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Rozvrh tělocvičny ve školním roce 2010/2011
Den

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00

19.00-20.00
ženy cv.
M. Kolářová
cvičení
P.Šindelářová
ženy cv.
M. Kolářová

Pondělí
Úterý
Středa

20.00-21.00

21.00-22.00

nohejbal
V. Urban

nohejbal
V. Urban

Maják

Maják

nohejbal
V. Urban

nohejbal
V. Urban

Sobota
Neděle

Sportovní vyžití ve mšecké tělocvičně
Přinášíme Vám informace o aktivitách ve mšecké tělocvičně. Kdo byste měl zájem si tělocvičnu pronajmout, stačí přijít na ÚM Mšec a podepsat
smlouvu, kde jsou uvedeny podmínky. Pronájem tělocvičny činní 80,- Kč/ 1 hod.

VODOROVNĚ:
A. Německá spojka a, odvětví, omazaní, cestovní průkaz. – B. Začátek tajenky. – C. Řeka na ostrově Honšú, pobitá
kovem, biblická osoba. – D. Plumbum,
metropole Peru, jméno herečky Mandlové. – E. Česká řeka, primát, odborník
ve statice. – F. Konec tajenky. – G. Starší
polní míra, tropický mravenec, bulharské
pohoří, rada (něm.).

Zprávy z TJ Sokol Mšec:
V přípravných zápasech TJ Sokola Mšec muži jsme vyhráli ve Zvoleněvsi 5:2, na Stochově se
prohrálo 2:6 a doma se Zlonicemi jsme v posledním zápase vyhráli 4:2.

Rozlosování soutěže dospělých – podzim 2010:
21. 8.
29. 8.
4. 9.
12. 9.
18. 9.
25. 9.
3. 10.
9. 10.
17. 10.
23. 10.
31. 10.
6. 11.
14. 11.

SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

VENKU
DOMA
VENKU
DOMA

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00

FC Po OLEŠNÁ – SOKOL MŠEC
SOKOL MŠEC – FC JESENICE
SO. SRBEČ – SOKOL MŠEC
SOKOL MŠEC – SK LÁNY
FK KNĚŽEVES –SOKOL MŠEC
ČL KOLEŠOVICE – SOKOL MŠEC
SOKOL MŠEC – TJ ROZTOKY
ESTA ORÁČOV– SOKOL. MŠEC
SOKOL MŠEC – TN. RAKOVNÍK
FC 05 ZAVIDOV – SOKOL MŠEC
SOKOL MŠEC – FK HŘEDLE
SPARTA LUŽNÁ – SOKOL MŠEC
SOKOL MŠEC – SK PAVLÍKOV
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Zahajujeme školní rok 2010–2011

Čtvrtek
Pátek

PRO MŠEC A OKOLÍ

SVISLE:
1. Zámořská velmoc, španěl. národní jídlo. – 2. Uzlíček ve tkanině, lék (slov.). – 3.
Dupání, povel vozky. – 4. Obilí připravené
k setí, iniciály Štěpána Adamce. – 5. Český
herec, omotat. – 6. Zn. ústní vodičky, úřad
(lid.),. – 7. SPZ Rokycan, hudební nástroj.
– 8. SPZ Ostravy, jednotka elektr. proudu.
– 9. Jídlo židů na poušti, lyže. – 10. Jaká
(slov.), korálový ostrov. – 11. Hanebnost,
ruský souhlas. – 12. Prchat, sloven. plošná
míra – 13. Druh pepře, louka. – 14. Domácky Samuel, trnovník.
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Dovolte, abychom vás na začátku nového školního roku seznámili s novinkami ve
mšecké škole. Během letních prázdnin jsme
provedli důkladný úklid hlavní budovy a částečně obnovili zařízení kabinetů, některých
učeben a mateřské školy. Došlo k dílčím změnám ve vedení školy i v pedagogickém sboru.
Na místo zástupkyně ředitelky nastoupila 1.
července Šárka Vondrová. Tým učitelek posílily dvě nové kolegyně: kvalifikované učitelky
českého a anglického jazyka. Jsme rádi, že
můžeme opět nabídnout kroužek angličtiny
ve školce a kvalitně pokrýt všechny hodiny
anglického jazyka na 1. i 2. stupni. Hodláme
pokračovat s přípravou dětí na cambridgeské
zkoušky. Ke změnám došlo i ve školní jídelně.
Posílili jsme počet kuchařek, proto budeme
moci nabídnout – zpočátku alespoň dvakrát
v týdnu – výběr ze dvou jídel. Ve skladbě jídelníčku se budeme v rámci našich možností

snažit vyhovět přáním rodičů. Ve spolupráci
s panem starostou jsme doplnili a zmodernizovali vybavení školní kuchyně.

