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OPRAVENY DO KONCE LISTOPADU 2019
zz Jaké závady byly zjištěny,
a co ukázaly poslední kamerové zkoušky?
Závady průběžně zjišťované na kamerových záznamech
z prohlídky kanalizačního potrubí jsou stále stejné. Tj. nedodržený spád potrubí, nedoražené nebo křivé spoje na potrubí,
popř. poškozené stěny potrubí.
� Kde
nebo v čem
vidíte příčinu takového množství závad,
resp. proč
se ve Mšeci stále něco
opravuje,
překopává?
Tato příčina je naV ulici K Rybárně se do obnoveného výkopu na- prosto jasná.
Je to nedovážela již kvalitní kamenná drť.
držení techvestora a TDI na zvýšení kva- nologických postupů při výlity prací, BOZP a v tomto pří- stavbě. Příčinou vleklého odpadě hlavně na úklid pracovišť. straňování závad je skutečnost,
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zz Př i k ont ro l n í m d n i
v pondělí 14. října bylo poměrně rušno. Co bylo příčinou?
Tento KD svým průběhem
jednání nijak nevybočoval
z řady předchozích KD. Debata je vždy vzrušená. Předmětem
debaty při posledním KD byly
na jedné straně požadavky in-

že kamerové záznamy byly dodány, přes dlouhodobé urgence, pozdě a dosud jsem neobdržel všechny. Osobně si myslím,
že zhotovitel spoléhal a spoléhá na to, že v časovém presu
na konci stavby mu budou závady odpuštěny.
zz Kde či na jakých úsecích
kanalizace bude nutné ještě
přeložit kanalizační potrubí a kde postačí jen „menší“
opravy, např. vyměnit podklad pod finálním povrchem
silnice?
Z ávady jsou rozptýlené
po celé Mšeci, tam kde se dnes
již opravuje asfalt, tak jsou již
opravené nebo tam žádné nebyly. Souvislý výkop pro opravy bude v ulici k hasičárně
(Vocílkova), u „country baru“
(V Uličce), u rybářství, u čerpací stanice a v ulici K Rybárně u čp. 90 a 98.
zz Jakou délku představují
opravované úseky?
Jsou to řádově desítky metrů, kromě toho však je nutné
opravit spoustu lokálních poruch. Těch jsou řádově také desítky, některé budou opravovány bezvýkopovou metodou, někde bude nutné otevřít výkop.
zz Byly zjištěny nějaké ne-

na který už je vydáno staveb- klady na zbývající části jsou
ní povolení, a jeho prostřední cca 2,4 mil. Kč z roku 2015.
část je již hotová – od Knížecí Jak jsme slíbili, po dokončení
po zastávku. V dokumentaci kanalizace bychom zahájili výjsou například problémy s bez- stavbu z vlastních zdrojů.“-lpbariérovostí, vodícími drážkami
pro nevidomé,
příčnými a podélnými sklony
chodníku, celkovým měřítkem
výkresů, již hotovou prostřední
částí, která není
podle SFDI paČást projektu na výstavbu chodníků při silrametrů. Roznici 1/16 již byla realizována.
počtované ná-

FOTO LIBOR POŠTA

O DOTACI NA CHODNÍKY
ZATÍM ŽÁDAT NEBUDOU
Po konzultacích s projektantem Ing. Křižanem se vedení
městyse rozhodlo, že zatím nebude žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na výstavbu chodníků podél silnice 1/16. Místostarosta
Mšece T. Rosenbaum k tomu
řekl následující: „Již je vypsaná výzva na výstavbu chodníků, a podání žádostí je do 15.
října 2019. Další výzvy budou
pokračovat na jaře roku 2020.
Po konzultaci s panem projektantem jsme zatím od žádání
upustili. Je zde několik problémů, které by znamenaly překreslit celý stávající projekt,

