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V ruském letadle nad krajem
Po revoluci přijeli k nám do Mšece naši osvoboditelé
z východu -- slavná Rudá armáda. V obci zřídili armádní
velitelství, které mělo k dispozici několik letadel.
Jeden z letců, poručík Vladimír Čaštin se ubytoval
u nás ve Mšeci v č. 222. Brzy jsme se s ním spřátelili tak,
že nám nabídl létání v jeho letadle. Nejdříve jsme se báli
a jen jsme se chodili dívat na letiště, které bylo na poli
zdejšího velkostatku hned za obcí.
I já jsem se jednou odpoledne zvědavě dívala na letadla a tu ke mně přistoupil náš poručík, chytil mne
do náruče a šup se mnou do letadla. Nasadil mi kuklu,
brýle, připnul mne řemeny k sedadlu a spustil motor.
Celá ustrašená jsem ani nevěděla, jak jsme vzlétli. To
jsem si uvědomila až nad Hájem. Obloukem jsme se vrátili nad městečko, chvíli jsme kroužili nad Červeným rybníkem, nad naším domem a zatím dole moji spolužáci
a i dospělí si povídali. „ V tom letadle je Helena Malců“,

poručík obrátil několikrát letoun kolečky nahoru a musím říci, že jsem se ani nebála, snad jsem ani na strach
neměla čas.
Potom jsme zalétli nad Strašecí, kde se mi nejvíce líbil jedoucí vlak. Odtud velikým obloukem jsme se vrátili
na letiště, kde jsme lehce přistáli. Poděkovala jsem panu
poručíkovi a honem jsem utíkala domů, neboť naši měli
velikou starost a ptali se mne, zda mi není špatně. Bylo
mi dobře a byla jsem ráda, že jsem se svezla v letadle
a to ještě v ruském.
Dnes, kdy na to ráda vzpomínám, si myslím, že jsem
byla snad jediná, která měla takovou kliku.
(Převzato z časopisu NAŠE ŠKOLA, žactva újezdní
měšťanské školy ve Mšeci, ročník 1947-1948. Autorem
článku je paní Helena Fenclová, rozená Malcová, která
v příštím roce oslaví životní jubileum – 80 let.)
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Městys Mšec pořádá
dne 13. června 2015 na nádvoří zámku
5. ročník

MŠECKÝCH
SLAVNOSTÍ
V 10 hodin otevření brány zámku
pro veřejnost.
Po celý den bude na nádvoří zámku
bohatý program, prohlídky zámku,
vystoupení dětí ze zdejší školy,
občerstvení a další.
Více informací bude zveřejněno na plakátech, které budou včas vyvěšeny.
Srdečně zve městys Mšec a Základní
škola a Mateřská škola Bez hranic.
Městys Mšec pořádá
v neděli dne 24. května 2015
od 14 hodin
pod kulturním zařízením

Dětský den
Pro děti je připraven zábavný program,
atrakce, dílničky, písničky, soutěže,
vodění na koních a spoustu dalšího.

3 – 9. května 1945 - tank Rudé armády projíždějící Mšecí směrem na Slaný

Boje o muniční poklad
Počátkem roku 1945 se nacisté připravovali k boji
o českou kotlinu. Vojenské seskupení armádní skupiny
Mitte s milionem vojáků, disponující obrovským arzenálem moderní vojenské techniky, chtělo využít k ústupovým bojům výhod horských pásem, obklopujících české
země, zpevněných na mnoha místech ještě zachovalými
opevněními z předmnichovské republiky. Podle strategických plánů německého generálního štábu se toto
vojenské seskupení mělo úporně bránit útočícím sovětským divizím a ústupovým bojem se organizovaně přesouvat přes Čechy do alpského předhůří nebo do amerického zajetí.

Součástí tohoto plánu bylo i vytváření zásob válečného
materiálu. Největší sklad se 450 vagony munice nejrůznějšího druhu od pěchotního střeliva, pancéřových pěstí
až po letecké pumy zřídili v odlehlých prostorách u osady
Bor a obce Hříškov, ležících na hranicích dnešního rakovnického a lounského okresu. V Hříškově se v březnu 1945
ubytovala malá německá posádka. Podobně tomu bylo
i v sousedních obcích, v Bedřichovicích a Nové Vsi. Nedlouho potom bylo přivedeno asi 120 sovětských zajatců.
Ti byli denně voděni do Týneckého polesí, kde po obou
stranách silnice Hříškov – Řevničov stavěli přístřešky.
pokračování na straně 2

Oznámení
Vážení občané, oznamujeme Vám,
že ve dnech 28. a 29. května 2015 bude z technických důvodu uzavřen Úřad městyse Mšec.