Zahájení školního roku 2010/2011

VÝSTAVA + JARMARK RUKODĚLNÝCH PRACÍ
18. září 2010 od 10–15 hodin
v kulturním zařízení ve Mšeci
Vstupné ZDARMA. Malé občerstvení zajištěno.
Přijďte si výrobky prohlédnout, popřípadě zakoupit.
Pedig, patchwork, pletení z papíru, drátkování, Fimo, ubrousková technika,
korále, keramika, vyšívání, marcipán, přírodní ručně dělaná mýdla, svíčky a další.

HALLOWEENSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD

31. 10. 2010 se koná od
18.30 hod. lampionový průvod.
Dne

Přineste si lampiony a dobrou náladu. Jsou vítané i masky strašidel,
které odměníme. Více informací
naleznete na plakátech, které budou včas vyvěšeny.

Nyní bychom vás rádi informovali o nejdůležitějších aktivitách pro tento školní rok. Možná
již víte, že naše škola je členem Asociace cam-

ZO ČSCH Mšec pro Vás pořádá

VÝSTAVU
EXOTŮ
18. – 19. 9. 2010
sobota od 8.00 – 17.00 hod.
neděle od 8.00 – 16.00 hod.

Chovatelský areál Mšec
Příjemné posezení s občerstvením
zajištěno.

bridgeských škol. Toto členství nám umožňuje
využívat řadu výhod spojených s jazykovým
vzděláváním. Dále jsme se stali partnerskou
školou nakladatelství Fraus – zřejmě nejprogresivnějšího vydavatele učebnic v České republice. Nové interaktivní učebnice přírodopisu a dějepisu budou velkým přínosem pro
výuku těchto předmětů. Budeme pokračovat
v projektu Recyklohraní. V rámci tohoto projektu sbíráme staré baterie a drobné elektrospotřebiče, získáváme tak body, za které si později
můžeme vybrat ceny z katalogu odměn. V rámci výchovy ke zdraví jsme zapojeni v projektu
Ovoce do škol. Děti na 1. stupni budou tedy
i nadále dostávat bezplatně čerstvé ovoce
a zeleninu. Největším úkolem tohoto školního
roku je zpracování projektu„EU peníze do škol“.
Tento projekt umožní naší škole čerpat finanční
prostředky z Evropského sociálního fondu na
celkové zlepšení podmínek vzdělávání dětí.
Sledujte naše internetové stránky www.zsmsec.cz, kde vás budeme pravidelně informovat
o veškerém dění v naší škole.
Vedení ZŠ a MŠ Mšec
Vážení občané,
srdečně Vás všechny
zveme na

POSVÍCENSKOU ZÁBAVU
která se koná v sobotu

18. září 2010 od 20.00 hod.
v kulturním zařízení ve Mšeci.
K tanci a poslechu hraje Marek Hůla.
městys Mšec
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Změna územního plánu obce Mšec
Dne 5. 8. 2010 bylo zahájeno projednávání
návrhu zadání změny č. 1 územního plánu
obce Mšec.
Tato změna č. 1 obsahuje celkem jedenáct
změn týkajících se nových ploch pro výrobu
a skladování, ploch pro bydlení a ploch pro
rekreaci, dále změny na plochy technické infrastruktury, rozšíření ploch pro veřejně pro-

Popelnice
s elektronickými
čipy
Obec Mšec již několik let využívá ve sběru
komunálního odpadu systém přidělení počtu
vývozů popelnice dle výše zaplaceného místního poplatku za sběr a svoz komunálního odpadu. Počty vývozů se evidují manuálně, kdy
posádka sběrného vozu zaznamenává čísla
popisná, která jsou uvedena na popelnicích.
Při této evidenci dochází k reklamacím počtu
vývozů a to zejména u občanů, kterým vývozy
nepostačují a rovněž tak obec nemá přesnou
kontrolu o počtu vyvezených popelnic a musí
se spoléhat na posádku vozu, jaké vývozy zaznamená. Tuto problematiku by měla vyřešit
přesná evidence výsypů popelnic pomocí elektronických čipů. Je jednáno s firmou Z-WARE,
která nám instalovala čipový systém do naší
školní jídelny, o úpravě programu pro potřeby evidence popelnic. Tato změna evidování
popelnic a jejich vývozů by se měla realizovat
ještě během tohoto roku.
ÚM

AUTODROM
KOLOTOČE
NAFUKOVACÍ HRAD
TRAMPOLÍNA DĚTSKÁ
HOUPAČKY
BUNGEE JUMPING
Tyto atrakce pro Vás budou otevřeny
od čtvrtka 16. září do neděle 19. září 2010
na autobusovém nádraží ve Mšeci.

