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Vítání občánků
Městys Mšec připravil na pátek 12. května
2017 vítání občánků. Přivítáno bylo celkem šest
dětí a to Patrik Cmunt, Lea Dobronyi, Oliver Lukášek, Magda Rojíková, David Stropek a Karolína
Tichá. Každý přivítaný občánek obdržel poukázku na 1.000,- Kč do lékárny a maminky dostaly
květiny. Dodatečně ještě rodiče dostali Pamětní

list s fotkou své ratolesti. O kulturní program
se postaraly děti ze zdejší školy, které přítomným zazpívaly a zarecitovaly. Touto cestou bychom ještě jednou chtěli dětem za jejich kulturní
program poděkovat a těšíme se na další vítání
občánků.
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Městys Mšec pořádá 20. srpna
od 17 hodin pod kulturním zařízením
koncert kapely Brutus.
Vstupné zdarma.
Občerstvení zajištěno.
Všichni jste srdečně zváni.

Přivítaní občánci

Marek Ztracený představil
ve Mšeci novou píseň
Koncertem Marka Ztraceného v pátek večer vyvrcholil první den Mšeckého léta. Marek Ztracený nehrál ve Mšeci poprvé, proto byl netrpělivě
očekáván velkým množstvím fanoušků. Ti byli
převážně z mladší generace, ale nechyběli ani ti
ze střední a starší. Po delší přípravě aparatury a ladění nástrojů se konečně odhrnula opona a Marek
Ztracený to rozbalil několika známými hity. Při některých se k němu hned v začátku diváci přidávali.
Zazněly například písně Kolikrát, Vlastní svět.

Dále Marek Ztracený představil novinku, která
měla ve Mšeci premiéru: „Je to písnička věnovaná všem starším, kteří se narodili v roce 1985
a dříve jako jsem já. Je to písnička o tom, jak
to tenkrát bylo trošku jinak, myslím, že se v tom
někdo z vás i najde. Jmenuje se Léto 95.“ Pak už
jedna písnička stíhala druhou. Marek Ztracený
zmizel z pódia jen ve chvíli, když se několikaminutovým sólem na bicí předvedl bubeník Marek
Fryčák.		
Rakovnický deník

Marek Ztracený ve Mšeci

Mšecké léto
Obyvatelé Mšece oslavili o víkendu příchod
léta. Slavnosti, které se konaly v hospodářském
dvoře před zámkem, byly stejně jako loni třídenní. Hlavní hvězdou mezi účinkujícími byl zpěvák
Marek Ztracený. Jeho koncert se uskutečnil
v pátek večer a odhadem na něj zavítalo kolem
sedmi stovek lidí. Zatímco loňské slavnosti doprovázel vydatný déšť, letos si návštěvníci užili
až moc slunce. Kvůli tomu také zůstávaly připravené lavice na sezení, které byly na plném slunci,
po většinu času neobsazené a nádvoří působilo
prázdným dojmem. Návštěvníci totiž posedávali
pod stromy nebo zůstávali ve vnitřním nádvoří
zámku, kde byl příjemný stín. „Měli jsme objednaný velký stan, aby se nemuselo sedět na slunci, ale PPL ho nedoručila včas. Pořád je to ale
lepší počasí než loni, kdy nám akce propršela,“
říká starosta Jiří Loskot. Součástí programu byly
nejen koncerty a různá vystoupení, ale i tradiční
prohlídky zámku v režii základní školy a výstava.
Jedna část byla věnována zajímavým koníčkům
místních obyvatel, druhá archeologickým nálezům mšeckého badatele Františka Sedláčka.
raport

