4

5/2010

1.
2.

PRO MŠEC A OKOLÍ

3.

Ročník VIII.

4.

OTEVÍRACÍ DOBA
VÁNOČNÍ SVÁTKY
Spotřební družstvo Mšec
23. 12. čtvrtek
24. 12. pátek
25. 12. sobota
26. 12. neděle
27. 12. pondělí
28. 12. úterý
29. 12. středa
30. 12. čtvrtek
31. 12. pátek
01. 01. sobota
02. 01. neděle

7.00 – 18.00
7.00 – 11.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
7.00 – 18.00
7.00 – 11.00
ZAVŘENO
7.00 – 18.00

Vážení spoluobčané, v současné chvíli jsou
dva měsíce po komunálních volbách a na
úřadě městyse Mšec se již všichni plně věnují
své práci.
Děkuji Vám jménem všech zvolených zastupitelů za Vaši účast v komunálních volbách, konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.
Vážíme si Vaší podpory o to více, že jste přišli
k volebním urnám v tak hojném počtu a tím

7.
8.
9.
10.
11.
12.

14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

18.
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22.
23.

hudební skupina V PANTOFLÍCH
SDH Mšec

24.
25.

KADEŘNICTVÍ EVA

26.
27.

Vánoþní píseĖ
Hlavní mČsto ŠpanČlska
Skupenství vody
31.12.
Zimní mČsíc
OpraváĜ vodního potrubí
Znamení zvČrokruhu
Pletenec
MČsíc
Zimní sport
Ryba
Pivovar
Francouzská automobilka
Bylina
Hlava státu
ýást vozu
Pilot
Padající hvČzda
MČsto soutoku Labe s Vltavou
Bývalý režim
Slovenské pohoĜí
Obchod s nábytkem
Dámské spodní prádlo
Ženské jméno
Jarní cibule
Chemický prvek
Pokrývka hlavy

(čerpací stanice Mšec)
Pravidelná pracovní doba od 1. 12. 2010:
Středa 14.30 – 18 hod.
Pátek 14.30 – 18 hod.
Ostatní dny možno domluvit na tel.:
602 356 380

VÁNOČNÍ NABÍDKA
DVA VÁMI VYBRANÉ PRODUKTY

za 499 Kč

VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ
POUKAZ
ZAKOUPÍTE V KADEŘNICTVÍ EVA
VE VÁMI ZVOLENÉ HODNOTĚ

Dětský střih
50 – 70 Kč
Pánský střih
70 – 100 Kč
Dámský střih + foukaná 180 – 280 Kč

24. 12. 2010 20.00 hod. Slavnostní vánoční
bohoslužba Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské
ve Mšeci
24. 12. 2010 22.00 hod. Vánoční koncert
barokní hudby, českých a světových koled
Kostel sv. Mikuláše ve Třtici účinkují Gabriela
Viktorová Eibenová - soprán, Adam Viktora
- varhany
9. 1. 2011 14.30 hod. Novoroční koncert, J. J. Ryba - Česká mše vánoční Kostel
sv. Kateřiny Alexandrijské ve Mšeci účinkují
Gabriela Viktorová Eibenová - soprán, Petra

Erlebachová - alt, Jiří Hruška - tenor, Michael
Pospíšil - bas, Adam Viktora - varhany, Mělnický chrámový sbor, diriguje František Šťastný.
Výtěžek z tohoto koncertu poputuje na obnovu mimořádně krásných a vzácných mšeckých varhan, které právě letos slaví 250 let od
svého vzniku.
Děkujeme, že nadále přispíváte na sbírku,
která je určena na záchranu vzácných mšeckých varhan.
NOVÉ číslo účtu: 222 398 077/0300 variabilní symbol 111.

Mikulášská nadílka
Jak je již několik let v naší obci tradicí, byla
pro děti i letos uspořádána Mikulášská nadílka.
Ta letošní připadla na sobotu 4. prosince od
14.30 hodin v místním kulturním zařízení. Po
dobrých zkušenostech z akcí konaných v minulosti, jsme opět oslovili moderátora Jiřího
Ladru, který se rád ujal moderování tohoto
odpoledne. Během tančení a dovádění si děti
mohly zdarma dát limonádu nebo si zakoupit
nějakou jinou dobrotu. Když bylo odpoledne
v plném proudu, přišel mezi děti svatý Mikuláš, anděl a čerti. Děti jim zazpívaly písničky,
které si pro ně předem připravily. Mikuláš za
to dal každému čokoládový kalendář. Když
svatý Mikuláš s andělem a čerty odešli, začaly

