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Informace z oddílu kopané TJ Sokol Mšec
MUŽI

Konečná tabulka

II. třída mužů – 26. kolo
SK Pavlíkov – TJ Roztoky 3:3 (2:1) – (Konopásek, Pánek, Vodrážka M. – Fikej 2, Vrábík ml.), Tn.
Rakovník B – ČL Kolešovice 3:1 (2:1) – (Kolár F.,
Varga, Švech), Ol. Rakovník – FC05 Zavidov 0:2
(0:1) – (Čech, Korčák), FC Po Olešná – So. Mšec
0:4 (0:2), So. Sýkořice – SK Lány 3:7 (2:2) – (Slabý, Diviš, Šulc – Blín 2, Putík, Kubička, Rajchl,
Švolba, Dudášik D.), So. Branov – ESTA Oráčov
6:1 (2:0) – (Dochtor 2, Opl, Kruba, Podzemský,
Dubský T. – Jeníček), FK Hředle – So. N. Strašecí
B 1:1 (0:1) – (Ďurina – Kougl).
Konečná tabulka
1. So. Branov

26

22

1

3 128 : 36

67

1.

So. Mšec

10

8

0

2 44 : 20

24

(9)

2.

Tn. Rakovník

10

7

0

3 27 : 17

21

(6)

3.

TJ Roztoky

10

6

1

3 20 : 17

19

(4)

4.

SK Lány

10

4

2

4 25 : 22

14

(-1)

5.

ČL Kolešovice

10

2

2

6 20 : 32

8

(-7)

6.

FC05 Zavidov

10

0

1

9 17 : 45

1

(-14)

DOROST – okresní pohár
Konečná tabulka okresního poháru dorostu – skupina A

Finále Okresního poháru dorostu
Tn. Rakovník B – TJ Roztoky 1:1 (0:1) p.k. 4:5
ŽÁCI
Okresní přebor st. žáků – 22. kolo
FC Po Olešná – ČL Kolešovice 3:1 (1:0) – (Sládek M., Sládek J., Lužný – Rudovský), SK Senomaty – TJ Čistá 0:12 (0:3) – (Dušička 5, Votroubek 2, Jopa 2, Plincner, Železný), TJ Slabce – B.
Rynholec 3:0 (1:0) – (Cílek 3), B. Lubná – ESTA
Oráčov 7:0 (3:0) – (Vopat 4, Holý, Cajthaml,
Schloger), Ch. Mutějovice – SK Pavlíkov 9:0
(8:0), SK Lány – So. Mšec 8:2 (Kraval D. 2, Kindl
2, Kraval J., Stibor, Jordák, Keller).
Konečná tabulka

1.

TJ Roztoky

4

3

1

0

17 : 5

10

(4)

(28)

2.

So. Mšec

4

2

1

1

13 : 9

7

(1)

1. TJ Čistá

22

22

0

0

205 : 9

66

(33)

3.

SK Lány

4

0

0

4

5 : 21

0

(-6)

2. Ch. Mutějovice

22

17

2

3 147 : 24

53

(20)

3. ČL Kolešovice

22

13

2

7

83 : 52

41

(8)

4. So. Mšec

22

13

1

8

84 : 66

40

(7)

2. SK Lány

26

19

4

3

75 : 27

61

(22)

3. Tn. Rakovník B

26

18

4

4

92 : 36

58

(19)

4. SK Pavlíkov

26

15

4

7

73 : 46

49

(10)

5. FC05 Zavidov

26

13

2 11

68 : 63

41

(2)

1.

Tn. Rakovník

4

4

0

0

18 : 3

12

(6)

5. SK Lány

22

13

0

9 102 : 73

39

(6)

6. So. Mšec

26

11

5 10

68 : 64

38

(-1)

2.

FC05 Zavidov

4

1

0

3

6 : 11

3

(-3)

6. B. Lubná

22

10

4

8

34

(1)

7. ESTA Oráčov

26

11

5 10

55 : 57

38

(-1)

3.