2

3/2017

Obecní listy

Kolem nekolem na Vojtův mlýn

Žáci na cyklovýletě

Obloha bez mráčku, příjemná teplota a nadšené
očekávání 15 účastníků ze sedmé, osmé a deváté třídy zahájilo náš první školní cyklistický kurz.
V pondělí 22. května jsme po menších logistických problémech naskládali kola do dodávky,
my jsem naskákali do autobusu a vyrazili směr
Rakovník, kde na nás čekalo dalších 24 bikerů
z 1. základní školy. Společně jsme pak po vlastní

ose vyrazili směr Čistá do rekreačního střediska
Vojtův mlýn. Už cestou jsme potrénovali výměnu
prasklé duše, ošetřili Jirkovi odřené koleno a někteří se teprve učili pracovat s přehazovačkou.
Cestou jsme sledovali výkony žáků a následně je
rozdělili do tří výkonnostních skupin.
Po obědě a krátkém odpočinku žáci vyrazili
po družstvech na odpolední vyjížďku najezdit
další kilometry. Večer pak mnozí využili nabídku
sportovišť místního areálu a své ušlapané nohy
ještě protáhli při hraní fotbalu, nohejbalu a volejbalu. Dlouho do noci si pak sdělovali zážitky
z prvního dne.
Vyspaní dorůžova, posilnění vydatnou snídaní
a se sluníčkem v zádech jsme druhý den vyrazili
na celodenní výlet. První skupina se vydala v čele
s paní učitelkou Peškovou a Vorlovou na technicky náročnou trať na Javornici. Při překonávání
několika brodů se žáci přesvědčili, že podcenit
technický stav kola by se v tomto případě opravdu nevyplatil :)
Druhé družstvo vyjelo společně s „Chytrou
dvojicí“ vstříc zámku Chyše. Někteří zhltli připravené balíčky se svačinou už během dopoledne,

a tak se v pivovarské restauraci odměnili vydatným obědem. S přibývajícími kilometry přibýval
i nářek na bolest nohou a sedacích partií, ale
nakonec šťastně dojeli zpátky s číslem 60 km
na tachometru.
Pan učitel Vrána se vydal se skupinkou na hrad
Krakovec a pokořil i dosavadní rekord ujetých kilometrů třetího družstva při celodenním výletě.
Na 28 našlapaných kilometrů můžou být cyklisté
určitě pyšní.
Den jsme zakončili opékáním buřtů a v táboře
byl večer klid nezvykle brzo.
Ve středu ráno jsme opět nasedli na kola (někteří s útrpným výrazem ve tváři) a vyrazili směr
Rakovník. I tentokrát někteří provětrali svou
sadu na lepení, ale vidina oběda a postele poháněla naše účastníky rychleji než prve. Nás opět
čekalo nakládací martyrium a cesta do Mšece.
Doma se pak mohli žáci pochlubit opravdu pěknými výkony: 1. skupina 122, 2. skupina 120
a 3. skupina 76 ujetými kilometry.
Mgr. Petra Chytrá, ZŠ Mšec

A teď už jenom zbylo netrpělivě čekat na armádní vozidlo. Vzrušení a nadšení nebralo konce. Konečně, konečně už jedou, konečně už jsou
tady, už vystupují. Z útrob armádního minibusu vypochodovalo dvanáct urostlých chlapců
a chlapů. Všichni měli oblečené vojenské úbory
a na širokých ramenou nesli vojenské tašky a bágly. Celé partě ztepilých mužů velel major Petr
Fiala, kaplan posádkového velitelství.
Po velmi milém seznámení a neformálním přivítání je paní učitelka Alena a paní učitelka Alenka
doprovodily do kulturního centra.
Akce byla zahájena představením Čestné
stráže, dynamickou ukázkou základních cviků
se zbraní a prezentací uniforem. Poté se děti
rozdělily do skupin a rozešly na jednotlivá stanoviště, na kterých pro ně byla připravena spousta
zajímavých ukázek a informací. A nabídka byla
opravdu široká. U stanoviště s první pomocí,
kde byla mimo jiné k dispozici také resuscitační
figurína, dostaly děti možnost ošetřit „zraněného“ vojáka a chopily se toho opravdu s vervou,
protože postupem času se ošetřovaný proměnil v docela pěknou mumii. Další v pořadí byla
ukázka vojenské výstroje, která skýtala výbavu
potřebnou nejen pro běžný pracovní den, ale
také prvky nutné pro pobyt a přenocování v pří-