děti se svými rodiči odcházet domů. Ty co zůstaly, měly ještě možnost si zatančit se svým
dospělým doprovodem. Myslíme, že se odpoledne pro děti vydařilo a děkujeme těm, kteří
se ho zúčastnili. Sešlo se zde celkem asi 70 dětí
a doufáme, že příští rok jich bude ještě více.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se podíleli na uspořádání Mikulášské nadílky a připravili tak dětem příjemně strávené
odpoledne.
ÚM

Mšecký vánoční stromek

Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží vánoční svátky. Děti se už
nemohou dočkat, co jim ten Ježíšek letos přinese a dospělí mají za sebou vánoční shon,
nákupy, úklid.
Ráda bych všem popřála Vánoce plné radosti,
citů a štědrosti. A do Nového roku 2011 plno
lásky a zdraví, protože toho není nikdy dost.
Věřím, že se všichni společně setkáme u dnes
již tradičního ohňostroje a přivítáme nový
rok. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
na ohňostroj přispívají a tak podporují nejen
slavnostní přivítání nového roku, ale i dětské
akce pořádané Městysem Mšec.
starostka
Myslivecké sdružení Mšecké Žehrovice
zve všechny srdečně na

Myslivecký ples

1. ledna 2011 Městys Mšec

ZVE VŠECHNY DĚTI
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jste nám dali najevo, že Vám není lhostejný
osud naší obce.
Máme zájem na Vaší spokojenosti a proto
Vám slibuji, že naše práce v zastupitelstvu
bude kvalitní, konstruktivní a týmová ve prospěch celé obce. Věřím, že ve spolupráci s Vámi
se nám podaří zkvalitnit prostředí Mšece tak,
aby se nám všem zde dobře žilo.
V úctě Vaše starostka Libuše Bestajovská

Vánoční a novoroční akce

13.

který se koná v sobotu

v kulturním zařízení ve Mšeci.
K tanci a poslechu Vám bude hrát

zdarma

Poděkováním občanům

6.

17.

12. února 2011 od 20.00 hod.

17. prosince 2010

5.

srdečně Vás všechny zveme na

HASIČSKÝ
PLES,

číslo 5

KADEŘNICTVÍ EVA
Mšec 315 (čerpací stanice)
Tel. 602 356 380

KADEŘNICTVÍ EVA
Mšec 315
(čerpací stanice)
tel. 602 356 380

Koná se 22. ledna 2010
od 20.00 hod. v KZ ve Mšeci.

NA NOVOROČNÍ
OHŇOSTROJ,
který bude slavnostně odpálen
v 18.00 hodin před KZ.

