení včel, pravidelné
kontrole zdravotního stavu, což vyžaduje mnoho
času, ale i finančních prostředků a proto příspěvek
od obce je využit právě na
nákup léčiv.
Všem našim včelařům jde
o to, aby si naši sousedé
a občané si mohli koupit
kvalitní, český med, který
bude zdravý a aby bzučící
včely na kvetoucích stromech byly samozřejmostí.
Venuše Rosenbaumová
Jednatelka Základní
organizace
včelařů ve Mšeci
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Informace
k jízdním řádům
Od 1. 2. 2011 vstoupily v platnost nové jízdní
řády. Tato změna se týká i některých linek projíždějících naší obcí. Aktuální jízdní řády jsou
k dispozici na úřadě a internetových stránkách
městyse Mšec. Své připomínky k novým jízdním
řádům můžete sdělit Krajskému úřadu Středočeského kraje nebo Úřadu městyse Mšec, který
je na Krajský úřad předá. Termín pro podávání připomínek je do 6. března 2011. Pokud na základě
připomínek občanů dojde k nějakým změnám
v aktuálních jízdních řádech, budou jízdní řády
na internetových stránkách a na úřadě aktualizovány. Konečná podoba jízdních řádů bude
uvedena v příštích OL.
ÚM

Počítačová učebna ZŠ Mšec. Článek „Co se děje ve škole?“ najdete na straně 4.

Vážení rodiče a děti, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na

Městys Mšec si Vás dovoluje pozvat na

MAŠKARNÍ
ZÁBAVU

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL

Mšec – kulturní zařízení, sobota 26. března 2011 od 20.00 hod.
K tanci a poslechu hraje Marek Hůla
Vstupné 60,- Kč, masky 40,- Kč.
Soutěže o ceny. Nejlepší masky budou oceněny.

který se bude konat v sobotu 26. března 2011
od 14.30 hodin v kulturním zařízení ve Mšeci.
Připraveno je občerstvení, spousta soutěží,
dárků a ocenění nejhezčích masek. Přijďte se pobavit.
Odpolednem vás bude provázet moderátor Marek Hůla.

Informace o možnosti využití služeb
Okresní pečovatelské služby Nové Strašecí
Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí
dotace na pečovatelskou službu mezi Městysem Mšec a Okresní pečovatelskou službou
Nové Strašecí mají občané s trvalým pobytem ve Mšeci možnost využívat následující
pečovatelské služby ve smyslu § 40 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách a za podmínek stanovených tímto zákonem:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskyt-

nutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f ) pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Tyto služby je možno poskytovat občanům
na základě smluv uzavřených samostatně
s každým uživatelem. L. Bestajovská, starostka

Uspořádání bazárku dětského
jarního a letního oblečení
Byla jsem oslovena, zda by nebylo možné
uspořádat za pomoci městyse burzu dětského
oblečení. Myslím, že je to dobrý nápad, ale není
zcela v silách pracovníků městyse tuto burzu
zajistit. Proto tímto vyzývám občany, kteří by

měli zájem pomoci s touto akcí, aby se přihlásili na úřadě. Burza by se konala v kulturním
zařízení ve Mšeci a specializovala by se na jarní a letní dětské oblečení, hračky a sportovní
potřeby.
L. Bestajovská, starostka

