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Maškarní karnevaly

zdarma
Městys Mšec pořádá

dne 3. června 2017 od 15:00 hodin
pod KZ ve Mšeci

DĚTSKÝ DEN

Pěnová show, sportovní soutěže, dílničky,
tancování, dárky a jiné.
Občerstvení zajištěno,
pro děti limonády
a buřty k opékání zdarma.
Všichni jste srdečně zváni!!!

Dětský maškarní karneval

Dospělý maškarní karneval

V sobotu 18. března pořádal Městys Mšec
v místním kulturním zařízení od 14:00 hodin
maškarní karneval pro děti. Každý malý návštěvník při příchodu obdržel lízátko. Odpolednem
provázela Bára Ladrová, myšák Eda a myška
Týnka, kteří měli pro děti připravené soutěže
o ceny, písničky a program na celé odpoledne.
Před koncem porota vyhodnotila nejlepší masky,
které byly bohatě oceněny.
V ten samý den se od 20:00 hodin konal maškarní karneval pro dospělé. K tanci a poslechu
zahrála hudební skupina Ikaros. O půlnoci pro-

běhlo vyhodnocení masek. Na prvním místě
se umístily postavy z filmu Dívka na koštěti, druhé byly želvy Ninja a třetí místo obsadily postavy
z pohádky Princ a Večernice. Další zajímavé masky byly: plochodrážníci, zombie, ovečky, kovboj
a další.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se na pořádání těchto akcí podíleli, zejména pí. Růženě Horáčkové, která upekla a darovala na tyto akce dorty. Dále děkujeme všem,
kteří dobrovolným vstupným a účastí podpořili
konání těchto akci.
ÚM

Den naruby aneb V kůži učitele

VÍTÁNÍ LÉTA

Program pro děti, pěnová show, kapely
různých žánrů, prodejní stánky a další.
Výstava F. Sedláčka – archeologické nálezy.
Prohlídka mšeckého zámku. Postoloprtské
mažoretky, rybářské závody.
Vystoupí Marek Ztracený, Midnight Sabers,
Hacienda Band, FS Band, Torment.
Více informací bude zveřejněno na plakátech, které budou včas vyvěšeny.

ČEZ Distribuce vám oznamuje,

Den naruby v ZŠ Mšec

Když se řekne Den naruby, všichni si představí,
že máme nosit všechno oblečení rubem navrch.
Také by to šlo, i když bychom možná sklidili posměch ostatních. Naše základní škola si ale tímto
dnem připomněla narození učitele národů Jana
Amose Komenského. Žáci deváté třídy si v úterý 28. března vyzkoušeli, jaké to je být učitelem
a usedli za katedry místo našich kantorů.
Rozdělili jsme se na pět skupinek, vybrali si hodiny a připravili učební materiály. Některé třídy
byly hodné, ale někde žáci dostali i poznámku.

Městys Mšec vás všechny srdečně zve
ve dnech 23.–25. června 2017
pod kulturní zařízení na

Zvládnout zlobivce bylo obtížné, došlo dokonce
i na trestání kliky. Den naruby bavil nejen nás
coby „nové učitele“, ale i žáky, z nichž někteří
prosili, zda bychom je neučili ještě další dny.
Myslíme, že Den naruby sklidil velký úspěch.
Na konci dne jsme se shodli, že učení sice nebylo nejlehčí, ale bylo to zábavné, a někteří z nás
se utvrdili ve výběru učitelského povolání.
Příštím „učitelům“ Dne naruby přejeme hodně
štěstí a pevné nervy!
žáci 9. třídy

že ve dnech 18. a 19. 05. 2017 v čase od 7 do 17
hodin bude přerušena dodávka elektrické energie.
Přerušení se bude týkat těchto čísel popisných: 1,
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
23, 31, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 76, 85, 88, 89, 99, 100, 101,
103, 104, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
119, 122, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 139, 144, 149, 150, 153, 154, 155,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 168,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194,
197, 211, 230, 231, 240, 244, 246, 249, 250, 251,
254, 261, 262, 264, 265, 269, 270, 272, 273, 274,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 310, 311,
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 347, 348, 349, 350, 351, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 365, 366, 367,
368, 374, 375, 379, 382, 385, 389, parc.č. 125

Knížka Mšec
Na úřadě městyse máte možnost si zakoupit knihu o historii Mšece. Jedná se o nové
vydání původní knihy Ferdinanda Velce
Mšec – Kornhaus z roku 1908. Kniha stojí
460,- Kč.
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Z rodinné kroniky: Mšecké kapitoly (IX)

Moji mšečtí prarodiče Barbora a Karel Posledníkovi
(v popředí) na svatbě dcery Marie. Moji budoucí rodiče
Alois Perkner a Karolína Posledníková se vzali o něco
později, v roce 1942, a usadili se v Novém Strašecí.