ÚM

Poděkování za dar
Úřad městyse Mšec tímto děkuje panu
Drahomíru Adltovi (Mšec čp. 305) za sponzorský dar v částce 10 000 Kč na opravu
pomníku padlých ve 2. světové válce, který
se nachází vedle kostela ve Mšeci. Po obdržení cenových nabídek zadá Úřad městyse
opravu výše uvedeného pomníku.

ÚM
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pokračování ze strany 1
Pod těmito jednoduchými přístřešky bylo uskladněno
velké množství nejrůznější munice, která sem byla navážena ze železniční stanice Vrbno nad Lesy převážně v noci.
Přesun munice a strážení skladiště zajišťovala vedle Němců i skupina Arménců v uniformách Wehrmachtu se štítkem na rukávě ROA. Byli to zběhové z Rudé armády, asi
vydělená část Vlasovců. Velel jim německý major. Hlavní
velitelství bylo na Hříškově. Protože v celém prostoru
skladiště nebyla voda, dováželi ji Němci z osady Bor, jejíž
občané byli nuceni vodu přivážet. Tak se občané z Boru
dostali do prostoru muničního skladiště, který byl jinak
přísně střežen. Věděli, kde jaká munice je umístěna.
V sobotu 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání.
V poledne začala Praha volat o pomoc. První dobrovolníci spěchali k muničnímu skladu, aby jej obsadili a ukořistěnou munici odeslali bojující Praze. K večeru zaútočili
na strážný oddíl partyzáni ze zdejších lesů a spolu s místními lidovými bojovníky skladiště obsadili. Část Němců
se vzdala, někteří Arméni se přidali na stranu povstalců,
jiní utekli. Většina Němců se svým velitelem však stačila
prchnout na Hříškov, odkud přivolala posily.
K muničnímu skladu se sjela auta revolučních bojovníků
z širokého okolí. Velitelem skupiny dobrovolníků z Kladna
byl někdejší vynikající kladenský fotbalista-reprezentant
František Kloz. Přijíždějí bojovníci z Tuchlovic, Lán, Stochova, Nového Strašecí, Rynholce, ze Mšece a z dalších obcí.
Střelivo z obsazeného skladiště bylo odváženo bojující
Praze a pro potřeby dobrovolníků v okolních obcích. Cesta
byla velmi nebezpečná, neboť cestou do Prahy byla tato
výprava neustále ostřelována německými letouny.
Dne 7. května přišla zpráva, že Němci chtějí ztracený
sklad obsadit. Ten byl v té době stále v rukou revolučních dobrovolníků. Pod velením sovětských partyzánů
a několika československých záložních důstojníků vystoupily čety dobrovolníků z lesa a postupovaly v rojnici ke Hříškovu, kde byla umístěna německá posádka,
ve snaze obec obklíčit. Němci však již byli dobře opevněni a zahájili palbu. Z kulometného hnízda zasáhli auto
revolučních bojovníků, které jelo v čele. Jeho řidič Václav
Závora byl zabit, další byli raněni. Dobrovolníci museli
zalehnout a postupovali vpřed přískoky. Jedno křídlo
se tak dostalo až do obce, kde zuřil boj, bojovalo se dům
od domu, několik domů hořelo. V pozdních odpoledních
hodinách se boj chýlil ke konci. V boji bylo zabito čtrnáct
Němců. A tu přijely od Loun na nákladních autech asi
dvě stovky Němců a hned zasáhli do boje. Proti této přesile se dobrovolníci již nemohli udržet a proto ustupovali
zpět do lesa, kam se za nimi Němci neodvážili. Muniční skladiště zůstalo v českých rukou. Munice se vozila
do Prahy i v době, kdy se na Hříškově bojovalo.
Bohužel, asi dvacet revolučních bojovníků bylo v prostoru hříškovského hřbitova obklíčeno a bylo nuceno
se vzdát. František Peschl ze Mšece o tom při besedě
v r. 1981 vyprávěl: „Byli jsme nahnáni do hříškovské
sokolovny, kde jsme byli drženi do večera s rukama nad
hlavou. Ještě před tím nás Němci prošacovali a sebrali
nám hodinky, náprsní tašky a jiné cenné věci. Neustále
nám bylo vyhrožováno, že jsme bandité a že nás postřílejí. Já a Jaroslav Bahník jsme měli uniformy československé armády, a proto jsme byli odvedeni k výslechu, protože nás považovali za velitele celé akce.
Večer se Němci nečekaně začali připravovat k odjezdu
z Hříškova. Nahnali nás na korbu nákladního auta
a namířili na nás samopaly. V noci ze 7. na 8. května obec opustili, neboť, jak jsme se dozvěděli později,
od Cínovce se kvapem blížila Rudá armáda. Všichni zajatí dobrovolníci byli odvezeni jako rukojmí na hranice
protektorátu, které se nacházely mezi Louny a Postoloprty. Zde jsme byli propuštěni. Za své životy vděčíme
rychle postupující Rudé armádě.“
Boj však nebyl bez obětí. V urputných bojích položili životy František Borkovec, Miloslav Šlajchrt a Václav
Závora, všichni ze Mšece, Bedřich Salač a Josef Šlégr,
oba z Milého a osmnáctiletý student Stanislav Pech
z Kročehlav. Václav Hajný z Řevničova a Bohumil Svítek
z Kalivod byli roztrháni nastraženou minou. Josef Široký ze Mšece zahynul při dopravě munice bojující Praze.
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K nim přibyl ještě František Horák ze Mšece, který zemřel
na následky zranění. V boji zahynuli i dva sovětští partyzáni. Zraněno bylo 18 revolučních bojovníků.
Dobrovolník František Krejza z Rynholce, měl důvod
mstít se fašistům. V roce 1942 mu v Lidicích zastřelili
bratra společně s ostatními lidickými muži. Zúčastnil
se těžkých bojů přímo v obci Hříškov. U hřbitova byl těžce raněn do hlavy a následně Němci zajat. Později v nemocnici řekl matce: „Maminko, bojoval jsem za vlast
a za svobodu, a také jsem chtěl pomstít nevinného bratra Roberta z Lidic.“ František Krejza zemřel 29. května
1945 v kladenské nemocnici. Spolu s dalšími hrdiny byl
vyznamenán Československým válečným křížem 1939.
Bývalý ligový fotbalista František Kloz byl střelen
do nohy a odvezen do lounské nemocnice. Z jedné strany zranění nevinná dírka, ale z druhé vyrvaný kus masa
a roztříštěná kost. Musela to být střela dum-dum. Tyto
zakázané střely si upravovaly jednotky zbraní SS. Lékaři
mu chtěli nohu amputovat, protože se báli otravy. Kloz
však odmítal. Dostal do rány sněť a 13. června 1945
umírá. Sám před smrtí vypravoval, že ho do lounské nemocnice odvezli Němci mezi svými raněnými. Cestou ho
chtěli několikrát zastřelit a vyhodit z auta. Než se rozhodli, byli ve vratech nemocnice.
Pamětníků těchto událostí postupně ubývá. Pro oživení jejich vzpomínek a pro paměť mladších generací
chtěl autor tohoto článku přiblížit jednu méně známou
událost z revolučních bojů Květnového povstání českého lidu v roce 1945
František Šlajchrt
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Jeden z padlých na Hříškově, Václav Závora ze Mšece