rodě. Následovala přehlídka zbraní a nechyběl
ani „hejkal“ (voják v maskovacím převleku pro
odstřelovače), který všechny odvážlivce změnil
pomocí kamuflážních barev k nepoznání. Pomyslnou třešničkou na dortu byl střelecký trenažer
s možností střelby na cíl.
Kromě zážitků si děti odnášely spoustu dárkových předmětů, ale ani vojáci neodešli s prázdnou. Jako poděkování jim byly kromě velkého
potlesku předány obrázky s vojenskou tématikou vyrobené našimi předškoláky.
Na dopoledne 19. 4. dlouho a dlouho nezapomeneme. Zážitky z milého setkání zůstanou v našich srdcích natrvalo. Poznali jsme muže, kteří
milují svoji práci a o svoje poznatky se dokáží
podělit i s těmi nejmenšími. Dovedou poutavě
vyprávět a s laskavostí naslouchat. Jsou ochotní
s obdivuhodnou a nekonečnou trpělivostí vysvětlovat a s dětmi debatovat.
Po tomto setkání už všichni dobře víme,
že se nemusíme ničeho bát. Všichni dobře víme,
že s našimi vojáky jsme v naprostém bezpečí.

Vojenský den
Měsíc duben je měsíc s rozmanitým počasím.
Občas dokáže mile překvapit, občas ne.
Letos se známá pranostika o březnu a dubnu
vyplnila se vším všudy.
Dlouho, předlouho jsme očekávali datum 19. 4.
Byl to den, ve kterém se naše školka, historicky
poprvé, měla setkat se zástupci armády, s příslušníky Čestné stráže Posádkového velitelství Praha.
Nebylo jednoduché připravit se na toto významné
a dlouho očekávané setkání.Vše jsme plánovali
dlouho dopředu. Také bychom se rádi o všechny zážitky podělili s kamarády. Pozvali jsme proto
děti z Mateřské školy v Srbči a Tuřanech. Celkem
skoro sto lidiček. A teď to počasí.
V plánu A jsme doufali, že se sejdeme v parku,
užijeme si krásnou přírodu i úkoly, které si pro nás
noví velcí kamarádi připravili. Jenže to tak, bohužel,
nemělo být. Po Velikonočním pondělí jsme se probudili do mrazivého rána. Během dopoledne se z nebe
začalo snášet bílé sněhové pápěří, které v okamžiku
nemilosrdně pokrylo okolní krajinu. Ke slovu musel
přijít plán B. Bylo třeba se uchýlit do tepla. Zajistit
teplo pro sto lidí není jen tak. Ještě, že stojí kulturní centrum. Tak tedy, hurá do něj. Samozřejmě
s laskavým svolení p. starosty. V kulturáku bylo teplo, útulno a příjemně. Pro děti jsme připravili koutek
se svačinou a pro dospělé koutek s občerstvením.

P.S. Patronát nad Mateřskou školou Mšec převzal v tento den praporčík Pavel Duben. Děkujeme.
A. Švecová a A. Houdová Mateřská škola Mšec