Městys Mšec
si Vás dovoluje pozvat na

VELIKONOČNÍ
ZÁBAVU

Mšec – kulturní zařízení
neděle 24. duben 2011 od 21.00 hod.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
Žlutej Pluto pes
Všichni jste srdečně zváni
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1. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 13. prosince 2010 se konalo v kulturním zařízení od 19 hodin 1. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse za účasti 7 zastupitelů.
Poté, co starostka přivítala všechny přítomné
a zahájila zasedání, proběhlo schválení jednacího řádu zastupitelstva. Dalším bodem programu bylo schválení rozpočtu městyse Mšec,
rozpočet je vyrovnaný ve výši 9.309.000,- Kč.
Dále bylo schváleno rozpočtové opatření číslo
8, 9 a 10 za rok 2010. Dalšími body programu
bylo schválení Obecně závazných vyhlášek:
• o místním poplatku za provozování VHP
nebo jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu,
• o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
• o místním poplatku ze psů,
• o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Dále byl schválen finanční a kontrolní výbor.
Desátým bodem programu bylo schválení odměn, zastupitelů. Zastupitelstvo odsouhlasilo,
že se vzdají nároku na vyplácení odměn. Dále
byla schválena pracovní náplň místostarosty a odměna. Ve dvanáctém bodě programu
byl schválen nákup služebního automobilu,
schválení uzavření dohody o provedení práce
s Mgr. Ludvikou Trešlovou – právní služby pro
městys Mšec. Dále schválení podání žádosti
o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí
a měst na rok 2011 a závazku spolufinancování
akce. Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyhodnocení stanovisek k návrhu zadání změny č.

1 územního plánu Mšec, zaslaných odborem
výstavby a investic – oddělení územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Rakovník.
V závěru starostka přečetla ve své zprávě události za období od 09. 11. 2010 do 13. 12. 2010,
ze které uvádíme:
• návštěva DI Rakovník za účelem získání
informací k možné instalaci semaforů, měřičů
okamžité rychlosti nebo nástřikových zpomalovacích prahů v obci na silnici směr Řevničov
– Slaný. Instalace semaforů není možná z důvodu typu silnice jako mezinárodní. Ostatní
možnosti přicházejí v úvahu po předchozím
vyjádření DI Rakovník a Ředitelství silnic a dálnic a posléze schválení OD KÚSK,
• informace o uzavření dohody o ukončení
nájemní smlouvy na NP v přízemí domu čp. 48
ve Mšeci a následně uzavření nové nájemní
smlouvy na NP v I. patře téže budovy za účelem zřízení ordinace,
• na základě žádostí nájemců došlo k prodloužení nájemních smluv s p. Pelcem na pronájem KZ ve Mšeci – čp. 363 – na dobu určitou
do 31. 12. 2011, s pí. Novotnou na pronájem
bytu v domě čp. 110 ve Mšeci na dobu určitou
– do 31. 12. 2012,
• uzavřena dohoda s pí. Štanderovou na
ukončení nájemní smlouvy v NP ve dvoře zámku (truhlárna) k 30. 11. 2010,
• jednáno s p. Paurem o úklidu černé skládky ve dvoře zámku,
• informace o dílčím přezkoumání hospodaření na obci – nebyly shledány žádné chyby
či nedostatky,
• vydáno 1 rozhodnutí o pokácení stromu,

MŠEC VČERA A DNES
Přinášíme Vám pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled na dům čp. 65, který je již zbourán a na jeho místě je zahrada a dům čp. 89 pí. Černé.
V domě čp. 65 se narodil dne 3. 5. 1875 básník a prozaik Adolf Brabec. Studoval na gymnáziu
v Českých Budějovicích, Písku a Praze. Po vojně vstoupil do schwarzenberských služeb jako úředník, nejprve devět let ve Vídni a poté v jižních Čechách v Třeboni a Českém Krumlově. Napsal
několik povídek a románů ze života české vídeňské menšiny. Nakonec byl vrchním správcem knížecího pivovaru v Protivíně, kde zemřel 26. 10. 1928 na zápal plic. Ve svém díle tematicky čerpal
z historie. Autor sedmi sbírek básní, téměř dvou desítek povídek, románů, mnoha divadelních
her a aktovek podbarvených humorem a soucitem.