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 čísla popisná 3 a 4.
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3. veřejné zasedání zastupitelstva
V pondělí 13. dubna 2015 se konalo v salonku restaurace Na Knížecí od 19 hodin 3. veřejné zasedání
zastupitelstva městyse Mšec za účasti 7 zastupitelů.
Nejdříve starostka přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání. Poté byla schválena nabídka na projekční
práce a inženýrskou činnost v rámci akce „Obecní centrum Mšec 1. a 2. etapa“. Na základě poptávkového řízení se na 1. místě umístila se svojí nejnižší nabídkovou
cenou firma SUNCAD, s. r. o. ve výši 843 612 Kč včetně
DPH. V dalším bodě programu proběhlo schválení podání žádosti o dotaci na akci „Oprava hřbitovní zdi a rekonstrukce zeleně okolo hřbitova“. Ve čtvrtém bodě programu se schválila Obecně závazná vyhláška 01/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mšec.
V dalším bodě programu proběhlo schválení jednacího
řádu Zastupitelstva městyse Mšec. Dále proběhlo schválení Obecně závazné vyhlášky č. 02/2015 – požární řád.
Dále se schválila pravidla pro přidělování volných bytů
v městysi Mšec. V osmém bodě programu se schválila
žádost pí. Fraňové o odprodej pozemku. Dále proběhlo
schválení odprodeje pozemku pí. Sterzikové. A v desátém bodě programu proběhlo schválení podání žádosti
o dotaci na nákup/rekonstrukci zásahového dopravního
automobilu jednotce PO SDH městyse Mšec. Starostka informovala ve své zprávě o jednání zastupitelstva
na pracovních poradách mezi veřejnými zasedáními.

