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Výsledky kopaná TJ Sokol Mšec
A mužstvo dospělých:
Po dvou prohrách v Pavlíkově a doma s Kolešovicemi konečně mužstvo zabralo a zvítězilo
v Roztokách.
Roztoky – Mšec 3:4 (1:3)
Branky dali Zeman 2, Petrus a Trkal.
Tým

Záp

+

0

-

SkóBody Prav
re

Výsledky dorostu:
V prvním zápase dorostenci porazili Kolešovice 4:2 a v druhém pak prohráli na Tatranu
Rakovník 0:3 . Přes prohru dorostenci vedou
okresní přebor na skóre.
Tým

Záp + 0

- Skóre Body

Prav

Výsledky žáků:
Žáci v prvním jarním utkání porazili doma
Slabce 4:3 a ve druhém pak prohráli v Čisté
1:5.
Tým

Záp +

0

-

Skóre Body Prav

1.

TJ Čistá

13

13 0

0

133: 5

39

( 18)

1.

So. Mšec

7

5

0

2

33: 16

15

( 9)

2.

Ch. Mutějovice 13

10 2

1

98: 13

32

( 11)

Tn. Rakovník

7

5

0

2

20: 13

15

( 6)

1.

So. Branov

17

15

0

2 80: 22 45

( 18)

2.

3.

ČL Kolešovice

13

9

1

3

55: 21

28

( 10)

2.

Tn. Rakovník B

17

14

1

2 62: 25 43

( 19)

3.

TJ Roztoky

7

4

1

2

14: 10

13

( 4)

4.

So. Mšec

13

9

1

3

67: 36

28

( 10)

3.

SK Lány

17

12

3

2 37: 17 39

( 15)

4.

SK Lány

6

3

2

1

19: 11

11

( 2)

5.

SK Lány

13

8

0

5

63: 36

24

( 3)

4.

SK Pavlíkov

17

11

2

4 51: 18 35

( 8)

5.

ČL Kolešovice

6

1

1

4

12: 24

4

( -8)

6.

TJ Slabce

13

6

1

6

46: 36

19

( -2)

5.

FC05 Zavidov

17

9

1

7 47: 44 28

( 1)

6.

FC05 Zavidov

7

0

0

7

11: 35

0

(-15)

7.

B. Rynholec

13

5

2

6

31: 40

17

( -4)

6.

FK Hředle

17

8

2

7 28: 28 26

( 2)

8.

B. Lubná

13

5

1

7

21: 48

16

( -5)

7.

ESTA Oráčov

17

7

3

7 39: 40 24

( 0)

9.

FC Po Olešná

13

5

0

8

22: 40

15

( -3)

2

41:
8
43

( -1)

8.
9.

So. Mšec

17

TJ Roztoky

7

23

17

4

4

9 34: 37 16

(-11)

10. ČL Kolešovice

17

4

4

9 14: 40 16

(-11)

11. So. Sýkořice

17

4

3

10 27: 57 15

(-12)

12. FC Po Olešná

17

2

7

8 15: 32 13

(-11)

13. Ol. Rakovník

17

3

2

12 14: 43 11

(-16)

14. So. N. Strašecí B 17

1

2

14 17: 60 5

(-19)

Daň z nemovitosti
Pro zaplacení daně z nemovitosti pro letošní rok, již byla Finančním úřadem zaslána
každému poplatníkovi na adresu bydliště
poukázka (daňová složenka), kterou každý
poplatník obdrží v nejbližších dnech. Touto
poukázkou lze bezplatně uhradit daň na poště. Splatnost daně je do konce května.
ÚM

Mšecká kuličkiáda
Vážení rodiče, milé děti. Tímto Vás zveme
na Mšeckou kuličkiádu – turnaj ve cvrnkání
kuliček.
Sestavte 2 – 3 členné družstvo – vždy alespoň
1 dítě a přihlaste se nejpozději 30. 4. 2010 do

turnaje. Přesný čas a datum se dozvíte z plakátů a rozhlasu (asi 15. 5. 2010, podle počasí).
Soutěžíme o ceny a pohár.
Přihlásit se můžete na úřadě městyse Mšec,
nebo na tel. č. 731 473 041.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY NOVÉ STRAŠECÍ

10. SK Pavlíkov

13

2

1

10

13: 80

7

(-11)

11. SK Senomaty

13

1

1

11

11: 88

4

(-14)

12. ESTA Oráčov

13

0

0

13

1:118

0

(-18)