dostatky na stavbě samot- cí. Určitě nás v této oblasti čené ČOV?
kají složitá vyjednávání.
Stavba ČOV je v pořádku, jen
zz Také jste řekl, že v ulitrvá dlouho, ale v rámci časo- cích, kde jsou výkopy kanavého harmonogramu výstavby. lizace, bude rekonstruován
zz Již byl stanoven nějaký povrch komunikace dle profinální postup při odstraňo- jektu, tj. v šíři výkopu 110 cm,
vání všech zjištěných závad a že pokud to bude nutné,
na mšecké kanalizaci?
opraví se případně i širší pruh
Dle informace zhotovitele cca silnice. Kde všude to bude popřed měsícem měly být
opravy hotové do 15. října 2019, ale
již pře dem
bylo jasné,
že je to nereálné. Vzhledem k tomu,
ž e n e m á m V pátek 18. října zbývalo ve Mšeci položit pok d i s p o z i - sledních cca 15 metrů kanalizačního potrubí.
ci kompletní kamerový průzkum, tak ne- dle Vás nutné, a je stanovena
známe ani celý rozsah oprav. nějaká maximální šířka opraPoslední informace zhotovite- vovaného pruhu komunikace?
Žádný limit zde stanovený
le byla, že zahájí opravy po dokončení prací v silnici I/16. není, limitující je pouze rozPosílit pracovní kapacity není počet investora, protože víceochoten a pravděpodobně ani práce na opravě místních komunikací bude muset hradit
schopen.
zz Co všechno bude pro z vlastních zdrojů. A ne všude
zhotovitele stavby plynout můžeme rozbité místní komuz toho, co jste doposud zjistili nikace svádět na špatnou práci zhotovitele. I tento problém
při kontrolních dnech?
Vše musí dát do pořádku, bude jistě součástí výše uvedev případě prodlení a neodstra- ných vyjednávání.
zz Můžete prozradit nějanění závad podléhá smluvní
ký harmonogram prací, co
pokutě ze smlouvy o dílo.
zz Na posledním veřejném se týče rekonstrukce komujednání mšeckého zastupitel- nikací v městysi Mšec, a kdy
stva jste uvedl, že i přes řadu by měly být výše uvedeným
problémů bude stavba dokon- způsobem „zazáplatovány“
čena včas a v odpovídající kva- všechny mšecké komunikace?
Harmonogram výstavby z VŘ
litě, a že bude dodržen i její
končí v prosinci 2019, SOD
rozpočet. Platí to stále?
Vaše konstatování v tomto umožňuje zhotoviteli až bředotazu není přesné, na zastu- zen 2020 (stavba byla zahájena
pitelstvu jsem konstatoval, že později). Krajské komunikace
doba výstavby se pravděpodob- (Srbeč – Mšec – Strašecí resp.
ně protáhne o realizaci změně- Třtice) a státní komunikace I/16
né trasy stoky C v ulici V Poust- musejí být kvůli plánované zimkách a o dodržení rozpočtu ní údržbě jejich správcem oprajsme se nebavili. V čerpání roz- veny nejpozději do konce listopočtu dojde určitě ke změnám, padu 2019. Na místní komuniuž jen z důvodu změn požado- kace jsem si od zhotovitele vyžávaných investorem. Samozřej- dal samostatný harmonogram,
mě již začíná i tlak ze strany který očekávám na příštím KD.
Libor Pošta
zhotovitele na úhradu vícepraFOTO LIBOR POŠTA

Největší investiční akce v historii městyse – výstavba kanalizace a ČOV, se již chýlí ke svému závěru. O tom, jak stavba
probíhá a především jaká je kvalita již provedených prací, jsem
hovořil s Ing. Rudolfem Baudischem, který na této stavbě zastává pozici stavebního dozoru investora.
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Naše poznámka
Tomuto přístupu
prostě nerozumím
Když jsme před rokem začali pro městečko Mšec vydávat
Mšecké listy, předeslal jsem
si, že budu pomáhat každému,
kdo má zájem na rozvoji městyse, a jeho iniciativu budu
prostřednictvím těchto místních novin všemožně podporovat. Myslím, že se mi podařilo vybudovat dobré vztahy
se všemi zastupiteli i řadovými občany, kteří mají zájem
na rozkvětu tohoto městečka.
Přesto se vyskytnou situace, kterým prostě nerozumím.
Vedením městyse jsem byl pověřen podílet se na projektu
rekonstrukce horního hřbitova, a tak jsem v minulých
dnech zaslal bývalé starostce
Libuši Bestajovské, která s revitalizací horního hřbitova
v roce 2013 začala, následující e-mail:
„Dobrý den, paní Bestajovská, v současné době připravuji do Mšeckých listů reportáž
o historii, současnosti a budoucnosti horního mšeckého
hřbitova. Jelikož jste se jako
starostka zasloužila o opravu
bývalé márnice a přiléhající části obvodní zdi, rád bych
s Vámi ohledně této záležitosti provedl krátký rozhovor
a pobavil se s Vámi ohledně
budoucnosti tohoto hřbitova.
Pokud nebudete proti, rád Vás
přivítám v našem vydavatelství nebo mohu přijet za Vámi
do Vašeho bydliště.“
Poněvadž jsem na e-mail
nedostal žádnou odpověď,
zavolal jsem paní Bestajovské
na mobil, s tím, že bych s ní
rád uskutečnil rozhovor o minulosti i budoucnosti horního
hřbitova. Paní Bestajovská mi
sdělila, že e-mail ode mne dostala, ale že nemá čas.
Je na každém, jaký si kdo
zvolí přístup. Každý na něj
má samozřejmě právo. Tento
způsob se mi však zdá poněkud nešťastným...
Po jejím odmítnutí jsem zavolal panu Romanu Hartlovi,
který se na revitalizaci hřbitova před šesti lety podílel. Zde
jsem se setkal s úplně jiným
přístupem, nejenže mně byl
ochoten věnovat půl hodinu
svého času, ale především mu
děkuji za jeho vstřícnost a poskytnuté informace. Já jsem ho
na oplátku informoval o našich plánech na záchranu tohoto historického hřbitova.
Jiří Červenka