Pracovní porada dne 23. 02. 2015:

Projednání zajištění místa a firmy pro separaci biood-

padu, přizván zástupce firmy ROZA s. r. o. Mšec Ing. Rosenreiter.
- Projednání problematiky hnojení chmelnic za účasti
zástupce Agra Mšec Ing. Špičky
- V různém se projednávalo pokračování inženýrských
prací navazujících na studii obecního centra a školní jídelny, zastupitelé odsouhlasili zpracování akčního plánu
firmou Accon, projednával se návrh smlouvy o dílo s firmou Projekt IV Plus na prováděcí dokumentaci Kanalizace a ČOV ve Mšeci, dále se projednávalo kácení topolů
na hrázi Červeného rybníka, neexistující garáž „U Krobů“,
p. Loskot navrhl revokovat usnesení o vydání územního
plánu, pro revokaci se nikdo další nevyjádřil. Zastupitelé
navrhli rozšířit již zpracovaný projekt na úpravu sběrného dvora o demolici starých budov a výstavbu oplocení
od silnice. Dále se projednávala cenová nabídka instalace výtahu do zdravotního střediska, odstranění pařezu
u hráze rybníka.

Pracovní porada dne 09. 03. 2015:

- Hostem porady zástupce firmy Accon Mgr. Hauptmann - projednány návrhy jednotlivých členů zastupitelstva, které akce zahrnout do akčního plánu městyse
- V různém proběhla informace o vyhlášení Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a možnosti podávat
do tohoto fondu dotace. Starostka informovala zastupitele o jednání s Ing. Hrbkem, projektantem místních
komunikací o možnosti zpracovat projekt na opravu
komunikace na Háje, dále předložila zastupitelům k projednání žádost Chmelařství Žatec o vyjádření ke stavbě
nové chmelnice. Místostarosta podal informace o řešení

Kavárna a cukrárna – Mšec
Srdečně vás zveme
do nově otevřené Pohodové kavárny a cukrárny,
kterou pro vás otevíráme
15. 5. 2015. V příjemném prostředí si můžete
vychutnat chvíle pohody
a klidu. Našim cílem je
poskytnut našim zákazníkům v příjemném
prostředí při konzumaci vynikající kávy/espressa či
čaje, výborných domácích zmrzlin či skvělých zákusků.
Nabízíme kvalitní a ničím nešizené produkty, které vám

poskytnou pohodu a relaxaci v každodenním shonu. Čerstvou kávu odebíráme od pana Jakoubka z firmy Čerstvě
pražená káva (http://www.cerstve-prazena-kava.cz/clanky/o-nas), kde dbají na prvotřídní kvalitu kávy. Zákusky
a zmrzlinu bereme z rodinné firmy Ňamňam, pro kterou
je kvalita surovin hlavním kritériem. Zmrzliny jsou k dispozici ve dvou řadách - Ňamňam a Bombato (http://
www.namnam.cz/zmrzlina-bombato).
Sídlíme v přízemí prvorepublikové vily (Mšec čp. 218),
která je hned na okraji autobusového nádraží (naproti
restauraci Na Knížecí) a tudíž snadno dostupném i autem (parkování osobních aut je zde povoleno). Více zde:
http://arwo.webnode.cz/pohodova-cukrarna-a-kavarna/