NOVĚ OTEVŘENÁ

ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ
MŠEC čp. 390
Kompletní právní služby
– od A po Z
Převody nemovitosti
– domy, byty, pozemky

MUDr. Kateřina Doskočilová nabízí:

Řízení, zánik a zrušení
věcného břemene

KAŽDÉ ÚTERÝ SLEVA 10 % NA ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ

Veškeré právní zastupování
– obhajoba

Přijďte nás navštívit, nabízíme široký sortiment
zdravé obuvi pro dospělé i děti, funkční prádlo MOIRA, kojenecké potřeby…

! Hole, berle, chodítka, vozíky, nástavce na WC, madla,….
! Ortézy, kompresní punčochy, ortopedické vložky do obuvi,….
! Inkontinence, atd
Zboží dodáváme i na poukazy, které je možné u Vás doma vyzvednout.

Poradím s výběrem pomůcky
a následně zdarma dovezu
www.doskocilova.info
E Mail: zdravotnickepotreby@seznam.cz tel: 313 511 74
stikova.barbora@seznam.cz tel: 736 778 632
Najdete nás na hlavní ulici v Novém Strašecí, ČSL Armády 18.

NON STOP
JUDr. Karol Hutňan
ADVOKÁT
e-mail: hutnan.advokat@gmail
Mobil: 721 542 422
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Dětský maškarní karneval
Městys Mšec uspořádal dětský maškarní karneval, který se konal v sobotu 27. března od
14.00 hodin v kulturním zařízení. Každý, kdo
přišel v masce, si vylosoval zdarma svůj výherní
lístek. Přesto, že vstupné bylo dobrovolné, bylo
vybráno 4.063 Kč a získaná částka bude použita na nákup dárků a sladkostí na dětský den.
Vystoupení divadla VeTři a jejich doprovod odpolednem včetně soutěží a hudební produkce
stálo 6.000 Kč. Velký úspěch měly soutěže, jejichž vítězové byli hned odměňováni. Masek se
sešlo letos hodně. Nebylo vůbec jednoduché
vybrat tu nejhezčí a nejoriginálnější. Tento úkol
jsme přenechali rodičům. Rozdali jsme papírky,
aby každý vybral ty nejzajímavější převleky.
Celkem bylo vybráno 10 masek: mažoretka,
Červená karkulka (Berenika Dalla-Valle), kočič-

ka (Eliška Husáková), brouček (Matyáš Šoura),
šmoulové (Dominik Ponka a Veronika Lintymerová), dalmatin (Petr Pagač), muchomůrka,
jen počkej zajíci (Miloslav a Daniel Horáčkovi),
indiáni (Patrik Janek). První místo získali Mach
a Šebestová. Dětí bylo opravdu mnoho, a proto
se omlouváme, že se u všech masek nepovedlo
získat jména jejich nositelů.

Během celého odpoledne byla dětem podávána limonáda zdarma.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomohli s organizací celé akce a všem sponzorům
– jmenovitě paní Růženě Horáčkové – za upečení dortů pro děti. Na závěr si Vás dovolujeme
pozvat na příští maškarní karneval a věříme, že
se sejdeme opět v tak hojném počtu.
ÚM

Velikonoční Jarmark
Uskutečnil se dne 31. 3. 2010 v Kulturním
domě ve Mšeci od 15.00 h do 17.00 h. Do
přípravy výrobků se zapojily všechny děti ZŠ,
MŠ a ŠD. Dopoledne skupina žáků připravila
a velikonočně vyzdobila prostory kulturního
zařízení. Samotný prodej si zajistili žáci sami
a měli radost z každé korunky, kterou vydělali. Děkujeme Všem, kteří si našli čas a navštívili
náš velikonoční jarmark. Výtěžek z této akce
bude použit na odměny pro děti. ZŠ Mšec

Výrobky dětí

Letošní maškarní karneval navštívilo mnoho zajímavých masek

Vítání občánků
Dne 12. června 2010 od 9:00 hodin bude
Městys Mšec pořádat v obřadní síni Úřadu
městyse Mšec slavnostní vítání občánků. Přivítáno by mělo být celkem 7 níže uvedených
občánků. Každý z rodičů obdrží pozvánku
s uvedeným datem a hodinou. Občánci, kteří
mají být přivítáni:
Hroch Jaromír, Nezbeda Jakub, Nezbedová Karolína, Pagačová Tereza, Šumová
Jiřina, Valeš Patrik, Zelenka Daniel.
Pokud bychom omylem na někoho zapomněli, dejte nám to, prosím, vědět na Úřad
městyse Mšec. Těšíme se na Vás i na Vaše
nejmenší.
ÚM

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
které pořádá již tradičně
Sbor dobrovolných hasičů Mšec
30. dubna před kulturním zařízením.
Hranice bude zapálena v 18. hodin.
Pro děti jsou připraveny špekáčky na opečení.
Občerstvení zajištěno.