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 mšecké koupaliště.
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15. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 5. června 2017 se konalo v kulturním
zařízení od 19 hodin 15. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec za účasti 8 zastupitelů.
Nejdříve starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Před schválením programu jednání předal p. Mikovec starostovi rezignaci na člena
zastupitelstva. Po schválení programu jednání
proběhlo schválení veřejné zakázky na zhotovitele
prací kanalizace a ČOV dále zastupitelstvo pověřilo starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným
účastníkem společností POHL CZ. Dalším bodem
programu bylo snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu. Hodnotící komise doporučila zastupitelstvu městyse Mšec uzavřít smlouvu
s firmou DROPS GROUP a.s. za nabídkovou cenu
1.779.765,60 Kč bez DPH se zárukou na kvalitu díla
60 měsíců. Ve čtvrtém bodě programu zastupitelé vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4
za rok 2017. Dále se schválil závěrečný účet za rok
2016 a účetní závěrka s výsledkem hospodaření
za rok 2016 5.371.328,97 Kč. V dalším bodě programu starosta předložil smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů, na které se dohodl s krajským
úřadem. Jedná se o spolupráci při zadávání veřejné
zakázky na rekonstrukci silnice II/237 a společně
na výstavbu chodníků podél silnice II/237 v obci
Mšec. Součástí této smlouvy bude projektová dokumentace na rekonstrukci silnice a výstavbu chodníků. Tato projektová dokumentace se připravuje
a starosta považuje za logické, že se obec připojí
k tomuto projektu a to i na základě doporučení
Ing. Křižáka, s kterým celý projekt konzultoval. Výhodnost smlouvy pro obec je v tom, že společná
zakázka, jak obecní chodníky, tak rekonstrukce
silnice bude soutěžena jako jeden celek a tím dosáhne městys na lepší cenu, než kdyby soutěžil zakázku pouze na chodníky samostatně. Zastupitelé
schválili uzavření této smlouvy. Dále byla schválena
směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Zastupitelé pověřili pí. Bestajovskou a p. Prokopa k přijímaní prohlášení o uzavření manželství
formou občanského sňatku.
Ze zprávy starosty uvádíme:
Svazková škola – svolal jsem dvě jednání VH DSO
Bez hranic a to dne 30. 03. 2017, kde jsem VH
seznámil s činností DSO Bez hranic, proběhla volba členů kontrolní komise a komise pro schválení
účetní závěrky, pan ředitel svazkové školy seznámil
VH s činností školy, VH jmenovala jako členy Školské rady za zřizovatele Kateřinu Vykoukovou a Jiřího Loskota. Dále VH schválila převedení hospodářského výsledku roku 2016 ve výši 589.597,65 Kč
do rozpočtu svazkové školy na rok 2017 a to
účelově na rekonstrukci a nákup nového nábytku.
Na jednání VH byl stanoven společný školský obvod
a rovněž byla podána informace ohledně přístavby
jedné třídy ve škole v Tuřanech. Druhou VH jsem
svolal na den 10. 05. 2017, kde jsme schválili směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a dovolili kontrolní komisi. Ředitel svazkové školy
informoval VH o přesunu žáků z Tuřan do Mšece
po zahájení akce přístavba třídy ve škole v Tuřanech a o pořádání sportovní olympiády na školním
hřišti v Lánech.
Revitalizace prostoru kolem špýcharu – po schůzce s památkáři bylo rozhodnuto o pokračování stavby a to, že severní zeď po demolici starého objektu
bude dozděna opukovým kamenem bez omítek. Prostřednictvím stavebního dozoru je v současné době
jednáno o uplatnění nedokončení stavby v termínu
a reklamace na ornici a parkovou zeleň.
Kanalizace: dne 21. 04. 2017 hodnotící komise
otevírala obálky s nabídkami dodavatelů na akci kanalizace a ČOV Mšec, došly čtyři nabídky v řádném
termínu a jedna nabídka po lhůtě pro podávání
nabídek, která byla hned vyřazena. Na dalším jednání hodnotící komise byla vyřazena další nabídka
z důvodu nesplnění podmínek zadání zadavatele,
na dalším jednání vyzvala hodnotící komise k doplnění a objasnění mimořádně nízké ceny dalšího

z uchazečů a po doplnění a obdržení dodatečně
požadovaných informací rozhodla hodnotící komise tohoto uchazeče vyřadit taktéž pro nedodržení
zadávacích podmínek zadavatele. Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu
o dílo se zastoupením firem jako Sdružení Mšec.
Veškerou administrativu ohledně tohoto projektu
nám zajištuje firma Allotender.
Dotace na zateplení obecního úřadu a zdravotního střediska – byla zveřejněna výzva pro výběr
dodavatele na tyto dvě akce, od jednoho uchazeče
přišla žádost o doplnění informací k zadávacímu
řízení. Na akci zateplení obecního úřadu stačilo odpovědět a prodloužit termín pro podání nabídek,
u akce zateplení zdravotního střediska se výzva
zrušila a musí se doplnit případně zpracovat nová
dokumentace. Hodnotící komise doporučuje zastupitelstvu uzavřít smlouvu na zateplení obecního
úřadu s firmou Drops, a. s.
Dotace na svozové kontejnery, traktorový nosič
kontejnerů, traktorový štěpkovač a bio popelnice,
kde je dotace 85 %, prozatím nebyla rozhodnuta.
Rovněž ještě neznáme výsledek žádosti o dotaci
na MZE a to na stavbu nové zdi u hřbitova v hodnotě 700.000,- Kč.
Pokračují jednání 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. V současné době se po dohodě s KÚSK pracuje na projektu a je do něho zahrnut i projekt na výstavbu
chodníků při silnici II/237 v naší obci.
ŘSD dalo posekat strouhy kolem silnice I/16,
rovněž strouhy podél silnice II/237 byly posekány
společností AVE.
Připravuji návrh smlouvy ohledně zpracování
statického, technického a historického posouzení
všech objektů v zámeckém dvoře, které jsou památkově chráněné, ve spolupráci s Ing. Davidem
Majerem.
Na minulém VZZ mi bylo uloženo domluvit s firmou ACCON termín schůzky ohledně aktualizace
Strategického a akčního plánu rozvoje městyse
Mšec. Po dohodě se zástupci firmy ACCON se navrhuje schůzka až po dokončení zpracování statického, technického a historického posouzení všech
objektů v zámeckém dvoře, které bude provádět
pan David Majer.
Zasedání bylo ukončeno ve 22:00 hodin.
ÚM