S mšeckým bratrancem Josefem Žvachtou jsem
trávil několikeré prázdniny hlavně v polích a v lese
při silnici spojující Mšec s Řevničovem. Po pravé
straně před vjezdem do lesa měli Posledníkovi třešňový sad s malou chatou. Plašili jsme špačky a hlídali úrodu. Nudili jsme se, a tak jsme si přidali nácvik kouření. Jako mladšímu mi bylo divné, že Josef
chtěl vypalovat v lese, ale nedalo se mu odporovat.
Do paměti se mi zapsala konfrontace s partou malých cikánů. Josef se chtěl kvůli třešním prát. Já
jsem byl pro vyjednávání. Nakonec odtáhli s několi-

ka větvemi obalenými plody. V následujících dnech
mě bratranec nekonečně trápil výčitkami, že jsem
se cikánů bál. Vyžadoval, abych to veřejně přiznal.
Logické námitky, že cikáni byli v přesile, neuznával.
Jeho morální vydírání mě mrzelo.
Po vojně se Josef (1943–2002) oženil a usadil
v Říčanech–Jažlovicích. Stal se buldozeristou, jak
si od dětství přál, snad pod vlivem otce, který pracoval jako traktorista a bagrista. Jeho mladší bratr
Karel Posledník (1954), který si zvolil podobnou
profesi, podnes bydlí ve mšeckém domku; pracuje
pro firmu Agro.
V padesátých letech připadla půda mých mšeckých prarodičů jednotnému zemědělskému družstvu. Zprvu to brali jako životní prohru; vždyť
na ní hospodařili po dobu tří desetiletí! K jejich
údivu jim stát začal vyplácet starobní důchod,
přestože si pojištění nikdy předtím nemohli dovolit. Pro obědy si začali chodit se skládacím
esšálkem do „jézedovic“ jídelny. Někdy jim porce
vystačily i na večeři.
Jak to odpovídalo její skeptické povaze, babička
zůstávala i na odpočinku velmi zatrpklá: „Jézedovic krávy řvou hlady. Elektrika je pořadně nevydojí. Sodoma gomora. Stejně jim to tam všechno
poscípá!“ Od dědečka jsem nic takového neslyšel.
Netajil se tím, že se rád zbavil nekonečné dřiny
a závislosti na rozmarech počasí. Když si u Žvachtů pořídili na začátku šedesátých let televizor, stal
se pravidelným divákem neskutečně nudného
poledního pořadu Na pomoc výstavbě socialistického zemědělství. Obdivoval moderní techniku.
Litoval, že už je na to starý.

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 dům čp. 32 – Prokopovi.

Mšečtí prarodiče se dožili narození mé dcery Evy
Perknerové v květnu 1967. K svatbě jsme od nich
dostali dvě přikrývky značky Larisa – perfektní výrobek, který jsme si nikdy nemohli dost vynachválit.
Zamrzelo mě, když jsem se dočetl, že firma Larisa
Liberec v roce 1992 po vytunelování zkrachovala.
Na podzim 1967, krátce po Eviččině narození, jsme
se s Jitkou vypravili na pěší túru s kočárkem do Mšece. Byli jsem rádi, že se robátko všem líbilo a nikdo
nám náš “nerozum” nevyčítal. Touto vzpomínkou,
bohužel, moje mšecké zážitky končí. Barbora a Karel Posledníkovi zanedlouho odešli tak tiše jak žili.
Příčinou jejich skonu byla „sešlost věkem“.
O autorovi: Nar. 1946 v Kladně; absolvent novostrašecké SVVŠ a Fakulty sociálních věd a publicistiky UK v Praze; PhDr. – Dějiny Československa,
Ph.D. – Obecné dějiny; doc. Fakulty žurnalistiky
UK – vedoucí katedry rozhlasu a televize, děkan;
od roku 1993 trvale v USA, prof., ředitel Knihovny
a vzdělávacího střediska, Humphreys College, Stockton, Kalifornie: perkners@aol.com
Stanislav Perkner