aktuality
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PTALI JSME SE NA ULICI

KDE VŠUDE BY VE MŠECI MĚLY BÝT CHODNÍKY?
Milan Stýskal,
40 let
Určitě by
měly být
u škol a podél hlavních
silnic.
zz Až kam
by podle Vás
měl chodník
vést u silnice 1/16 směrem
na Řevničov?
Myslím si, že by měl vést minimálně k benzínce.
zz Měl by být chodník zhotoven i ve spodní části městyse, od hráze Červeného rybníka nahoru?
Ano, už jen proto, že je tam
dětské hřiště.
zz Jak by mohl vypadat
a měl by vést po obou stranách komunikace?
Myslím si, že by stačilo ho
vést jen po jedné straně silnice,
a když by se tam zhotovil, tak
by měl být ze zámkové dlažby.
zz Jak byste řešil Salačovu ulici, vedoucí od kostela
ke křižovatce na Třtici?
Tato ulice není zrovna široká,
takže tam by mohl být jen velmi
úzký chodník s nějakými přechody. Ale možná by bylo lepší
zhotovit pořádný chodník pod
kostelem, kolem kašny.
zz Myslíte tam, kde je dnes
to „krásné“ zábradlí?
Ano, tudy by mohl vést.

Tam podle mě není chodník
kam napasovat, ale možná by
šlo nějakou čarou na asfaltu vyznačit pruh pro chodce.
zz Měly by být chodníky
i od křižovatky na Třtici směrem dolů, až k hrázi Červeného rybníka?
Podél bytovek je to sice úzké,
ale chodník by se tam asi vešel,
a dál už by mohl být klasický
chodník až dolů.
zz Jen po jedné straně?
To by určitě stačilo, a pokud
bych šel od rybárny směrem
nahoru, tak by bylo dobré, kdybych šel po chodníku na pravé
straně komunikace.

Jan Hotový, 39 let,
mladší školník
Určitě by
měl nějaký
chodník vést
k zámku,
k am c h o d í
děti do školy, a ze zámku
také děti chodí do jídelny, která je v areálu
hlavní školní budovy.
zz A kudy byste ho vedl?
Měl by navazovat na ten již
postavený, takže dál bych ho
vedl po kraji plochy, kde jsou
autobusová stání, a pak dál
k zámku podle stodoly.
zz Kde by se podle Vás mělo
s výstavbou nových či s rekonstrukcí stávajících chodníků začít?
Na těch nejfrekventovanějších místech, ve středu městyse, u obchodního domu atd.
zz Jak byste, co se týče chodníku, řešil úzkou Salačovu
ulici?