Úklid černých skládek ve Mšeci
V sobotu dne 11. dubna se uskutečnil opět po roce
sběr černých skládek. Oproti minulým létům byl počet
dobrovolníků o polovinu menší. I přesto se nám společně
podařilo uklidit okolí naší obce, kde opět po zimě narostl pěkný nepořádek. Bohužel to má na svědomí z velké
části naše mládež, která se jezdí ve svých automobilech
do okolí obce najíst, popít a atd. a poté si uklidí tím,
že vše vyhodí ven z auta. Vůbec je zarážející jejich ignorace cokoliv po sobě uklidit, spíše naopak něco ještě zničit, viz. vylomené okénko u domečku na dětském hřišti,
rozpletený plot na hřišti u rybníka, každodenní svinčík
na autobusové zastávce včetně vylomení části čekárny
a v neposlední řadě nehorázný každodenní nepořádek
pod kulturním domem. Chtěla bych tímto upozornit rodiče naší mládeže, která se shromažďuje v tomto místě,
že úřad městyse nainstaloval do těchto míst monitorovací kameru a dále bude nárazově provádět kontrolu.
Také jsme nechali toto místo opět po 2 letech vymalovat
včetně natření železných vrat, protože by jsme se museli
stydět pořádat v těchto místech Pálení čarodějnic a Dětský den a nechat to zde ve stavu pošlapaných a znečištěných stěn a podlahy. Pokud tedy bude úřadem městyse

zjištěn viník opětovného ničení obecního majetku, bude
rodičům dotyčného zaslána žádost o úhradu nákladů
spojených s opravou nebo údržbou. Pokud máte o pohybu svých dětí přehled, všichni jistě víte, o kom je řeč.
Několikrát jsem děti upozorňovala na to, aby si po sobě
uklidily, doma jim zřejmě taky nikdo netrpí odhazování
obalů od potravin na zem nebo ničit zařízení, tak proč
nejsou schopny si uklidit po sobě i jinde. Těžko říct. Nestydí se ani za to, že po nich denně někdo uklidí.
A nyní bych jmenovitě chtěla poděkovat všem obětavým pomocníkům, kteří obětovali 3 hodinky svého volného času a zasloužili se tím o vylepšení vzhledu naší
obce a okolí. Takže děkuji:
Pavlovi Mikovcovi a jeho vnoučatům Tereze a Ondřejovi
Pekárkovým, Lucii a Tereze Hamplové, Markovi Tichému,
Ladislavu Uhrovi, Jiřímu Tichému, Štěpánovi Malcovi, Jitce Vajnarové, Janu Viktorovi, Mikuláši Malošovi, Ladislavu
Janouškovi, Petru Dipoltovi, Sabině Kandlerové a jejím
dvěma malým pomocnicím Klárce Štěpánové a Aničce
Lukášové, a v neposlední řadě Andree a Tomášovi Rosenbaumovým, kteří sami uklidili černou skládku V Toku.
Starostka

dopravní zátěže na silnici I/16. Dále byl projednáván názor na opravu hřbitovní zdi a úpravu zeleně na dolejším
hřbitově a revitalizace zeleně u kašny.

Pracovní porada dne 23. 03. 2015:

- Zastupitelé byli seznámeni s návrhem programu veřejného zasedání
- V různém starostka informovala zastupitele, že na zveřejněný záměr pozemků ve vlastnictví obce došla pouze
jediná nabídka, dále byla projednávána likvidace bioodpadu – od 1. 4. bude v zámeckém dvoře přistaven kontejner na trávu a listí a dále obecně závaznou vyhláškou
bude umožněn občanům 2x za měsíc svoz trávy a větví
do sběrného dvora. Starostka informovala zastupitele
o opětovném zveřejnění inzerátu na vedoucího údržby,
projednáván byl odprodej dřeva občanům, řešen opětovně prodej a koupě pozemků od p. Fraňové, dále řešeno
nepovolené kácení některých stromů u rybárny a stromů
v Kalivodské ulici, projednáván požární řád obce, jednání
místostarosty na Dopravním inspektorátu v Rakovníku.
Mimo informací z pracovních porad starostka dále
informovala o odstoupení Hany Svejkovské z funkce
člena zastupitelstva, na její uvolněné místo nastupuje
jako první náhradník strany Starostové a nezávislí pan
Jiří Šuma ml.
Dále informovala o sběru černých skládek, kterých
se v letošním roce zúčastnilo 20 občanů včetně dětí
a všem touto cestou poděkovala.
Na závěr starostka poděkovala za účast. Zasedání bylo
ukončeno ve 20:50 hodin.
ÚM

Rozloučení a vzpomínka
Vzpomínka patří panu Josefu Břendovi, který zemřel 2. prosince 2014 ve věku 72 let, paní Marii
Jenčové, která zemřela 19. března 2015 ve věku 63 let, panu
Miroslavu Touškovi, který zemřel 30. března 2015 ve věku
85 let, paní Veře Důrasové,
která zemřela 30. dubna 2015
ve věku 93 let a panu Michalu
Hajdúkovi, který zemřel 5. května 2015 ve věku nedožitých 68 let.