Dětský den
PĚNOVÁ PÁRTY
dne 5. června od 14 hodin
před kulturním zařízením
pořádá
Městys Mšec dětský den.
Připravili jsme sportovní soutěže o ceny,
dětskou diskotéku se spoustou pěny,
občerstvení a opékání buřtů.
Určitě neváhejte a přijďte s dětmi
prožít jejich den.
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Možnosti získání zdravotní pomůcky
Většina pomůcek je hrazena zdravotní
pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. Konkrétní pomůcku Vám tedy může
dle typu předepsat lékař praktický (PRL)
nebo ve většině případů odborný, nejčastěji
neurolog (NEU), rehabilitační lékař (RHB),
ortoped (ORT), internista (INT) nebo chirurg
(CHI). Pomůcka se předepisuje na „Poukaz
na léčebnou a ortopedickou pomůcku“
(PZT). V případě potřeby souhlasu revizního lékaře je nutné vyplnit navíc „Žádanku
o zvýšení úhrady“. Předepsanou pomůcku
pak obdržíte ve zdravotnických potřebách
nebo v lékárně.
V případě, že pomůcka není hrazena
zdravotními pojišťovnami, nebo je-li vysoký doplatek, můžete požádat podle vyhlášky č. 182/1991 Sb. na sociálním odboru
městského úřadu v místě trvalého bydliště, nebo prostřednictvím nadace o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky,
nebo úhrady doplatku. Neuspějete-li ani
u nadací, můžete zkusit najít sponzora. Ten
si může dar odečíst z daní.
Další možností je úhrada pomůcky zaměstnavatelem, a to v případě pracovního
úrazu. V případě úrazu způsobeného jinou
osobou může být pomůcka hrazena z pojistného osoby, která úraz způsobila.
PŘEDEPISOVÁNÍ POMŮCEK

Pomůcky k chůzi
Berle předloketní (1ks nebo 1pár/2 roky;
PRL, REH, ORT, NEU, CHI)
Berle podpažní (1pár/2 roky; PRL, REH, ORT,
NEU, CHI)
Hole (1ks/3 roky; PRL, REH, ORT, NEU, CHI)
Chodítka (RL; 1ks/5 let; REH, NEU, OP)
Křesla klozetová (RL; 1ks/5 let; REH, NEU,
ORT)
Pomůcky pro vybavení koupelny a WC
Sedačky vanové a do sprchy (1ks/5 let;
REH, NEU, ORT)
Židle a křesla do sprchy (RL; 1ks/5 let; REH,
NEU, ORT)
Zvedák do vany a příslušenství (RL, R;
1ks/10 let; REH, NEU, ORT)
Nástavce na WC (1ks/3 roky; REH, NEU, ORT)
Lůžka polohovací a příslušenství (RL, R;
1ks/10 let; REH, NEU, ORT)
Podložky antidekubitní (RL; 1ks/3 roky;
REH, NEU, ORT)
Vozíky a kočárky zdravotní
Vozíky mechanické standardní a příslušenství (RL, R; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT, INT)
Vozíky mechanické speciální a příslušenství (RL, R; 1ks/5 let; REH, NEU, ORT)
Vozíky elektrické a příslušenství (RL, R, S5;
1ks/5 let; REH, NEU, ORT, INT)
Kočárek zdravotní a příslušenství (RL, R;
1ks/3 roky; REH, NEU, ORT)

Bandáže elastické a neoprénové (1ks/1
rok; REH, NEU, ORT, CHI, OP)
Kompresní punčochy a návleky (1ks či
pár/6měsíců)
II. kompresivní třídu; PRL, CHI, INT, DER
III. kompresivní třídu; CHI, INT, DER
Inkontinenční pomůcky PRL,GYN, URO (do
2400kč/2měs)
Dia
Obuv (RL, 1pár / 2 roky DIA) 1000Kč hradí pojišťovna, doplatek pacienta dle modelu obuvi
Glukometr (RL ;1 ks/10 let, DIA)
Pomůcky stomické URN, PRL, CHI, INT nejvýše na dobu 3 měsíců.
Seznam zkratek:
INT – internista
CHI – chirurg
NEU – neurolog
DIA – diabetolog
OP – ortopedický protetik
ORT – ortoped
PRL – praktický lékař
REH – rehabilitační lékař
RL – nutné schválení revizního lékaře (Žádanka o zvýšení úhrady)
R – pomůcky zapůjčované (Smlouva o výpůjčce)
S5 – nutná doplňující odborná vyšetření
(Formulář k přidělení elektrického vozíku)
Zdravotnické potřeby N. Strašecí, viz str. 4