Jiří Valentin, 26 let,
skladník
Asi nejvíc chybí chodníky
podél státní silnice.
zz Jaké by měly být parametry těchto chodníků?
Tak měly by být od prvního
až k poslednímu domu zástavby, ale ne všude bude možné,
aby byl chodník po obou stranách této silnice.
zz Chodník by zde měly být
spíše na straně, kde se nalézá
restaurace Na Knížecí, nebo
na protější straně?
Asi větší logiku by mělo postavit je na straně, kde je restaurace, ale zase na té druhé straně
je podle mě více místa.
zz Jak byste to viděl s chodníky ve středu městyse?
Tam se asi žádné zázraky
dělat nedají, ale aspoň by se
měly zrekonstruovat ty stávající chodníky.
zz Měly by být chodníky
i ve spodní části Mšece, od rybárny do středu městyse?

Petra Kratochvílová,
39 let,
asistentka na ZŠ
Chodníky
by měly být
hlavně v okolí
školy a podél té
hlavní silnice.
zz Měl by
být chodník
i ve spodní
části městyse, podél silnice
od rybárny do centra Mšece?
Ano, podél té hlavní silnice by byl určitě vhodný, protože jsou tam některé méně přehledné úseky. A možná, že bych
tam upravila i rychlost, protože mám dojem, že někteří řidiči tam jezdí dost rychle.

Ano, tady by měl být chodník
po jedné straně silnice, a když
bych šel od rybárny nahoru, tak
určitě po pravé straně.
zz Z čeho, či jak by měly být
nové chodníky zhotoveny?
Pokud na to budou peníze,
tak by asi měly být ze zámkové dlažby.

Milan Malec, 58 let,
starší školník
Hlavně podél té státní
silnice, protože kamiony po ní jezdí dost rychle, a člověk,
když jde
po kraji této silnice, nemá ani
kam uhnout. A myslím si, že
chodník by po jedné straně
měl vést od fotbalového hřiště až na konec zástavby směrem na Slaný.
zz Jak to vyřešit pro chodce
v úzké Salačově ulici?
Chodník v ulici pod kostelem? To těžko. Tam je to hrozně úzké, a když jedou dvě auta
proti sobě, tam mají problém
se vyhnout. Takže tam, co se
týče chodníku, bych to vůbec
neřešil.
zz Jak to vidíte s případnou výstavbou chodníků
ve spodní části městyse, při
silnici k hrázi Červeného
rybníka?
Myslím si, že tam by měl být
také chodník, aspoň po jedné
straně silnice
Jana Zůnová,
40 let, učitelka
Chodník
by měl být
určitě od zastávky autobusů směrem k zámku, kam děti
t a ké c h o d í
do školy.
zz Kde by ještě podle Vás
měly být chodníky ve středu
městyse?
Chodník by určitě měl být
od školy dolů, na náves k samoobsluze.
zz Kam byste ho v této ulici umístila?
No, podle té stodoly je to
dost úzké a hlavně nepřehledné, takže bych ho vedla na protější straně, podél domů. A pak
si myslím, že ve středu Mšece,

kde se pohybuje asi nejvíce lidí,
včetně dětí, by chodníky měly
na sebe navazovat.
Monika Ajksnerová,
46 let,
zdravotní sestra
Nové chodníky by měly
být postaveny určitě podél silnice,
kt e r á v e d e
od kostela
dolů. Tam je
to pro chodce místy dost nepřehledné.
zz Měl by tento chodník vést
až k rybárně?
Rozhodně až k rybárně, stačilo by po jedné straně a asi by
to měl být klasických chodník
ze zámkové dlažby.
zz A co ve středu městyse?
Myslím, že tady chybí chodník od školy dolů na náves,
kudy chodí hodně zejména
dětí A i zde by stačilo vést ho
po jedné straně komunikace.
zz Odkud kam by podle Vás
měl vést chodník podél státní
silnice 1/16?
U této frekventované silnice
by měl být chodník po celé délce zástavby.
Mikuláš Maloš,
42 let, těžař dřeva
Hlavně by
měl být pořádný chodník podél silnice na Řevničov.
zz Kam by
až měla vést
v této ulici?
Minimálně k fotbalovému
hřišti, a měl by být po obou
stranách silnice.
zz Kde podle Vás ve Mšeci
ještě chybí nějaké chodníky?
Tak určitě od zastávky autobusů, či od kulturního domu,
kde chodník končí, k zámecké budově, kudy chodí hodně
dětí. Asi bych ho vedl podél zámecké zdi.
zz Velmi problematické je
to s chodníkem v úzké Salačově ulici...
Ano, ale tam být chodník asi
nemůže. Jedině ho postavit pod
kostelem, kolem kašny. A dál
bych ho vedl po levé straně až
k rybárně.
Dne 10. října se mšeckých
občanů ptal Libor Pošta
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TŘICET OBČANŮ SLEDOVALO DALŠÍ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MŠECE

mobilu pro místní sbor dobrovolných hasičů ve výši 300
tisíc Kč a na výstavbu kanalizace a ČOV ve výši 712 326 Kč
(městys žádal 3,5 mil. Kč).
Do diskuse k tomuto bodu se