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme
do naší obce novorozené:
Karolínu Loskotovou, která se narodila 18. května,
Matěje Bílka, který se narodil 21. května, Jiřího Šumu,
který se narodil 23. května, Vendulu Pivoňkovou, která se narodila 31. května
a Matěje Dokládala, který se narodil 18. června.
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 Miloš Kapek		
Paní Vlasta Chocová		
Paní Stanislava Mužkovská
Pan Karel Krois		
Paní Miroslava Nováková
Paní Jana Majerová		
Paní Marie Chromá		
Pan Karel Sachr		
Pan Jan Volf		
Pan Jiří Nezbeda		
Pan František Šlajchrt
Paní Marie Hotová		
Paní Jindřiška Košálová
Paní Věra Jedličková		
Paní Blažena Stodolová
Paní Anna Vyskočilová

60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
75 let
75 let
81 let
82 let
84 let
89 let
90 let

Dodatečné blahopřání patří také novomanželům Radce a Václavu Štrossovým, kteří uzavřeli
manželství v Mšeckých Žehrovicích na zahradě
dne 9. června, Šárce a Hynkovi Lippertovým,
kteří uzavřeli manželství v Přerubenicích dne
16. června, Marii a Milanu Košutovým, kteří
uzavřeli manželství na Úřadě městyse Mšec dne
23. června, Věře a Zdeňku Ryjnyšovým, kteří
uzavřeli manželství na Úřadě městyse Mšec dne
23. června, Janu a Lence Jeřábkovým, kteří uzavřeli manželství ve Mšeci na zahradě dne 1. července, Ivě a Radkovi Salačovým, kteří uzavřeli
manželství na Úřadě městyse Mšec dne 7. července a Michaele a Tomášovi Jílkovým, kteří
uzavřeli manželství na nádvoří zámku ve Mšeci
dne 7. července.

Jan a Lenka Jeřábkovi

Michaela a Tomáš Jílkovi

Radka a Václav Štrossovi

Košutovi a Ryjnyšovi

Iva a Radek Salačovi

Šárka a Hynek Lippertovi
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Výzva
Obracím se na obyvatele – pamětníky s prosbou. Pátrám po totožnosti osob na svatební fotografii, která vznikla cca roku 1945 v ateliéru
pana Klímy - Mšec. Vlevo sedící je Rudolf Puršl.
Ústní rodinné podání je, že ženich druhý den
po svatbě uprchl do USA. Budu vděčen za jakoukoliv informaci.
Filip Uzel, 607 869 500, fjkv@seznam.cz