Noc s Andersenem v ZŠ Mšec

S Andersenem
do říše pohádek

Sněhová královna, Císařovy šaty, Statečný cínový
vojáček nebo třeba Malá mořská víla. Kdo by neznal
pohádky dánského spisovatele Hanse Christiana
Andersena. Tento slavný pohádkář se narodil před
více jak 200 lety 2. dubna ve městě Odense. Kromě toho, že byl tento den vyhlášen Mezinárodním
dnem dětské knihy, nocují v předvečer výročí tisíce
dětí v knihovnách, ve školách a klubovnách při akci
Noc s Andersenem. I naše škola se letos připojila
k dalším 1 700 registrovaných míst a v podvečer
30. března přivítala téměř padesátku spáčů. Byli
jsme tak zřejmě první školou v republice, která si
připomněla tohoto dánského velikána.
Pro žáky třetích až šestých tříd si paní učitelky
Chytrá, Kvapilová, Skleničková a Trachtová připravily opravdu bohatý program v podobě her, kvízů,
divadla, kreslení a čtení. Účastníci byli rozděleni
do čtyřech skupin a postupně navštívili jednotlivá
stanoviště.
Letošní Noc s Andersenembyla věnována hrdinům z komiksu Čtyřlístek, a tak se děti seznámily
s Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem a obyvatele vesničky Třeskoprsky si namalovali. Letos také
oslavil 20leté výročí Harry Potter, a tak i jemu bylo
určeno jedno stanoviště. Děti se zde doslova vžily
do kůže tohoto slavného bradavického čaroděje.
Další skupinka se seznámila s Andersenovým životem a dílem, aby si na další zastávce vyzkoušela
dramatizaci jedné z jeho pohádek. Po splnění všech
úkolů si žáci zalezli do svých spacáků a usínali společně se Čtyřlístkem, Harrym nebo Andersenem.
Někteří usnuli záhy, ale pár nocležníků zakončilo
své dobrodružství dlouho po půlnoci.
Ráno žáci připravili třídy k výuce, společně
se nasnídali a jako vzpomínku na letošní Noc si
odnesli pamětní list a pohled. Mnozí z nich pak
po návratu ze školy doháněli probdělou noc odpoledním šlofíkem.
Petra Chytrá
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14. veřejné zasedání zastupitelstva
Ve středu 8. března 2017 se konalo v kulturním
zařízení od 19 hodin 14. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec za účasti 9 zastupitelů. Nejdříve starosta přivítal všechny přítomné a zahájil
zasedání. Po schválení programu jednání byl bod
Dotazy občanů, tento bod starosta na program
zařadil hlavně pro občany. Většina dotazů byla
ale od zastupitelů. Dalším bodem programu byla
veřejná zakázka – zadávací dokumentace – kanalizace a ČOV Mšec. Zastupitelstvo schválilo zadávací
dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce na zhotovitele stavebních prací na akci Kanalizace a ČOV
Mšec, která bude zadávána v otevřeném podlimitním řízení. V dalším bodě programu zastupitelstvo
schválilo přidělení veřejné zakázky účastníkovi
Česká spořitelna, a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou. Další v pořadí
je účastník Komerční banka a.s. Pátým bodem
programu bylo zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP – kanalizace a ČOV Mšec. Schváleno bylo
vyloučení účastníka SUDOP Project Plzeň a.s. a to
z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů
stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
Dále zastupitelé schválili přidělení veřejné zakázky
účastníkovi KPCM s. r. o., jehož nabídka byla vyhodnocena s nejnižší nabídkovou cenou. Dalším
bodem programu byla výzva na veřejnou zakázku
malého rozsahu – zateplení zdravotního střediska.
Bylo schváleno zadání a text výzvy veřejné zakázky
„Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska ve Mšeci“. Sedmým bodem programu
byla výzva na veřejnou zakázku malého rozsahu –
zateplení budovy obecního úřadu. Schváleno bylo
zadání a text výzvy veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu Mšec“.
V dalším bodě programu zastupitelstvo schválilo
příspěvek pro TJ Sokol Mšec na rok 2017 ve výši
150.000,- Kč. 10.000,- Kč bude použito na vybudování dětského hřiště za fotbalovými kabinami. Dále
zastupitelstvo schválilo odprodej části pozemků
p. Cinibulkovi v chatové oblasti za cenu 400,- Kč/
m². V desátém bodě programu zastupitelé schválili
přijetí dotace z Fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši 30.000,- Kč. Dotace byla určena na oslavy 700 let založení obce. Dále zastupitelé vzali
na vědomí rozpočtové opatření č. 1 za rok 2017
a změnu označení příspěvku na dopravní obslužnost. Starý § 2221 má nové označení 2292. Dále
pan Mikovec předložil zápis z kontroly finančního
výboru se závěrem, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dalším bodem programu bylo Hodnocení
stavu akcí schválených ve Strategickém a akčním
plánu rozvoje městyse Mšec na léta 2014 až 2020
uveřejněných v části 3.1. Indikativní seznam projektů – akční plán. Zastupitelé souhlasili s odložením
tohoto bodu programu na VZZ po aktualizaci Strategického a akčního plánu rozvoje městyse Mšec
na léta 2014 až 2020.