Společenská rubrika
V rámci této rubriky dodatečně gratulujeme a vítáme
do naší obce novorozeného Ondřeje Beckla, který
se narodil 10. dubna 2015.
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 Hana Stodolová
Pan Antonín Polanecký
Pan Svatopluk Martykán
Pan Ivan Eiseinreich		
Paní Bohumila Kocmanová
Paní Jana Ponková		
Paní Marie Kvasničková
Paní Marie Šulcová		
Pan Miroslava Švecová
Paní Marie Majerová		

60 let
60 let
60 let
65 let
70 let
70 let
75 let
80 let
81 let
87 let
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Zaniklé vsi kolem nás Ostrov u Jedomělic

Zaniklá středověká osada Ostrov byla umístěna asi
800 metrů od nynější hájovny Ostrov, která se nachází nedaleko vyústění lesní cesty na hlavní komunikaci
ze Mšece na Hvězdu.
Domníváme se, že osada vznikla někdy kolem roku
1300, nejstarší zprávy pocházejí ale až z roku 1386
a první bezpečná zmínka je dokonce až z roku 1395, kdy
byl Ostrov v držení Jakuba Benešovského z Brázdimi.
Jak tato nepříliš rozlehlá ves vypadala, nám celkem
dobře ukazuje schématický obrázek. Bylo zde jen několik

usedlostí, prameniště a tvrziště.
Většina domů (asi čtyři nebo
pět) byla umístěna v řadě za sebou. Jedná se o tzv. jednostranný řadový typ vesnice. Jedna
usedlost se nacházela na druhé
straně cestičky k prameni, a také
několik dalších drobnějších stavení na druhé straně přístupové
cesty.
Cesta k tvrzi vedla od vsi kolem prameniště, jež zřejmě bylo
hlavním místním zdrojem vody.
Dnes se na tomto místě nachází
studánka. Dále cestička stoupala
šikmo vzhůru severním bokem
ostrožny (terénní útvar jazykovitě protáhlého tvaru, který je z obou bočních stran ohraničený příkrými svahy) přes prohlubně a valy až na náhorní plošinu.
Tam se nacházelo tvrziště. Skládalo se z vlastní tvrze
a z předhradí. Vlastní tvrz měla tvar nepravidelného
oválu, v jehož centru byla dřevěná věž čtvercového
půdorysu o velikosti strany asi 5 metrů a sloužila jako
zásobárna potravin. V předhradí se nacházely 2 budovy
o rozměrech 4,5x6m a 11x5m patrně určené k bydlení.
Mezi tvrzí a předhradím byl asi 3-5m hluboký příkop, jež

přemosťoval můstek, kterým se vcházelo do patra věže.
Vstupní brána do předhradí byla pravděpodobně v jižní
části ostrožny.
Tato osada však měla velmi krátkou historii. Poslední
důkaz o její existenci je z roku 1435. V listině z roku 1605
se zmiňují pouze lesy s pomístním názvem „Wostrowe“.
Dále byla toto místa celá století pustá. Bezprostřední
okolí zaniklé vsi ožilo až koncem 18. století. Tehdy chemika Františka I. z rodu Pondělíčků zaujalo červené bahno v Byseňském potoce u Slaného. Myslel si, že obsahuje
sanytr (neboli ledek draselný), a tak se ho vydal hledat
proti proudu potoka až pod bývalou tvrz. Místo sanytru
však našel uhlí. A tak zde začala éra jeho dobývání, která
skončila až počátkem 20. století.
Je zajímavé, že přestože se dolovalo prakticky několik
metrů od zaniklé vesnice, nebyla středověká dispozice
celého areálu výrazně narušena. V roce 1978 zde pracovníci Archeologického ústavu Československé Akademie
věd provedli velmi úspěšně povrchový archeologický
průzkum. Toto místo má tak pro celou společnost velkou
dokumentární hodnotu.
Přijďte se i vy podívat do těchto míst. Ze Mšece je to
opravdu překrásná procházka. Můžete obdivovat kouzelnou krajinu i pěknou studánku, která se nachází v místě
prameniště, a najít zbytky kamenného valu kolem tvrze.
Tento výlet se Vám určitě bude líbit.
L. Hamplová