Naše škola v éteru
Kdo v úterý 13. června dopoledne poslouchal
kladenské rádio Relax, neušla mu jistě informace,
že tentokrát nebyl moderátor Dan Adam ve vysílacím studiu sám. Dopolední program totiž zpestřila svou návštěvou naše šestá a sedmá třída.
A tak se éterem pěti frekvencí nesl kromě hlasu
zkušeného moderátora i společný pozdrav a zpěv
našich žáků. Během plného provozu se žáci dozvěděli, jak takové živé moderování rádia vypadá,
jaká se zde vysílá hudba, v jaké vzdálenosti musí
stát u mikrofonu a vyzkoušeli si i mluvení do něj.
Před desátou hodinou byli přítomni i u živého
vysílání zprávařky Alex, u něhož opravdu museli
držet jazyk za zuby. (škoda, že to neumí i ve škole
:) ) Další moderátor, Michal Pospíchal, který čekal
na 12 hodinu se svou „Odpolední siestou“, pak
žáky seznámil s technickým zázemím rádia a pobavil je různou úpravou jejich nahrávky.
Rozezpívaná skupinka děvčat, která svým projevem mile překvapila i Dana Adama (a následně
je pochválil i na facebooku) pak zpívala i cestou
do redakce Kladenského deníku, kam se přesunula skupinka z kroužku „Mladý redaktor“ a dalších
pár zájemců. Sportovní redaktor Rudolf Muzika
žáky seznámil s denním chlebem žurnalisty deníku a ukázal jim zalamování článků. Žáci si tak
odnesli i několik cenných rad, které na „Mladém
redaktorovi“ jistě příští rok zúročí.
Mgr. Petra Chytrá

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří paní Mileně
Rosenreiterové, která zemřela 2. června 2017, ve věku
nedožitých 84 let a paní
Marii Majerové, která zemřela
29. června 2017, ve věku 89 let.
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Na vzpomínky není čas
aneb Školní rok je za námi
Nedávno jsme se zástupkyní ředitele Hankou
Kvapilovou zavzpomínali, jak jsme se loni téměř
po celý červenec a srpen připravovali na zahájení tohoto školního roku, děsili se neskutečného
množství povinností a práce, která byla před námi,
sháněli učitele schopné postavit se před děti a dát
jim vše potřebné, doplňovali provozní personál,
učili se předpisům a školským zákonům, zároveň
se těšili na všechno nové a uklidňovali jeden druhého, že to prostě zvládneme. A pak jsme vzpomínky
rázně utnuli, protože nebyl čas v nich pokračovat
a převracet je zpátky, protože zdržují od práce
a vlastně už nikoho nezajímají. Podstatný je další
program a nový školní rok. A ten je přede dveřmi!
Čas je zběsilý a nedopřává nám klidu se zastavit.
Zamyslet se. Přiznat si omyly a potěšit se úspěchem. Dovolí nám pouze věcná a strohá hodnocení,
fakta, výsledky, čísla. Nekonečný sběr dat. A školní
rok je pryč a jedeme dál, dál, dál…
Jen od března do června uspořádala svazková
škola mimo běžné výuky na sto dvacet akcí, menších, větších či rozsáhlých. Škola žije! Snaží se žít
pestře, dynamicky, všestranně. Zvládla šestidenní
evakuaci žáků z Tuřan z důvodu přístavby a zvládla
ji díky všem pedagogům a provozním zaměstnancům v klidu, plnohodnotně, dokonce příjemně.
Největší akcí byla společná Olympiáda, při ní rozdaných 70 sad medailí a diplomů, především ale
nesčetně nabytých zážitků i překvapení z vlastního
výkonu. Aktuálně zjišťujeme zájem žáků a rodičů
vyjet příští školní rok na společnou pětidenní školu
v přírodě, v plánu máme Akademii…
Snahou školy je vytvářet tým. Aktivní a spolupracující, s žáky, rodiči, pedagogy, vedením obcí,

v ideálním případě táhnoucí za jeden provaz. Žáci
mají svůj funkční Parlament, časopis a spoustu nápadů, mnozí z rodičů již teď nezištně škole pomáhají, stoupá kvalifikovanost pedagogického sboru
s plnou aprobací pro výuku českého i anglického
jazyka, matematiky a fyziky, přírodopisu a chemie,
informatiky a výuky na 1.stupni, někteří svůj obor
ještě dostudovávají… Starostům a vedením obcí
mohu a musím jen poděkovat, zejména předsedovi
DSO p. Jiřímu Loskotovi.
Zatím se nedaří vylepšit dopravní obslužnost
v rámci svazkové školy. Naše požadavky, podpořené
předsedou DSO s důrazem na linku Tuřany – Mšec
a zpět, byly zaslány na Krajský úřad Středočeského
kraje (Integrovaná doprava SK), ovšem s negativní
odpovědí. Velkým nedostatkem školy je chybějící
sportovní hřiště.
Věřím, že společnými silami, jako jeden tým,
zvládneme úspěšně i příští neméně náročný školní
rok. Kromě množství práce, vstupu do kariérního
systému a rozvojového plánu školy, mnoha společných akcí, nespokojenosti některých a nadšení jiných, čeká pedagogy opět i radost z vlastní aktivity
a ze smysluplnosti svého snažení. Naše žáky znovu
doprovodí hromada zážitků, získaných vědomostí
a navěky uchovaných vzpomínek na svou školu.
Příští deváťáci, stejně jako ti letošní, si je trvale odnesou do svých budoucností.
Přeju jim, aby na své vzpomínky, pouze ty krásné a hojivé, vždycky měli čas. Aby je nikdy nezdržovaly od práce.
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