spěšnou občanskou vybavenost a zrušení návrhu izolační zeleně. Dále bude v rámci změny
č. 1 upravena trasa severního a východního
obchvatu obce dle územního plánu vyššího
územního celku a doplněno navrhované vedení 110 kV dle nadřazené schválené územně

Společenská rubrika
V rámci této rubriky gratulujeme spoluobčanům, kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
Paní Ivana Cífková
60 let
Paní Anna Skůrová
60 let
Paní Marie Levová
60 let
Paní Alexandra Mikovcová
65 let
Paní Libuše Kobosilová
75 let
Pan Oldřich Brávník
80 let
Paní Marie Štěpánová
90 let
Dodatečné blahopřání patří také novomanželům Janě a Jiřímu Novotných, kteří
uzavřeli manželství ve Třtici u rybníka Bucek dne 4. července 2010.

plánovací dokumentace. Pořizovatelem změny
č. 1 územního plánu obce Mšec je MěÚ Rakovník odbor výstavby a investic jako pověřený
úřad územního plánování a zpracovatelem
Agrourbanistický ateliér Šumberova 8 Praha
6. ÚM

MŠEC VČERA A DNES
Opět vám přinášíme pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled na bývalý rybník Kovárna
proti domům čp. 215 (Ševčíkovi) a čp. 121 (pí. Nováková).

Pojízdný výčep v naší obci

Chmelová brigáda
zavítala i do Mšece
Dne 03. 09. 2010 kolem 15. hodiny zavítala
do naší obce chmelová brigáda se svým alegorickým vozem při cestě na Žateckou dočesnou.
Ozdobený alegorický vůz Praga V3S k nám do
obce přijel jako pojízdný výčep emeritního
sládka Královského pivovaru Krušovice pana

Václava Klouba a nabízel zdarma novou krušovickou Desítku. Při této návštěvě byl předán
starostovi památný chmelařský věnec a po hodinovém točení piva se pojízdný výčep přesunul do další obce.
ÚM

ČOV blíže k zástavbě obce
Naše obec se již několikrát pokoušela získat
dotaci na kanalizaci a výstavbu ČOV. Jako první
šla žádost na Ministerstvo životního prostředí
přes výjimku ministra. Přestože tehdejší ministr životního prostředí Ambrozek výjimku
písemně přislíbil, nakonec ji nepodepsal. Dále
jsme zkusili podat žádost o dotaci na SFŽP
(Státní fond životního prostředí) na revitalizaci
skládky, při které bychom na skládce započali
s výstavbou ČOV a dále získali dotační titul na
již započatou stavbu. Další žádost šla opět na
SFŽP a to I. etapu výstavby ČOV a kanalizaci
v objemu finančních prostředků do 30 mili-

Pro obecní volby
4 kandidátní listiny
Pro říjnové volby do zastupitelstva obce se
na pověřeném MěÚ v Novém Strašecí zaregistrovaly tyto kandidátní listiny: Sdružení nezávislých kandidátů Mšec, STRANA POTŘEBNÝCH
ZMĚN, „Mšecké sdružení nezávislých kandidátů” a „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ”.
ÚM

dále novomanželům Zuzaně a Zdeňkovi Šindelářovým, kteří uzavřeli manželství v Srbči na koupališti dne 17. července 2010.

onů korun. Jelikož ani jedna z těchto žádostí
nenašla podporu, bylo přistoupeno po dohodě
s projektantem ke změně umístění ČOV a to
přiblížení této stavby blíže k zástavbě obce a to
na louku před rybník Jopát. Důvodem k této
změně bylo to, že jedním z kritérií při posuzování a vyhodnocení dotačních titulů je počet
připojených ekvivalentních obyvatel na délku
potrubí k ČOV. Tato změna vyžaduje změnu
územního plánu obce, která v současné době
probíhá.
ÚM

Ve školní jídelně
zavedeny 2 druhy jídel
V naší školní jídelně byly od 07. 09. 2010 zavedeny dva druhy jídel a to prozatím v úterý
a ve čtvrtek. Tuto změnu nám umožnilo provést zejména vybavení naší školní jídelny konvektomatem pro přípravu pokrmů a evidencí
objednávání obědů pomocí čipů a přes internet.
ÚM

a dále novomanželům Veronice a Liborovi Křižákovým, kteří uzavřeli manželství
v obci Přerubenice dne 7. srpna 2010.

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří panu Jiřímu Kočkovi,
který zemřel 14. července ve věku nedožitých 91 let, panu Janu Vašákovi, který
zemřel 22. července ve věku 78 let, panu
Miloslavu Kadlecovi, který zemřel 10.
srpna ve věku 84 let a panu Jiřímu Valentovi, který zemřel 12. září ve věku nedožitých 86 let.