Ze zprávy starosty uvádíme:
Naše svazková škola – dne 12. 01. 2017 jsem byl
zvolen na VH DSO Bez hranic předsedou svazku,
od VH 12. 01. 2017 jsem se dvakrát sešel s panem
ředitelem Dvořákem, řešili jsme aktuální situaci
a potřeby školy, dále jsem se sešel s panem starostou obce Jedomělice Jiřím Pospíšilem, kde jsme
projednávali možnost obce Jedomělice vstoupit
do našeho svazku a totéž s paní starostkou obce
Řisuty Jitkou Ryšavou. Obě obce možnost vstoupit
do našeho svazku nevylučují, potřebují k rozhodnutí více informací - připravíme po dohodě s panem
ředitelem Dvořákem. Dále jako předseda svazku
spolupracuji na projektu přístavby školy v Tuřanech, jednal jsem s předsedy svazků Karlovarský
venkov a Svazek obcí údolí Desné, oba předsedové
potvrdili, že při jejich cestě do Prahy si dohodneme
schůzku a vyměníme si zkušenosti. V současnosti
ještě jednám s KÚSK ohledně registrace, musím
ještě provést změny v registru v době, kdy byl před-
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sedou pan starosta Cimrman a poté teprve zaregistrovat současný stav. Zprávu o činnosti svazkové
školy jsme otiskli v obecních listech.
Akce Revitalizace prostoru kolem špýcharu –
byla prodloužena smlouva s firmou Lucon ohledně
dokončení této akce a to do 31. 05. 2017 a to zejména z důvodu klimatu letošní zimy a dále ještě
nedošlo k definitivní dohodě s pracovníky památkové péče. Schůzka je plánována na 17. 03. 2017
a poté by se mělo v akci pokračovat.
Česká pošta – další jednání o projektu Pošta partner proběhlo v lednu letošního roku se zástupcem
České pošty, byla provedena předběžná dohoda,
že městys by převzal činnost české pošty pravděpodobně počátkem roku 2018. V této souvislosti
jsem vedl i jednání s paní starostkou Řisut, kde již
poštu Partner provozují. Rozhodnutí o projektu
pošta partner zařadím na některé s dalších VZZ
v letošním roce.
Kanalizace – právě na dnešním VZZ jsme akci
kanalizace posunuli do další etapy a to, že jsme
schválili TDI a BOZP a taktéž schválili vítěze na dofinancování této akce a rozhodli jsme o projektu pro
zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Nyní vyhlásíme otevřené výběrové
řízení pro dodavatele stavby. Veškerou administrativu ohledně tohoto projektu nám zajištuje firma
Allotender.
Dotace na zateplení obecního úřadu a zdravotního střediska – dnes jsme schválili text výzvy pro
výběr dodavatele na tyto dvě akce.
Ostatní – na minulém VZZ jsem Vás informoval, že byla podána žádost o dotaci na svozové
kontejnery, traktorový nosič kontejnerů, traktorový štěpkovač, a bio popelnice. Dotace 85 %. Zda
byla dotace přislíbena zatím nevíme, pokud neuspějeme dáváme projekt do další výzvy která běží
od 01. 03. 2017.
24. 02. 2017 byla podána žádost o dotaci
na MZE a to na stavbu nové zdi u hřbitova, projekt
zpracoval Ing. Endyš a administraci žádosti provede
firma Witero. Pokud uspějeme, max. částka dotace
je 700.000,- Kč.
Dále jednám s KÚSK ohledně kompletní rekonstrukce silnice II/237 z Nového Strašecí až k nám
k silnici I/16, včetně výstavby nového mostku
u Červeného rybníka, průtah obcí se bude provádět
až po akci kanalizace a ČOV Mšec.
Dohodl jsem s ŘSD, že budou udržovat strouhy
kolem silnice I/16 po dohodě s námi a to včetně
prořezu dřevin podél silnice. Akce prořezu by měla
proběhnout do 31. 03. 2017.
Dále připravuji zpracovat statické, technické
a historické posouzení všech objektů v zámeckém
dvoře, které jsou památkově chráněné ve spolupráci s Ing. Majerem a poté připravuji zpracování
architektonické studie na toto území.
S Ing. Majerem rovněž připravujeme variantní řešení přístavby hlavní budovy školy.
Po přijetí nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který platí od 01. 10. 2016
jsem dne 02. 01. 2017 vypracoval a schválil směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která stanoví pravidla pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek s účinností od 02. 01. 2017
V lednu letošního roku jsem podepsal smlouvu
na pasportizaci zeleně na území městyse, pro
potřeby stavebního povolení na budovu hasičské
zbrojnice jsem objednal instalaci hromosvodů
na tuto budovu a současně jsem se sešel s velitelem SDH ohledně 140 výročí tohoto sboru, které
připadá na rok 2018.
V měsíci lednu jsem byl pozván na VH SDH
a na Výroční schůzi včelařů. Obě tato pozvání jsem
přijal a těchto jednání jsem se zúčastnil.
Na závěr starosta poděkoval za účast. Zasedání
bylo ukončeno ve 21:20 hodin.
ÚM