ČL Kolešovice

4

1

0

3

4 : 14

3

(-3)

7. TJ Slabce

22

10

2

10

76 : 52

32

(-1)

8. FK Hředle

26

9

6 11

37 : 48

33

(-6)

8. B. Rynholec

22

8

4

10

59 : 63

28

(-5)

9. ČL Kolešovice

26

9

6 11

35 : 56

33

(-6)

22

8

2

12

43 : 59

26

(-7)

26

6

6 14

50 : 57

24

(-15)

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

9. FC Po Olešná

10. TJ Roztoky

10. SK Pavlíkov

22

4

1

17 30 : 132

13

(-20)

11. FC Po Olešná

26

5

9 12

31 : 56

24

(-15)

JUDr. Karol Hutňan nabízí:

11. SK Senomaty

22

3

3

16 17 : 126

12

(-21)

12. So. Sýkořice

26

5

4 17

44 : 99

19

(-20)

12. ESTA Oráčov

22

0

1

21

1

(-32)

13. Ol. Rakovník

26

4

6 16

28 : 65

18

(-21)

14. So. N. Strašecí B

26

2

4 20 30 : 104

10

(-29)

DOROST – okresní přebor
OP dorostu – 14. kolo
TJ Roztoky – Tn. Rakovník 2:1 (0:1) – (Procházka T., Jirásek – Paseka), ČL Kolešovice – FC05
Zavidov 2:2, SK Lány a So. Mšec – volno.

Konečná tabulka okresního poháru – skupina B

Kompletní právní služby – od A po Z
Převody nemovitosti – domy, byty, pozemky
Věcné břemeno – zřízení, zánik a zrušení
Veškeré právní zastupování – obhajoba
Mimosoudní vyrovnání – bezplatné zastoupení poškozeného při autonehodě
e-mail: hutnan.advokat@gmail.com
Mobil: 721 542 422
Sídlo advokátní kanceláře: Mšec čp. 390

52 : 60

2 : 184

INFORMACE O MLÁDEŽNICKÝCH
REPREZENTACÍCH
RAKOVNICKÉHO OKRESU:
Okresní výběry žáků
U-12 – OFS Rakovník – OFS Rokycany 6:2
U-11 – MINI RAKO CUP 2010 (žáci)
Utkání ve skupině: OFS Rakovník – K. Kročehlavy\ 4:0, FK Louny 5:0, SK Slaný 2:0, SK Slavia Praha (dívky) 1:1. Ve skupině obsadil výběr
OFS Rakovník 1. místo.
Semifinále: OFS Rakovník – VČSA Ervěnice 2:1
Finále: OFS Rakovník – SK Slavia Praha (dívky)
1:1, na penalty zvítězil výběr OFS Rakovník.
Zapsal: sekr. V. Horálek

TNT FORTUNA MEETING
Kladno (desetiboj)
Členové kroužku Atletika a žáci 8. třídy jeli
na stadion do Kladna, aby viděli opravdový
desetiboj. Nejvíce se těšili na Brayna Claye
a Romana Šebrleho, ale také na běh a skok.
Žáci závodili v dětském desetiboji a potkali
paní Danu Zátopkovou. Mani Soule, 4. třída