K tanci a poslechu bude hrát

hudební skupina Traxas
Vstupné 80 Kč
Mikuláš, anděl a čerti

Bohatá zvěřinová tombola
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PLÁNY MŠECKÉ ŠKOLY PRO ROK 2011
Letošní školní rok jsme zahájili tzv. autoevaluací neboli vlastním hodnocení
školy. Výsledkem je dokument schválený
pedagogickou radou a následně školskou
radou, který přehledným způsobem vytyčuje cíle školy, navrhuje způsoby plnění
a také stanovuje konkrétní termíny ( je
k nahlédnutí ve škole). Rozhodli jsme se
systematicky pracovat na propagaci školy, posilovat její pozici v obci a podnikat
koncepční kroky vedoucí k jejímu rozvoji.
Dovolte, abychom vás stručně informovali, jaké hlavní cíle jsme si vytýčili v oblasti
vzdělávací i v oblasti podmínek ke vzdělávání pro rok 2011.
1. Výuka angličtiny. Chceme nadále zajišťovat výuku anglického jazyka již v MŠ.
Chceme udržet kvalitní tým vyučujících
AJ na ZŠ. Budeme i nadále realizovat cambridgeské zkoušky a chceme, aby se cizí
jazyk stal přirozenou součástí vyučovacího
procesu. Proto jsme absolvovali vzdělávací
program CLIL (jazykově a obsahově integrované vyučování). Splnění toho cíle je
během na dlouhou trať s nutností překonat
celou řadu překážek. První krůčky jsme ale
již podnikli. Angličtina se tu a tam objeví
i v jiných předmětech (přírodopis) a také
běží kroužek nazvaný Science in English.
2. V souladu s moderními trendy chceme
provést rekonstrukci počítačové učebny,
zajistit, aby informatiku vyučoval vždy odborník, nabídnout žákům vyšších ročníků
počítačový kroužek ( již od ledna 2011)
a v případě zájmu také veřejnosti.
3. Tělesná výchova. Největším problémem, který nás trápí, je absence kvalitního
sportovního zázemí – hlavně venkovního
sportovního hřiště. Proto jsme s novým
vedením obce zahájili jednání o nalezení vhodného pozemku pro jeho výstavbu
a také o možnostech financování. Věříme, že splnění tohoto našeho cíle (přání,
snu…) není nereálné. Rádi bychom také
oslovili sportovní nadšence z řad rodičů
a veřejnosti, zda by nám nepomohli při
realizaci některých sportovních kroužků
či jiných aktivit. Veškeré nápady a náměty
v tomto směru uvítáme.
4. Vybavení a rekonstrukce školní budovy. V letošním školním roce průběžně
pracujeme na opravdu důkladném úklidu
školních budov. Zbavujeme se starého,
nevyhovujícího a nefunkčního nábytku
a postupně se snažíme školu modernizovat. Všichni víme, kolik let už obě školní
budovy slouží. Tomu samozřejmě odpovídá jejich stav. Našim cílem je postupně
odstranit největší problémy. Je jasné, že
se neobejdeme bez úzké spolupráce se
zřizovatelem.
Výše zmíněné body jsou většinou z oblasti materiální. Naším největším přáním
však je, abychom všem mohli ukázat, že
mšecká škola je školou kvalitní, že nabízí

kvalitu srovnatelnou s jakoukoliv jinou školou v okolí (a tom jsme opravdu přesvědčeni) a troufáme si tvrdit, že péče o naše žáky
je v mnoha oblastech až nadstandardní.
Rádi bychom touto cestou opravdu velmi
poděkovali těm, kteří nás v našem snažení
podporují, pomáhají nám a spolupracují
s námi. Přejeme klidné prožití vánočních
svátků.
Šárka Vondrová

Oznamujeme Vám,
že svozová firma bude
vyvážet popelnice
pravidelně každý pátek
a to i 24. 12.
a 31. 12. 2010

MŠEC VČERA A DNES
Opět Vám přinášíme pohled na část obce z dob minulých pro porovnání s fotografií ze současnosti. Tentokrát je to pohled do „Kateřinek“.
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Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 8. listopadu 2010 se konalo v kulturním zařízení ve Mšeci od 19 hodin ustavující
veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec.

Poplatky pro rok 2011
Komunální odpad 500,- Kč za osobu
trvale hlášenou v obci nebo stavbu v obci určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci.
Poplatek za psa 100,- Kč a za každého
dalšího psa 150,- Kč.
Tyto poplatky jsou splatné do 28. února 2011.
Nájemci kteří mají pronajatý pozemek
od Městyse Mšec mají výši nájemného
a jeho splatnost uvedenou v nájemní
smlouvě.
Žádáme ty, kteří nemají zaplacen poplatek za hrobové místo nebo jim vyprší
termín, na který měli zaplaceno, o jeho
zaplacení.
Žádáme Vás o dodržení termínu splatnosti všech poplatků!

Přítomni byli všichni nově zvolení zastupitelé:
Bestajovská Libuše, Hnízdil Petr, Loskot Jiří,
Nezbeda Aleš, Pacholík Jiří, Prokop Milan, Rosenbaumová Venuše, Tichý Marek a Valešová
Petra. Nejdříve starosta určil zapisovatele, ověřovatele a pracovní komisi ustavujícího zasedání. Po kontrole osvědčení o zvolení proběhl
slib všech členů zastupitelstva. Dalším bodem
programu bylo určení dlouhodobě uvolněné
funkce, kde zastupitelstvo odhlasovalo, že
dlouhodobě uvolněnou funkcí člena zastupitelstva bude funkce starosty. V šestém bodě
programu byla veřejná volba starosty a místostarosty. Na funkci starostky byla navržena
a schválena paní Libuše Bestajovská a na funkci
místostarosty byl navržen a schválen pan Marek Tichý. V sedmém bodě probíhala diskuse
o zasíťování pozemků, koupě pozemků, v čem
se nové zastupitelstvo bude lišit od předcházejícího, jaké priority má nová starostka, čeho
by chtěla dosáhnout, kanalizace a ČOV a zda
je správně, že starostka je uvolněná a místostarosta neuvolněný. Na závěr nově zvolená starostka poděkovala za hojnou účast a popřála
hezký zbytek večera. Zasedání bylo ukončeno
v 19:55 hod.
ÚM