Noví prvňáčci
jsou zapsáni
Ve středu 5. 4. proběhl slavnostní zápis nejmladších žáčků do základní školy v Tuřanech,
v pátek 7. 4. se potom nejmenší školáci zapisovali v zámecké budově školy ve Mšeci. Mnohé
děti se tak poprvé seznamovaly se školním prostředím, seděly ve školní lavici, vedly rozhovory
s učitelkami, v nichž prokázaly své znalosti a získané dovednosti, a společně s nimi si hrály. Oba
zápisy byly vedeny v klidné příjemné atmosféře
s cílem děti vhodně motivovat, zaujmout a podpořit jejich zvědavost a chuť ke školní práci.
Zápis v Tuřanech navštívilo celkem 23 dětí
(nebo jejich zákonných zástupců), z nichž pěti
bude školní docházka o rok odložena, takže v září
bychom zde měli přivítat 18 nových žáčků.
Ve Mšeci se k zápisu dostavilo 21 dětí, dvěma
bude povinná školní docházka odložena. Budoucí první třída by tedy měla čítat 19 žáků.
Děkuji všem učitelkám za výbornou přípravu,
formu, organizaci, výrobu dárků a klidný průběh
zápisů.
Děkuji vedení obce Tuřany a městyse Mšec
za hezké zápisové dárky budoucím školákům!
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Den Země
V pátek 21. 4. měli žáci rovněž netradiční školní
den. Úvodní dvě vyučovací hodiny se běžně vyučovali, následně ovšem opustili své lavice a s pedagogy vyrazili ven. V okolí školy i v zámeckém
parku uklízeli, natírali ploty, čistili a upravovali
skalku, demontovali vyřazený nábytek.
Všichni tak, podle svých možností a úměrně
věku, částečně přispěli k ochraně a zpříjemnění
našeho životního prostředí.
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme spoluobčanům, kteří oslavili
svá kulatá jubilea nebo
úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
Pan Ján Hromada		
Pan Karel Beckl		
Pan Jiří Vinter		
Pan Václav Procházka
Paní Růžena Vyskočilová
Pan Václav Slapnička
Paní Jaroslava Vorlíková
Paní Marie Česká		
Paní Alena Sýkorová
Paní Eva Netrvalová		
Paní Hana Pokorná		
Paní Venuše Dokládalová
Paní Hana Kindlová		
Pan Jaroslav Štěpán		
Paní Jaroslava Vejškrabová
Paní Miroslava Švecová
Paní Marie Majerová		