Sportovni exkurze – žáci 8. třídy na stadionu v Kladně
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Dětské hřiště u rybníka
jišťuje její vývoz. O pravidelnou údržbu travního porostu na hřišti se každý týden stará pan
Marek Poch. Hřiště je stále dokonale posekáno. Udržováno je i vedlejší hřiště pro volejbal.
Revitalizace stávajícího hřiště je velmi přínosná, každý návštěvník ji
kladně hodnotí. Dá se
zkrátka a jednoduše říct,
že u rybníka to teď „žije“.
Jsme rády, že tu máme
tak hezké místo pro děti.
Děkujeme proto všem
zúčastněným a především obci, že tento projekt svojí investicí podpořila. Jsme si vědomé
toho, že obecní hřiště
nejsou samozřejmostí,
kterou disponuje každá obec, o čemž svědčí i návštěvy maminek
s dětmi z okolních obcí.
Děkujeme mšeckým občanům, kteří postavili hřiště u rybníka vlastními silami
Doufáme, že hřiště bude
dětem dlouho a dobře sloužit.
cyklistů a motorkářů. S nápadem obnovení
Maminky ze Mšece
starého hřiště přišel pan Aleš Nezbeda. NavrPozn. malý motorkář = malé dítě jedoucí na
hl, abychom se pana starosty zeptaly, zdali by
plastové odrážecí motorce
obec poskytla nějaké finance na rekonstrukci
hřiště. Pan starosta byl nápadem nadšen a nabídl k dispozici částku 100 tisíc Kč. Architektka
Markéta Mandíková zdarma vyprojektovala
nákres hřiště. Poté jsme společně s panem starostou vybrali vhodného dodavatele dětských
V sobotu 5. června se konal pod kulturním
hřišť. Abychom obci ušetřily náklady spojené
zařízením ve Mšeci dětský den. Letos jsme pro
s montáží hřiště, rozhodly jsme se, že bude
děti připravili sportovní soutěže, pěnovou párprovedena svépomocí. Oslovily jsme proto
ty a opékání buřtů. Nejprve děti dostaly sounaše tatínky, kteří jsou šikovní a disponují potěžní kartičky, do kterých získávaly razítka za
třebnými stroji a nářadím. O jednom víkendu
splnění úkolů v jednotlivých sportovních souse sešli a nové hřiště sestavili. Při výstavbě
těžích. Soutěžilo se v kuželkách, házení míčků
panovala veselá nálada a celková atmosféra
do klauna, prolézání tunelem, přenášení míčku
u rybníka byla příjemná. Nutno podotknout, že
na lžičce, chození na dětských chůdách a přese účastnili zcela dobrovolně, a za to bychom
jim chtěly moc poděkovat. Mezi dobrovolníky
byli: Aleš a Libor Nezbedovi, Jakub Lintymer,
Marek Poch, Milan Slavík, Petr Bernášek a Pavel
Štika. Další fází výstavby bylo obnovení pískoviště, zasazení laviček a montáž plotu. Zde
bychom chtěly poděkovat panu Jiřímu Mračkovi, který zajistil kulatinu na pískoviště a také
panu Ladislavu Kindlovi, který vyrobil a usadil
dřevěné lavičky. Všichni společně potom postavili kolem hřiště plot. Dále děkujeme panu
Milanu Prokopovi, který nechal na nové pískoviště dovézt písek. Vedle hřiště jsme udělali
ohniště pro případné táboráčky s dětmi a i to
se ukazuje být velmi milé. Protože chceme, aby
Pěnová párty na dětském dni
hřiště bylo čisté, obec poskytla popelnici a zaUrčitě jste si všimli, že dole u rybníka vyrostlo nové dětské hřiště. My, maminky s dětmi,
jsme se tam scházely a scházíme, protože je
to hezké místo a také proto, že kousek odtud
začíná „Kaštanka“, a ta je doslova rájem malých

Vítání občánků 2010

Vítání občánků
Letos tak jako každý rok Úřad městyse Mšec
pořádal vítání občánků. Celkem bylo přivítáno
9 občánků a to Jakeš Jaromír, Nezbeda Jakub,
Nezbedová Karolína, Pagačová Tereza, Šumová Jiřina-Vanesa, Valeš Patrik, Zelenka Daniel,
Polanecká Adéla a Stropek Denis. Každému
přivítanému občánkovi byl založen spořící účet
od Poštovní spořitelny, kam jim městys Mšec
dal vklad 500,- Kč. Dále dostal každý polštářek
ve tvaru sluníčka a maminky doslaly kytičku.
Dodatečně ještě rodiče dostanou Pamětní list
s fotkou své ratolesti. O kulturní program se
postarali Michaela Valentinová a Miloslav Horáček, kteří přítomným dětem zarecitovali báseň a Barbora Kazíková která zahrála na flétnu.
Tímto jim ještě jednou děkujeme. Těšíme se na
další vítání občánků a doufáme, že je budeme
moci přivítat opět v tak hojném počtu. ÚM