Vánoční jarmark
Třetí adventní víkend se konal v kulturním
zařízení ve Mšeci vánoční jarmark. Příchozí
lidé si mohli prohlédnout či zakoupit ručně
vyráběné věci: svíčky, mýdla, košíčky a podnosy z pedigu, zvonečky, korále a sponky
z fima, taštičky, polštáře a deky z patchworku, perníkové stromečky, svícínky, háčkované ozdobičky, dárkové košíčky, adventní
věnce, korále, šály, čepice, svetry, keramická
zvířátka, hrnečky a další krásné věci. Každý
měl možnost se posadit a na chvíli zapomenout na předvánoční shon. Připraveno bylo

Výrobky s vánoční tématikou

občerstvení v podobě svařeného vína, kávy,
čaje, cukroví, štoly, vánočky a dalších dobrot.
Vše bylo pro návštěvníky jarmarku zdarma.
Celým sálem se linula krásná vůně a hudba
vánočních koled. Celkem se na vánoční jarmark přišlo podívat kolem 200 lidí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se přišli podívat, ale i těm, kteří se podíleli na pořádání samotné akce ukázkou a nabídkou svých výrobků a tím, že upekli pro
příchozí slané i sladké pečivo.
ÚM

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme do naší obce novorozeného
Filipa Cífku, který se narodil 16. září. 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 Toušková Jana
60 let
Paní Provazníková Dagmar
60 let
Pan Mraček Jiří
60 let
Pan Zaspal Karel
60 let
Paní Trégrová Anna
65 let
Pan Eisenstein Josef
65 let
Pan Lukáš Josef
65 let
Paní Loskotová Marie
65 let
Pan Kolář Miloslav
70 let
Paní Závorová Eva
70 let
Pan Kubr Otakar
70 let
Paní Herfortová Marie
70 let
Paní Šumová Marie
75 let
Paní Tylová Blanka
81 let
Paní Urbanová Olga
82 let
Paní Zubrová Anna
83 let
Paní Mesmerová Jiřina
84 let
Paní Kárová Anna
84 let
Paní Kočková Miluše
85 let
Paní Fricová Miroslava
86 let
Paní Cífková Marie
88 let
Paní Kučerová Hedvika
89 let
Paní Klímová Alžběta
94 let

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří panu Jiřímu Valentovi, který zemřel 12. září ve věku nedožitých 86 let.

Ohlédnutí za volbami
Čas letí. Již je to téměř dva měsíce od voleb
do obecního zastupitelstva. Proběhly potřebné
změny, které plynou z výsledku voleb. Máme
nové vedení obce, téměř nové zastupitelstvo,
obec se nám zaplnila sněhem, svítí vánoční
stromek, ulicemi proběhl čert s Mikulášem, ale
něco tu stále chybí. A to je poděkování občanům, kteří se zúčastnili volebního klání. Myslím,
že poslední volby byly opravdu vyjímečné. Čtyři
kandidátky Mšec asi ještě nezažila. Čtyři kandidátky daly dost velkou možnost občanům,
aby se buď stali součástí tohoto klání nebo jim
daly alespoň široký výběr svých zástupců. Pro
někoho byly výsledky překvapením, pro jiného
zklamáním. Ale jedno je jisté a to poměrně velká
účast voličů, což svědčí o zájmu občanů o obec
a dění kolem ní. Věřím ale, že tento zájem po
volbách neutichne a že se budeme, nejenom
na veřejných zasedáních, vídat v hojném počtu,
abychom se podíleli společně na rozvoji obce.
Závěrem chci poděkovat těm, kteří se nebáli jít
do kandidátky „Strany potřebných změn“ i těm
kteří nám dali hlasy a tím svoji důvěru. Krásné
vánoční svátky a šťastné vykročení do nového
roku přejeme všem občanům Mšece, ať už zde
mají kořeny nebo ne, ať nám fandí nebo ne...
za Stranu potřebných změn Milan Prokop