60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
83 let
89 let

Vzpomínka patří panu Stanislavu Pařezovi, který zemřel 3. března 2017, ve věku 73 let.
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TJ SOKOL Mšec
Na jarní část sezóny se obě družstva Sokola začala připravovat již od začátku ledna. Družstvo
žáků využívalo dvakrát týdně celý leden, únor
a březen místní tělocvičnu ZŠ. Během tohoto
období se děti zúčastnily dvou turnajů ve sportovní hale v Rakovníku, kde obsadily vždy páté
místo a turnaje v Novém Strašecí (4. místo), dále
sehrály přípravná utkání s týmy N. Strašecí, Řevničova a Pozdně. Naostro sezóna začala 9. dubna
zápasem v Roztokách, kde jsme bohužel nestačili na domácí v poměru branek 11:7. Druhý zápas
a první na domácím hřišti už se povedl a vítězství 8:2 nad Kněževsem bylo zasloužené.

Družstvo dospělých se na jarní sezónu připravovalo dvakrát týdně na umělé trávě v Rynholci
a o víkend využívalo místní okolní terén k nezáživným výběhům. Koncem února jsme byli
na čtyřdenním soustředění ve Stráži Pod Ralskem, kde jsme měli zajištěné výborné podmínky k přípravě. Hráči zvládli i tři přípravné zápasy
s celky Zavidova (2:2), Hostouňe B (2:0) a Tatranem Rakovník B (2:1). Dovolím si napsat, že hráči v přípravě udělali maximum. Potvrzením mého
tvrzení byl hned první mistrovský zápas na hřišti
favorizovaných Dokes, kde se nám podařilo zvítězit 6:2. Druhý zápas a první na domácím hřišti

jsme také vyhráli 2:0 nad Zlonicemi. Třetí zápas
se nám ale už nepovedl a výsledek 1:5 v Unhošti
byl pro nás až krutý. Obrovské zlepšení přišlo zatím v posledním zápase, když jsme na domácím
hřišti porazili Velkou Dobrou 5:3.
Rád bych chtěl pozvat všechny příznivce sportu a fotbalu ke sledování zápasů naší starší přípravky a týmu dospělých a poděkovat skalním
fanouškům, kteří se již pravidelně zápasů zúčastňují, za přízeň.
Roman Rosenbaum

Jak jsme si pochutnávali na „Vepřovačce“
Na ochutnávku zabijačkových pochoutek jsem
šla trochu s obavami. Nejsem mlsná, ale vím,
že každý má jinou chuť a snad u žádného jiného jídla se to neprojeví tak, jako u zpracování
zabíjačky. Moje obavy však vzaly brzy za své.
Z přízemí kulturního zařízení se linula omamná
vůně ovaru a jitrniček. Pan Beckl byl se svými kolegy a kolegyněmi v plné práci. Ani se neprojevila
únava z předešlého dne, kdy vše zpracovávali.
Na ochutnání bylo všechno, co jen si mohl člověk přát. Od výborných jitrniček, jelítek, ovaru
a tlačenky, po škvarky a chleba se sádlem a cibulí, zabíjačkové prdelačky, až po nepřekonatelný
gulášek. Na ten se sice trochu čekalo, ale čekání

se vyplatilo. Byl výborný. Už dlouho jsem nejedla
tak dobré výrobky ze zabíjačky.
Třešničkou na dortu bylo dobré pivo a posezení se svými kamarády a známými. A vzhledem
k tomu, že jsme si ještě nakoupili dobroty domů,
měli obyvatelé Mšece v neděli dost podobné
obědy.
Protože jsme se měli jako v pohádce, myslím,
že bychom měli panu Becklovi udělit řád zlaté
jitrničky, určitě si jej zaslouží. Bude hezké, pokud
se z této akce stane tradice. Setkáváních při dobrém jídle a pití není nikdy dost.
V. Rosenbaumová