Dětský den s pěnovou párty
nášení míčku na pálce překážkovou dráhou. Za
nasbíraná razítka si děti „nakupovaly“ sladkosti
a jiné odměny. Po ukončení soutěží se začalo
tvořit spousta pěny, do které se děti rozutekly. Po chvilce již byli v pěně i dospělí. Všichni si
obrovské množství pěny užili a vyřádili se v ní.
Když se pěna přestala tvořit a ztratila se, přeběhly děti pod sprchu vody, která je osvěžila.
Nakonec byly připraveny buřty, které si každý
mohl opéci. Pro děti byla celé odpoledne zdarma malinová limonáda
a dospělí si mohli zakoupit točené
pivo. Ačkoli celý týden vypadalo,
že nám dětský den proprší, počasí
se nakonec vydařilo a bylo krásně
slunečno. Pěnová párty přilákala
spoustu dětí i dospělých a doufáme,
že na další dětské akci, kterou bude
2. ročník Mšeckého kolečka, se sejdeme opět v tak hojném počtu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na
uspořádání dětského dne a připravili tak dětem příjemně strávené
odpoledne.
ÚM
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 28. a 29. května proběhly volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší
obci bylo do volební urny vhozeno celkem
397 obálek, z toho bylo 394 hlasů platných.
Toto číslo představuje volební účast 57,96 %.
V minulých volbách do PSP ČR v roce 2006 byla
volební účast vyšší a to 65,13 %, což bylo 451
platných hlasů.
Letošní volby v naší obci vyhrála ODS, která
získala 99 hlasů, dále to byla ČSSD se ziskem
68 hlasů. Třetí nejúspěšnější se stala nová strana TOP 09 s 63 hlasy. Další nová strana Věci
Veřejné získala 60 hlasů a stala se tak čtvrtou

nejúspěšnější v naší obci. Tyto dvě nově vzniklé
strany odsunuli KSČM, která se ziskem 54 hlasů
obsadila pátou příčku v naší obci. V několika
předchozích volbách, nejen do Poslanecké
sněmovny, vždy obsazovala KSČM třetí místo
za dvěmi tradičně nejsilnějšími stranami ODS
a ČSSD. Další stranou, která v naší obci neměla
zanedbatelnou podporu, je Suverenita-blok
J. Bobošíkové s 28 hlasy. Další nově vzniklá
strana Strana Práv Občanů Zemanovci získala
od mšeckých voličů 7 hlasů. Další strany, které
získaly v naší obci hlasy: KDU-ČSL a Strana svobodných občanů 4 hlasy, Česká pirátská stra-

Máme se čím pochlubit
V 2. pololetí školního roku 2009/2010 se
v naší škole opět nezahálelo. Kromě toho, že
se žáci vzdělávali, mnozí z nich dosáhli i úspěchů o kterých stojí za to napsat. Pod vedením
svých učitelů se pilně připravovali, často i ve
svém volném čase, který jim věnovali i pedagogové.
Zapojili jsme se do soutěže Lidice pro 21.
století. Letos s nebývalým počtem žáků 2. stupně, kteří se pod vedením paní ředitelky Lenky
Pulcové seznamovali s dějinnými událostmi
týkajícími se právě lidické tragédie v období
2. světové války. Ocenění od organizátorů se
nám dostalo zvláště za široké zapojení žáků
do soutěže a ZŠ a MŠ Mšec byla mezi deseti
nejaktivnějšími školami.
Pod vedením paní učitelky Pavlíny Kleinové
se žáci 3. třídy poctivě připravovali na soutěž
indiánská stezky, ve které už uspěli v loňském
školním roce. Letos se jim opět dařilo skvěle,
skončili těsně před branami republikového finále, v oblastním kole obsadili vynikající 3. místo.
Tradičně velice úspěšní byli naši mladí cyklisté. Pod vedením pana zástupce ŘŠ Jana Eise
nacvičovali nejen praktické cyklistické dovednosti, ale získávali i teoretické poznatky hned
v několika oblastech, které museli zvládnout,
aby se mohli zúčastnit Dopravní soutěže. Byla
to především pravidla silničního provozu, dopravní značky, záludné otázky z dopravních
situací… S přípravou v oblasti zdravovědy
kromě paní učitelky Stříbrné pomáhali i členové ČSČK a významnou měrou i paní Míla
Procházková, která s naší školou dlouhodobě
spolupracuje a zúčastňuje se i jako zdravotnice zdařilých školních akcí (škola v přírodě,
lyžařský kurz, školní výlety). Patří jí dík, věnuje
se totiž dětem nezištně ve svém volném čase
a často bez jakékoliv finanční odměny. A teď
to nejdůležitější! V okresním kole uspěli na
medailových pozicích mladí cyklisté v obou
kategoriích, ti mladší se dokonce probojovali do krajského kola a z Mělníka se přivezli
vynikající 3. místo a spoustu nových zážitků,
o fous jim unikla možnost účasti na republikovém klání.
Letošním roce se nám dařilo i na poli literárním. Ze slohových prací žáků sestavila paní