MŠEC VČERA A DNES
V tomto čísle Obecních listů Vám přinášíme pohled od Country baru Hacienda na kostel.
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15. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 15. března 2010 se konalo na Úřadě
městyse Mšec od 19 hodin 15. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse za účasti 7 zastupitelů.
Potom, co starosta přivítal všechny přítomné
a zahájil zasedání, dal na vědomí rozpočtové
opatření č. 12 za rok 2009. Dalším bodem programu bylo schválení smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku par. č. 428 (hasičárna). Pátým bodem programu bylo schválení pořízení
změny č. 1 ÚPD Mšec. V závěru starosta přečetl ve své zprávě události za období od 15. 12.
2009 do 15. 3. 2010, ze které uvádíme.

ZŠ a MŠ
- V ZŠ a MŠ byly provedeny změny zejména
na úseku plateb za pobyt (neinvestiční výdaje)
ve ŠD a MŠ a za úhradu za stravování. Změna
spočívá v tom, že i vzhledem k množícím se
dluhům jak za pobyt, tak i za stravování žáků,
přistoupil zřizovatel ZŠ a MŠ k platbě za stravování a za pobyt předem. Tato změna byla
v MŠ odsouhlasena na schůzce se zákonnými
zástupci žáků v měsíci lednu letošního roku.
V praxi to znamená, že dnes nebude vydána
strava strávníkovi, který nemá dopředu uhrazen
poplatek za stravu. Výjimku tvoří část zaměstnanců ZŠ a MŠ, kterým je prováděna úhrada
za stravu srážkou z platu. Po dohodě s vedoucí
MŠ nebude umožněn přístup žáků MŠ od 1. 4.
2010 do tohoto zařízení, pokud nebudou mít
uhrazeny všechny nedoplatky a zaplacen poplatek na měsíc duben. Součástí těchto změn
ve ŠD a MŠ byla instalace elektronického stravovacího systému pomocí čipových klíčenek.
- Dále se žáci 1. až 8. ročníku zúčastnili týdenního lyžařského výcviku v Krkonoších.

Kulturní zařízení
- Před tímto zařízením jsme 1. 1. 2010 společně oslavili příchod nového roku. Součástí
těchto oslav byl již tradiční několikaminutový
ohňostroj. V KZ se konaly 2 plesy, myslivecký
a hasičský a dále maškarní zábava a několik
prodejních akcí.
- Dne 31. 12. 2009 skončila nájemní smlouva na formanku KZ panu Hložkovi a formanka
byla na měsíc leden pronajata panu Šourovi.

ÚM
- od 1. 12. 2009 pracuje na ÚM pan Jakub Lochman na 6 měsíční praxi dotované úřadem práce
- od 1. 4. 2010 by měli nastoupit na veřejně
prospěšné práce 2-4 zaměstnanci – v současné
době řešeno s úřadem práce
- místo pana J. Dokládala pracuje na DPP
prozatím pan J. Polanecký
- vydal rozhodnutí o přidělení č.p. manželům Kučerovým
- obdržel – hlášení od provozovatelů malých
zdrojů znečistění ovzduší (nad 50 kW do 200
kW) od Jednoty Rakovník a Českého Rybářství
- vyúčtování na výherní hrací přístroje od
firmy ESOtronik a.s.
- oznámení o vodoprávním řízení na čerpací
stanici pohonných hmot ve Mšeci
- návrh smlouvy o výpůjčce na pozemek par.
č. 428 pod hasičárnou

- žádost o zrušení trvalého pobytu pana
Muškáta
- oznámení od Policie ČR o porušení povinností při ověřování podpisů
- výzvu o doplnění žádosti o dotaci z FROM
(Fond rozvoje obcí a měst) – je třeba doplnit
časový harmonogram prací – bylo doplněno
- oznámení o ukončení platnosti smlouvy
s psím útulkem v Rakovníku
- odeslal – vyúčtování identifikačních známek na výherní hrací přístroje pro rok 2009
- roční výkaz ČSÚ za územní samosprávný celek
- žádosti o dotace
• z FROM = 9,5 milionu Kč – oprava silnic
• z Fondu obnovy kulturních památek = 2
miliony – oprava střechy chlévů
• Ministerstvo financí – revitalizace starého
hřbitova