Olympiáda dětí a mládeže svazkové školy
Ve dnech 7.–8. 6. 2017 se uskutečnil 1. ročník
Olympiády dětí a mládeže svazkové školy Mšec.
V ranních hodinách (7. 6.) odvezly dva smluvní
autobusy všechny žáky z Tuřan a jiné dva busy
všechny žáky prvního stupně ze Mšece na Lány,
kde v zapůjčeném sportovním areálu proběhly
sportovní boje žáků. Těm předcházel slavnostní
zahajovací ceremoniál včetně defilé tříd, tanečního vystoupení zumby, vztyčení oficiální olympijské vlajky Českého olympijského výboru při znění
hymny ČOV, slibu sportovců (četl Matěj Duben
z 4.třídy), slibu rozhodčích (četla p.uč. Lucie Holečková) a přivítání předsedy DSO p. Jiřího Loskota, který zapálil olympijský oheň a hry prohlásil
za zahájené.
Potom už se žáci po ročnících rozběhli na jednotlivá stanoviště a atletické závody (sprint
na 40 m, skok daleký, překážkový běh, 1.–3.třída
hod míčkem/4.–5.třída skok vysoký, vytrvalostní
běh) mohly začít. Vyhlášení vítězů a medailový
ceremoniál za zvuků olympijské fanfáry proběhl ihned po skončení každé disciplíny. V závěru
olympijského dne ještě vítězové soutěží obdrželi
keramickou cenu z dílny p. uč. Aleny Čermákové –
znak naší svazkové školy, a byly uděleny diplomy
za mimořádné výkony či jednání „fair play“.
Po sejmutí olympijské vlajky a závěrečném defilé tříd při znění nesmrtelné písně skupiny Queen
We are the Champions se 170 dětí s olympiádou
rozloučilo.
Podobný scénář (slib sportovců četl Vojtěch Keder
z 9.třídy), včetně zahájení a závěrečného ceremoniálu, měl i druhý olympijský den, jen žáků (II.stupně)
bylo méně. Své síly poměřili ve sprintu na 50 m,
skoku dalekém, skoku vysokém, vrhu koulí a vytrvalostním běhu na 1000 m (hoši 8.–9 třídy na 1500
m). K vidění bylo mnoho hodnotných výkonů a jistě
mnozí z žáků mile překvapili i sami sebe.

Celou olympiádou se nesla mimořádně příjemná slavnostní atmosféra se vzájemným fanděním
a povzbuzováním, spřátelením našich žáků, ohleduplností a čestného soupeření.
Děkuji všem rozhodčím, učitelům a především
žákům za vydatné naplněné dva dny a přeji všem
odpočinkové, prosluněné a dalšími zážitky naplněné prázdniny.
Mgr. Milan Dvořák
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

5.8.2017
Zveme Vás na běh
Kde: fotbalové hřiště TJ Sokol Mšec
Prezentace: od 9:30 do 10:45 hodin
Start: 11:00 hodin
Délka trati: 7,00 km
Ročník: 2.
Pořadatel: Městys Mšec, TJ Sokol Mšec a MK Kladno
Startovné: 50 Kč
Trať: lesní a polní cesta
Bližší informace na www.obecmsec.cz; www.maratonkladno.cz

Jóga o prázdninách

Cvičíme každé úterý 18:45–19:45 v prostorách
tělocvičny školy. Pro jakékoliv dotazy volejte
nebo piště 774337333.
Tereza Vyžďurová