učitelka Šárka Eisová SBORNÍK a přihlásila ho
do celostátní soutěže Nadílka našich dílek.
Texty sborníku měli společné téma- kdo je
přítel, kdo je nepřítel a ve vyšších ročnících
byla volně inspirována tématem Lidic a druhou světovou válkou. Kromě toho, že ve škole
proběhla i soutěž textů, ze kterého vyšla vítězně práce Petry Malecké z 9. třídy, náš sborník
uspěl i na celorepublikové úrovni. Získal totiž
ocenění na slavnostním vyhlášení soutěže
v paláci FUTUROOM, kterého se žáci s paní
učitelkou zúčastnili v Praze 22. 6. Náš sborník
byl mezi třemi oceněnými a získal cenu za nejlepší kvalitu textů ve sborníku. Žáci kromě knih
a celodenního zážitku z bohatého programu
s mediální tématikou získali možnost účasti
na workshopu, který se uskuteční v příštím
školním roce.
Tím samozřejmě naše úspěchy nekončí, ale
myslím, že jako závdavek tento výčet stačí. Budeme si společně přát, aby učitelům školy při
všech běžných povinnostech a starostech učitelské profese zbýval čas a elán a síly i na tyto
aktivity, za které si žáci i jejich učitelé zaslouží
obdiv a dík.
Šárka Eisová, učitelka

na 3 hlasy, STOP 2 hlasy a Volte Pr.Blok www.
cibulka.net 1 hlas.
Oproti minulým parlamentním volbám v roce 2006 výrazně stoupl počet preferenčních
hlasů, téměř na dvojnásobek. Letos bylo odevzdáno 255 preferenčních hlasů při účasti 397
voličů. V roce 2006 to bylo méně – 129 preferenčních hlasů, ovšem při větší účasti – 451
voličů. Nejvíce preferenčních hlasů získala
kandidátka KSČM MUDr. Eva Kašová – 15 hlasů. Druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů
získal Ing. Petr Bendl (ODS) – 13 hlasů a shodně
po deseti preferenčních hlasech získali MUDr. David Rath (ČSSD) a Mgr. M. Štrobachová
(TOP 09) – 10 hlasů.
místostarosta

Kalendáře Rakovnicko
Vážení občané, na Úřadě městyse Mšec máte
možnost si zakoupit kalendář na rok 2011 města, městyse, obce, osady na starých pohlednicích. V tomto V. díle se obce od IV. dílu liší,
některé byly přidány a jiné naopak odebrány.
Cena kalendáře je 65,- Kč.
Bdín, Brejle, Čistá, Děkov, Drahouš, Hřebečníky, Hředle, Chrášťany, Janov, Jesenice, Karlov,
Karlova Ves, Kněževes, Kolešov, Kolešovice,
Kostelík, Kounov, Krakovec, Krupá, Krušovice,
Křivoklát, Lány, Lišany, Lodenice, Lubná, Lužná,
Milostín, Mšec, Mutějovice, Nesuchyně, Nové
Strašecí, Nový Dům, Oráčov, Panoší Újezd,
Pavlíkov, Pochvalov, Povlčín, Příčina, Přílepy,
Rakovník, Roztoky, Řevničov, Senec, Senomaty,
Slabce, Srbeč, Tlesky, Třeboc, Týřov, Všesulov,
Všetatky, Zavidov, Zbečno a Zderaz.
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16. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 21. června 2010 se konalo na
Úřadě městyse Mšec od 19 hodin 16. veřejné
zasedání zastupitelstva městyse za účasti 7
zastupitelů. Poté, co starosta přivítal všechny
přítomné a zahájil zasedání, dal na vědomí
rozpočtové opatření č. 1, 2, 3 a 4 za rok 2010.
Dalším bodem programu bylo projednání
závěrečného účtu za rok 2009. Pátým bodem
programu bylo stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014. Počet
byl stanoven na 9 členů. V závěru starosta přečetl ve své zprávě události za období od 16. 03.
2010 do 21. 6. 2010, ze které uvádíme.