Změna č. 1 ÚPD
- Na minulém veřejném zasedání jsem Vás
informoval o tom, že zadání změny č. 1 je před
dokončením a že se začne rozesílat dotčeným
orgánům již počátkem roku 2010. Musím konstatovat, že toto nebylo dodrženo mimo jiné
i z důvodu odstoupení od záměru výstavby
fotovoltaické elektrárny. V současné době je
přidělena změna č. 1 samostatnému pracovníkovi na úseku územního plánování Městského úřadu Rakovník a po schválení a usnesení
na dnešním jednání je připravena k rozesílání
dotčeným orgánům státní správy.

Pronájmy
- pálenice ve Mšeci byla prodána panu Hubáčkovi ze Slaného, smlouva byla uzavřena za
stejných podmínek jako u pana Pocha, změna
nastala pouze v uzavření smlouvy ne na dobu
určitou, ale na dobu neurčitou
- nebytové prostory po zubní laboratoři č.p.
48 byli pronajaty paní Monice Mrázkové ze
Třtice na rehabilitační služby
- restaurace Na Knížecí byla pronajata panu
Aleši Mildorfovi ze Mšece od 1. 2. 2010 rovněž
na dobu neurčitou
Po zprávě starosty probíhala diskuse ohledně umístění ČOV, restaurace Na Knížecí, pohledávky vůči obci, pronájem nebytových prostor,
veřejné osvětlení a umístění radarů v naší obci.
Na závěr starosta popřál hezký zbytek večera
a zasedání bylo ukončeno ve 20:30 hodin.
ÚM

KADEŘNICTVÍ EVA
(čerpací stanice Mšec)

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme do naší obce novorozeného
Daniela Zelenku, který se narodil 21. 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.
Pan Ivan Eiseinreich
60 let
Paní Bohumila Kocmanová
65 let
Pan Josef Cháb
70 let
Paní Marie Kvasničková
70 let
Paní Marie Šulcová
75 let
Pan Vladimír Jedlička
80 let
Paní Anna Stehlíková
80 let
Paní Marie Majerová
82 let
Paní Marie Langová
86 let
Paní Anna Adltová
88 let

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří panu Pavlu Fraňovi,
který zemřel 13. března ve věku 75 let, panu
Karlu Dufkovi, který zemřel 18. března
ve věku 89 let, panu Oldřichu Valentinovi, který zemřel 18. dubna ve věku 74 let
a panu Josefu Salačovi, který zemřel
24. dubna ve věku nedožitých 76 let.

Maškarní karneval
pro dospělé
13. března od 20:00 hodin pořádal Městys
Mšec v místním kulturním zařízení maškarní
karneval pro dospělé. Akci navštívilo asi 80 až
100 hostů, z toho bylo kolem 30 masek. K tanci
a poslechu pouštěl hudbu Marek Hůla. O půlnoci proběhlo vyhodnocení masek: na prvním
místě se umístili Simpsnovi, na druhém zbrojnoš, třetí místo vyhrál Švejk s upírkou, čtvrté
místo patřilo čarodějnici, na pátém místě se
umístil Fantomas, šesté místo vyhrál chlap převlečený za ženskou, sedmé místo získal Ozák
a selka, na osmém místě byl dědek a jeptiška,
deváté místo získala zdravotní sestřička, na
desátém místě byl mnich, a dále se umístili
– mim, pankáči, princezna, další čarodějnice,
voják, 70. léta, fotbalistky a další dědek.
Doufáme, že se zábava všem líbila a příští
rok nás navštívíte znova. Tímto bychom chtěli
poděkovat paní Růženě Horáčkové za darování a upečení dortu, který vyhrála jedna z masek.
ÚM

Nová pracovní doba od DUBNA
Pravidelná pracovní doba: Út 8–12 h
St 14–18 h
Pá 14–18 h
Ostatní dny možno domluvit na tel.:

602 356 380
Dětský střih
Pánský střih
Dámský střih+foukaná

50 – 70 Kč
70 –100 Kč
180 –280 Kč

Těšíme se na vaši návštěvu

Jedny z nejlepších masek