TJ Sokol Mšec
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Tel.: 313 562 252
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ZS Orli – Florbalisté týmu mšečtí Orli

Mšečtí Orli ve školní
florbalové škole drtí velké soupeře
Po první půli školní florbalové ligy (celkem 22 kol) Orli
úspěšně konkurují velkým kladenským školám. Po dvanácti kolech jsou na pátém místě, jen dva body od místa třetího. Po loňském nástupu do ligy, kdy Orli nastoupili jako
nováčci, letos začínají patřit mezi obávané soupeře. Dokázali dvakrát porazit Kozly z Tuchlovic, kteří vloni skončili
třetí, hned v prvním kole remizovali s Nosorožci ze 4. ZŠ
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tým
Štíři
Nosorožci
Jeleni
Kozlové
Orli
Vlci
Žraloci
Medvědi
Zubři
Tygři
Hadi
Opice

Z
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
9
9
7
7
6
6
6
4
4
2
0
0

Kladno, kteří soutěž dvakrát vyhráli a vloni skončili druzí.
Z Kladna jsou lepší jen Štíři z 10. ZŠ a Jeleni ze 7. ZŠ.
Ostatní školy zůstávají v tabulce za naší školou.
Držíme děvčatům a chlapcům ze mšeckých Orlů palce do druhé půlky ligy a přejeme jim úspěšný postup
do play off, kam postoupí 8 nejlepších týmů.
Martina Dávidíková
R
2
1
3
2
4
3
1
1
1
2
2
2

P
1
2
2
3
2
3
5
7
7
8
10
10

B
29
28
24
23
22
21
19
13
13
8
2
2

Tabulka školní florbalové
ligy po 12 kolech:

Fotbalisté místního A mužstva se na jarní část sezony připravovali s vidinou, že budou zachraňovat účast
v krajské soutěži i pro příští sezónu.
Na začátek sezóny nás čekali mužstva, která na tom
byli podobně. A nutno říci, že proti těmto týmům se nám
dařilo skvěle. První zápas na domácím hřišti jsme hráli
s Braškovem a vyhráli 5:1, druhý jsme vyhráli v Mutějovicích 0:5 a třetí, opět na domácím hřišti jsme porazili
snaživou Jeneč 4:1. V dalších třech kolech už nás čekala mužstva z horních pater tabulky a tam už se nám
výsledkově tolik nedařilo. Ve čtvrtém kole jsme prohráli
4:0 na hřišti druhého Hýskova, domácí zápas s prvními
Doksy se nám herně povedl zatím nejlépe ze všech a výsledek 1:1 byl pro nás nelíbivý, protože hráči si zasloužili
vyhrát. V dalším kole jsme odjeli do třetí Hřebče s nadějí,
že bychom mohli uhrát dobrý výsledek, ale zápas se nám
vůbec nepovedl a odvezli jsme si potupného bůra. Další zápas byl na programu 3. 5. 2015 v 17 hodin doma
se Zlonicemi. Rád bych poděkoval všem fanouškům
za účast nejen na domácích zápasech.
Mladší přípravka už také hraje jarní zápasy. Děti se během zimy připravovaly na jarní sezónu v místní tělocvičně,
od konce března už ale využívaly i venkovní hřiště. První
zápasy odehrály na hřišti v Roztokách, kde za účasti hráčů
Roztok, SK Rakovník a Tatranu Rakovník odehrály i dobré zápasy, ale na soupeřích bylo vidět, že už tuto soutěž
hrají o rok déle. Druhý miniturnaj se uskutečnil na našem
hřišti za účasti týmů SK Rakovník a Zavidova, kde už to
výsledkově pro naše děti bylo mnohem lepší, ale o výsledky v této kategorii vůbec nejde. Jde o to aby to děti bavilo
a zdokonalovali se v pohybových dovednostech.
Proto bych chtěl informovat i další rodiče dětí ve věku
6–9 let o možnosti využití našeho fotbalového oddílu.
Tréninky děti mají každé úterý a pátek od 16:30 hod.
na místním hřišti. Účast všech i nových zájemců vítána.
R. Rosenbaum