Škola
Na obou budovách školy, tj. čp. 171 a čp. 46
proběhla oprava krytiny proti zatékání a na
budově čp. 171 vyčištění okapů.
! v dubnu 2010 proběhlo jednání školské
rady, kde byla schválena zpráva o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mšec
za rok 2009
! v květnu podala výpověď z pracovního
poměru paní učitelka Vondrová
! ve spolupráci s Policií ČR byla řešena krádež peněz v ZŠ – policie toto předala přestupkové komisi města Nové Strašecí – tato případ
odložila pro nezletilost pachatelů
! čipový systém ve ŠJ byl doplněn možností
objednávek obědů přes internet
! auditorkami odboru finanční kontroly
KÚSK je požadováno provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
na základě protokolu o finanční kontrole ve
veřejné správě s odkazem na zákon o státní
kontrole
! dne 21. 06. 2010 proběhlo v obřadní síni
městyse Mšec vyřazení žáků naší Mateřské
školy ve Mšeci, celkem odchází z MŠ do 1. třídy 13 žáků
! dne 24. 06. 2010 proběhne od 15:00 hodin
v prostorách tělocvičny na zámku školní akademie s vyřazením absolventů ZŠ

KZ

MŠEC VČERA A DNES
V tomto čísle Obecních listů Vám přinášíme pohled na bývalý hostinec Karla Křenka.

! proběhlo zde několik prodejních akcí
! Městys Mšec zde uspořádal Maškarní karneval a Velikonoční zábavu
! dne 05. 06. 2010 uspořádal Městys Mšec
ve spolupráci s p. Pelcem z Nového Strašecí
dětský den pod názvem Pěnová party
! od 19. 06. 2010 se konají v KZ každou sobotu diskotéky

ÚM
! byla podepsána smlouva o bezúplatném
převedení pozemku par. č. 428 – hasičárna
! bylo zažádáno o potvrzení bezdlužnosti
u Celního úřadu, zdravotních pojišťoven, OSSZ
a Finančního úřadu ohledně povolení a uzavření smlouvy na obecně prospěšné práce
! smlouva byla uzavřena celkem na 4 pracovní místa
! k dnešnímu dni pracují na veřejně prospěšných pracích 4 zaměstnanci
! bylo vystaveno několik platebních výměrů
na poplatek za komunální odpad

Společenská rubrika

! bylo rozhodnuto o několika žádostech
o zrušení evidenčního údaje o místě trvalého pobytu
! bylo vydáno rozhodnutí o kácení dřevin
! byla vydána výzva k odstranění vraku
vozidla
! obdržel žádost o příspěvek na činnost,
prozatím uzavřena darovací smlouva s TJ Sokol
Mšec ve výši 50.000,- Kč
! obdržel oznámení o ukončení provozu
VHP (Esotronik)
! obdržel výzvu ke kontrole na OSSZ v Rakovníku – kontrola dopadla v pořádku
! obdržel žádost od KÚSK o vyjádření se
k udělení licence k lince Nové Strašecí – Mšec
! obdržel rozhodnutí o stanovení místní
úpravy – zpomalovací pruhy v ulici podél zámeckého parku – bylo zamítnuto
! obdržel několik žádostí o pronájem domu
čp. 161
! v obřadní síni městyse proběhlo dne 12.
06. 2010 vítání 9 nových občánků

V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme do naší obce novorozené:
Denise Stropka, který se narodil 26. dubna a Adélu Polaneckou, která se narodila
27. května. 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 Ladislav Borka
60 let
Pan Karel Poch
65 let
Paní Miloslava Fraňová
70 let
Paní Jindřiška Košálová
75 let
Pan Stanislav Kopecký
75 let
Paní Marie Mračková
80 let
Paní Danuše Pidrmanová
81 let
Pan Václav Pešula
83 let
Paní Anna Vyskočilová
83 let
Pan Vlastimil Vaic
83 let
Paní Žofie Komedová
84 let
Pan Alois Herold
84 let
Pan Miloslav Kadlec
84 let

Městys

Vzpomínka patří paní Boženě Patákové,
která zemřela 26. května ve věku 87 let.