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci akce „VEPŘOVAČKA“. Místním muzikantům Hacienda Band a Pavlu Horovi za svoji hudební produkci a Tereze Pergnerové, že přijala pozvání na tuto akci. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili svojí návštěvou.
radnice

Tereza Pergnerová s pokladničkou

Mšecká škola je připravena přijmout žáky z Tuřan
V zimních měsících MŠMT přidělilo a schválilo
dotaci na „Přístavbu nových výukových prostor
ZŠ Tuřany“. Získáním této finanční injekce a následně vlastní přístavbou dojde k rozšíření kapacity školy, nové učebny bude možno využít k „půlené“ výuce početné třídy, výuce cizího jazyka,
školní družiny, bude připravena pro eventuální
nárůst počtu žáků (prvňáčků) pro příští období.
Zároveň bude rozšířen a materiálně zkvalitněn
prostor šaten. Přemístění a rekonstrukce čeká
kotelnu se změnou systému vytápění a ohřevu
vody.
S poměrně rozsáhlou přístavbou pochopitelně přicházejí provozní potíže a omezení. Podle
původní vize by stavba měla započít počátkem
června, v současné době je ovšem stále pouze
v administrativní fázi. Je tedy otázkou (a pro provoz obou škol, rodičů a samotných žáků naprosto zásadní), kdy skutečně bude zahájena.
Mšecká škola je na „evakuaci“ svazkové kolegyně (ZŠ Tuřany) v podstatě připravena. Peda-
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gogové (obou škol) byli seznámeni s danou situací i s jejím řešením – dočasným spojením tříd
a uvolněním učeben pro tuřanské děti včetně
prostor pro školní družinu, systémem stravování ve školní jídelně s navýšeným počtem žáků,
s možnostmi vycházek a výletů, s vhodnou akcelerací učiva podle učebních plánů a vypracováním pololetních prací nejlépe do konce května…
Největším problémem bylo zajištění každodenní autobusové přepravy 87 žáků do Mšece
a zpět, právě kvůli nejasnému termínu zahájení
stavby. Po mnoha složitých jednáních je ovšem
i tato situace vyřešena a připravena. Dva autobusy (v 6.45 z Tuřan) cestou přes další obce
přepraví ráno děti i pedagogy do Mšece, jeden
odpoledne (v 13.00) a druhý (v 15.00 – 15.30)
pak opačným směrem rozvezou děti zpět. Rodiče
si samozřejmě budou moci vyzvedávat své děti
i osobně přímo ve školní družině ve Mšeci.

Předposlední červnový týden mají žáci v Tuřanech vyhrazený pro výlety a vycházky, na poslední může ředitel školy vyhlásit ředitelské volno.
Ihned po oznámení oficiálního termínu pro
nutné uvolnění tuřanské školy obdrží všichni
rodiče písemné informace o přepravě s odjezdy
autobusů, úpravě výuky, prostorách vymezených
pro jednotlivé třídy a školní družinu a další podrobnosti.
V poněkud hektické a prozatím nejasné situaci
přeji všem zúčastněným (starostům, zastupitelům, pedagogům, provozním zaměstnancům, rodičům a žákům) zejména klid, pevné nervy a lidský nadhled. Víru, že společnými silami všechno
zvládneme, i když to jistě někdy zaskřípe. Jde
přece o dobrou věc.
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Poplach ve škole
Ve čtvrtek 20. dubna prožili všichni žáci mšecké školy zvláštní den. V rámci povinné „Ochrany
člověka za mimořádných událostí“ prošli základním výcvikem poskytnutí první pomoci (ZZS Rakovník), pro zpestření akce a praktické poučení
si podrobně prohlédli požární vůz Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje s výkladem a ukázkou práce profesionálů, ve třídách
potom pracovali s jednotlivými tématy ohrožení
člověka. V 11.25 se v obou školních budovách
rozlehl pronikavý varovný signál vyhlášení požárního poplachu. Neočekávanou cvičnou evakuaci

zvládli žáci se svými učiteli bleskově a v krátké
době stáli všichni „v bezpečí“ před školou.
V odpoledních a podvečerních hodinách byli
během dvou praktických seminářů proškoleni
všichni zaměstnanci svazkové ZŠ a MŠ Bez hranic z poskytnutí první pomoci včetně resuscitace
pracovnicemi Záchranné zdravotní služby Středočeského kraje.
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