• informace ze schůze školské rady – hodnocení školy, rozpočet školy, informace o záměru, jak zvýšit počet žáků ve škole (návštěvy
školek, smluvní autobus), dotaz na případné
stravování veřejnosti ve školní jídelně,
• informace o akcích pořádaných městysem Mšec – mikulášská besídka, vánoční jarmark, zamyšlení uspořádat příští rok mikulášskou zábavu,
• poděkování ing. Milanu Slavíkovi za jeho
pomoc při úklidu sněhu z místních komunikací, poděkování za práci i zaměstnancům
městyse p. Polaneckému a p. Suchému.
Po zprávě starostky probíhala diskuse ohledně: komunální odpad, sběrný dvůr, odklízení
sněhu, umístění ČOV, informace, že investiční
akce v obci se budou hradit z dotací.
Na závěr starostka popřála hezký zbytek večera a zasedání bylo ukončeno ve 20:33 hodin
ÚM

Výzva pro občany
městyse Mšec
Na 2. VZZ městyse Mšec jsem poukázala na
fakt, že co se týká podávání žádostí o dotace,
je skoro vždy vyžadován projet na tu kterou
jednotlivou akci. V návaznosti na toto je tedy
nutné vytvořit strategický plán rozvoje obce,
kde budou stanoveny priority pro městys
Mšec. Na základě strategického plánu by měl
být každý rok vytvořen tzv. akční plán, kde
budou stanoveny konkrétní cíle, tzn. co vybudovat a za kolik, kde žádat o dotaci, co hradit
přímo z rozpočtu. Na pracovní schůzce jsem
tedy oslovila členy zastupitelstva, aby každý
sám za sebe zpracoval návrh strategického
plánu a na základě těchto bude pak vytvořen
finální strategický plán.
Vyzývám tímto občany městyse, kteří by se
chtěli do tohoto plánu zapojit svými náměty či
nápady, týkající se zlepšení stavu obce či zlepšení životních podmínek v obci, aby neváhali
a kontaktovali pracovníky úřadu, buď osobně
nebo písemně, případně na emailové adrese:
starosta@obecmsec.cz nebo urad@obecmsec.
cz. a to do nejpozději do 15. 03. 2011.
L. Bestajovská, starostka
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Městys Mšec vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

ÚDRŽBÁŘ

s místem výkonu Městys Mšec
Charakteristika pozice:
Zajišťuje jednodušší údržbu objektů a jejich zařízení v majetku městyse včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě objektů, např. údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce
Bližší informace o druhu práce na č. telefonu: 313 562 252 nebo 733 536 699
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů (Platová třída 4)
Požadavky:
- střední vzdělání s výučním listem
- řidičský průkaz skupiny T
- dobré komunikační schopnosti při jednání s lidmi
- samostatnost, pružnost, vysoké pracovní nasazení
Dále výhodou:

- svářečské zkoušky

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme do naší obce novorozeného
Lukáše Stropka, který se narodil 2. ledna.
Gratulace patří také těm, kteří oslavili svá
kulatá jubilea nebo úctyhodný věk. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
Paní Marie Klevetová
65 let
Paní Jana Sachrová
65 let
Paní Marie Kravčišinová
70 let
Paní Marie Kapková
75 let
Paní Květoslava Kunertová
81 let
Pan Miroslav Toušek
81 let
Paní Helena Justová
90 let
Paní Růžena Trégrová
90 let

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří paní Anně Adltové, která zemřela 20. prosince ve věku 88 let.

Termín nástupu: duben 2011
Náležitosti písemné přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis
Uveďte rovněž telefonní spojení
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
- jednoduchý životopis
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (lze na počkání získat na úřadě městyse)
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Písemné přihlášky s příslušnými doklady předejte nebo zašlete v uzavřené obálce označené
názvem „Výběrové řízení“ do 15. 03. 2011 (včetně) na adresu:
Městys Mšec, 270 64 Mšec 109
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
Oznámení vyvěšeno dne: 10. 02. 2011

Počítačový kurz
pro začátečníky
Základní škola a Mateřská škola Mšec pořádá počítačový kurz pro začátečníky. Kurz bude
probíhat od začátku března každou středu
odpoledne. Tento kurz je vhodný i pro seniory
nebo občany dlouhodobě hledající práci. Jedna
hodina bude stát 50 Kč a přihlásit se můžete na
úřadě městyse nebo přímo na základní škole.

2. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 24. ledna 2011 se konalo v kulturním zařízení od 19 hodin 2. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse za účasti 8 zastupitelů.
Poté, co starostka přivítala všechny přítomné
a zahájila zasedání, proběhlo schválení vypracovaného Komunitního plánu sociálních
služeb pro region Rakovnicko. Dále schválení
podání žádosti na Pozemkový fond ČR o bezplatný převod pozemku parc. č. 625 o výměře
775m2 pod ubytovnou v zámeckém parku.
V dalším bodě programu se projednával odprodej částí pozemků par. č. 385/1 a 388/2 v k.
ú. Mšec. Dále proběhlo pověření starostky jako
určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu. V šestém bode
programu se schválilo rozpočtové opatření č.
11 za rok 2010. V závěru starostka přečetla ve
své zprávě události za období od 14. 12. 2010
do 24. 01. 2011, ze které uvádíme:
- podali jsme žádost o dotaci na opravu
a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci, a to
z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2011.
V této dotaci žádáme příspěvek na opravy stávajícího veřejného osvětlení, dále na rozšíření
VO, tento rozpočet je cca 2 mil. 356 tis. Kč.
- byla podána žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod
pozemku parc. č. 511 o výměře 451 m2. Pozemek je součástí dětského hřiště v zámeckém

parku a je veden jako veřejně prospěšná zeleň.
Městys Mšec udržuje toto hřiště na své náklady
a přispívá tak k péči o životní prostředí. Jelikož
péče o životní prostředí je nepochybně veřejným zájmem ve smyslu ust. § 22 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., jsou tedy dány podmínky pro
bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví Městyse Mšec. Zastupitelstvo městyse na
svém jednání dne 27. 9. 2010 tento bezúplatný
převod již schválilo.
- na základě zveřejněného záměru pronájmu
nebytových prostor ve dvoře zámku bude uzavřena nájemní smlouva od 15. 2. 2011 s panem Sergejem Popusoi. (Na dobu neurčitou za 7.000 Kč
měsíčně za účelem renovace starého nábytku).
- dluhy Městyse Mšec. Jsou to dluhy, které
vznikly za minulé volební období a nebyly nijak nebo jen z části řešeny. V současné době
se tyto dluhy snažíme řešit.
- paní MUDr. Vyskočilová (dětská lékařka)
již od 1. 1. 2011 funguje v I. patře zdravotního střediska.
- na základě žádosti pana Alexandra Hložka
jsme zveřejnili záměr pronajmout nebytové
prostory v čp. 99 (bývalá trafika). Na tento záměr
se nikdo jiný nepřihlásil, takže od 1. 3. 2011 bude
s panem Hložkem uzavřena nájemní smlouva.
- paní Miluše Cífková ukončila nájemní
smlouvu na byt v čp. 110 ke dni 31. 12. 2010,

od 1. 2. 2011 bude uzavřena nájemní smlouva
na tento byt s paní Annou Lafantovou na dobu
určitou 1 roku.
- ohňostroj který se konal 1. 1. 2011, stál
9.200,- Kč, sponzorské dary byly v částce celkem 6.900,- Kč, takže všem sponzorům ještě
jednou děkuji.
- v rámci úspory jsme nechali přezkoumat
smlouvy o pojištění majetku obce u České
pojišťovny, neboť v současné době činí roční
pojistka částku cca 87.248 Kč. Česká podnikatelská pojišťovna, které jsme přezkum zadali,
nám ten samý rozsah pojištění nabídla v ročním pojistném v částce necelých 40. tis. Kč.
- dále proběhlo za účasti městyse a vedení
školy několik jednání s poskytovateli internetu, kteří mají vybudovaná zařízení na základní
škole ve Mšeci – na hlavní budově.
Po zprávě starostky probíhala diskuse: strategický plán obce, internetové stránky obce,
pojmenování ulic, odklízení sněhu, zasíťování
chodníků, odprodej části pozemků p. Burlemu,
odsouhlasení jednoho člověka, který bude odpovídat za kanalizaci, pohledávky vůči obci,
odprodej restaurace Na Knížecí, vybrané částky za připlacené svozy.
Na závěr starostka popřála hezký zbytek večera a zasedání bylo ukončeno ve 20:05 hodin
ÚM