! byla odstraněna porucha veřejného osvětlení směrem na Řevničov, bude pokračováno ve výměně osvětlovacích těles veřejného
osvětlení, v současné době se řeší porucha
části veřejného osvětlení směrem na Slaný
! na místním hřbitově bylo nainstalováno
čerpadlo na vodu ze studně, čeká se na el.
připojení od ČEZu
! v areálu bývalého koupaliště bylo nainstalováno a zprovozněno nové dětské hřiště,
finančně bylo hrazeno Městysem Mšec, postaveno bylo svépomocí našimi občany, za
což jim co nejuctivěji děkuji
! zaslal jsem dopis předsedovi představenstva Rybářství Třeboň a.s. ohledně ČOV
! k 31. 05. 2010 byl uvolněn byt v čp. 161
p. Žáčkem
Po zprávě starosty probíhala diskuse, kde se
probíralo: umístění ČOV, mycí rampa v zámeckém dvoře, měření rychlosti, umístění radarů
v naší obci, veřejné osvětlení, rozbitá skříňka
na autobusové zastávce, oprava rozhlasu, zasílání SMS zpráv, zasílání pozvánek týden před
VZZ, vrak vozidla u starého hřbitova, zasklení okna u Kněžáků, chodníky, díry na silnici
v zámeckém parku, sekání trávy, prohrnování
sněhu, územní plán, kanalizace, získání dotací
a pozvání pí. ředitelky na VZZ. Na závěr starosta popřál hezký zbytek večera a zasedání bylo
ukončeno ve 20:20 hodin
ÚM

Rozloučení a vzpomínka

Co se dělo v 9. třídě
a jak vznikal proslov
Víte, co se dělo na konci školního roku v 9.
třídě? Kromě toho, že jsme se učili jako ostatní
a trénunovali na akademii, tak jsme dali hlavy
dohromady a vzpomínli na zážitky za uplynulá
léta na základce. A tak vznikl závěrečný proslov
na akademii.
Chcete vědět, jak jsme ho tvořili? „Neulejval
se“ nikdo a všichni jsme se do práce zapojili!
Začalo to tak, že jsme každý sám zavzpomínal na to, co jsme prožili, a pak jsme to posílali
mailem paní učitelce Eisové, která nám vše vytiskla. Utvořili jsme skupinky, ve kterých jsme
společně vybírali to, co se nám líbilo a dalo
by se v proslovu použít. Ve finále jsme utvořili
poslední skupinku, která se skládala ze 5 členů (Káji, Péťi, Romči, Domči a Peťana) a ti dali
naší společné práci konečný tvar a originální
punc. Společně jsme se některým vzpomínkám zasmáli a popovídali si o nich, ale našly
se i vzpomínky, které nejsou až tak veselé.
Doufáme, že se Vám výsledek našeho snažení
i celá akademie líbila.
Romana Janoušová a Honza Štulík

MŠECKÉ KOLEČKO 2010
Zdravíme všechny příznivce MŠECKÉHO KOLEČKA 2010.
Protože nám jarní počasí bohužel nevyšlo tak, jak bychom si přáli, přesouváme start letošního výletu na podzim. Pravděpodobně se sejdeme v polovině září. Všechny informace
se samozřejmě včas dozvíte. Pokud již nyní víte, že s námi opět pojedete, můžete se přihlásit na úřadě městyse Mšec nebo na tel. č. 731 473 041. Doufáme, že se letos sejdeme
v tak hojném počtu jako minulý rok. Uvítáme připomínky, nápady a pomoc.