Ing. Rudolf Baudisch přítomné občany seznámil
se stavem prací na mšecké kanalizaci.
přihlásil jeden ze mšeckých
občanů: „V loňském roce jsme
dostali od kraje dalších cca
2,5 mil. Kč, takže jestli by se
nemohla opravit především
ta cesta, po které teď ve Mšeci skoro všichni jezdí. My už
tady přes rok jezdíme v oranici, kterou se nedá téměř projet. Vy tady sedíte na penězích,
a přitom cesty, po kterých teď
jezdí celá obec, jsou v katastrofálním stavu. Takže jestli by nešlo zaplácat aspoň ty největší
díry?“ J. Loskot k tomu řekl.
„Znovu opakuji, že dotace ze
Středočeského infrastrukturálního fondu je účelová a je
určena na stavbu kanalizace
a ČOV a na vše, co s ní souvisí.“
A mšecký občan na to hned poměrně hlasitě reagoval: „Ano,
toto s ní souvisí. Proto se znovu
ptám, proč se cesty neopravily již dříve a proč v tom pořád
jezdíme? Proč musíme rok jezdit po děravých komunikacích,
na kterých se ani nebagrovalo?“ Starosta k tomu poznamenal: „Z logiky věci vyplývá, že
akce kanalizace, na kterou jsou
určeny tyto prostředky, je všude tam, kde se bagruje. A pak

FOTO LIBOR POŠTA

Přítomní se posléze dotazovali na další průběh stavby, především na styl či způsob, jakým budou rekonstruovány mšecké komunikace.
R. Baudisch odpověděl takto:
„Peníze v rozpočtu jsou pouze
na opravu místních komunikací v rámci výkopu, který je široký 110 cm. Dnes jsme odsouhlasili, že tam, kde je to opravdu nutné, bude asfaltová záplata na silnici o něco širší. Takže
všude, kde vinou stavby chybí
asfalt, bude nahrazen novým.“
Zastupitel Mani Soule se zeptal pana Baudische, jak hodnotí samotný projekt a jestli je
stavba realizována kvalitně, dle
projektu. R. Baudisch na to odpověděl: „Samotný projekt je
zhotoven minimálně nadprůměrně, a co týče realizace projektu, respektive jaká je kvalita prací, tak ta je dle mého
názoru, bohužel, hodně podprůměrná. Pořád s nimi bojuji, všechno předělávají, takže všechno dělají minimálně
dvakrát. A kvůli tomu nyní vyvstává problém s vícepracemi.“
Starosta Mšece Jiří Loskot ho
ještě doplnil: „Kontrolu provádíme kamerovým systémem,
který prochází kanalizačním
potrubím po celé jeho délce,
a samozřejmě pokud technický dozor investora nepodepíše,
že vše, včetně oprav, je v pořádku, tak my stavbu nepřevezmeme.“ Zástupce stavebního dozoru investora ještě „zhodnotil“ členy Sdružení pro Mšec,
zhotovitele stavby: „Členy tohoto sdružení jsou firmy Pohl
CZ, VPK Suchý a Ekologická
Stavební Králův Dvůr. Zatímco VPK Suchý a firma z Králova Dvora stavějí velice dobře,
kvalitně, o firmě Pohl CZ, která téměř ze sta procent rozdala zakázku firmám, které mají
problémy s realizací, to říci
rozhodně nemohu.“
Následně zastupitelstvo městyse schválilo přijetí dotací
ze Středočeského kraje, a to
na zakoupení nového auto-

si myslím, že my potřebujeme
opravit komunikace v celém
městysi a ne jen jednu cestu
či silnici.“
Další z přítomných občanů
podotkl, že jeho předřečník to
myslel dobře, protože intenzita
provozu na jím zmiňované komunikaci je nyní výrazně vyšší,
než na jiných mšeckých komunikacích, což souvisí s výstavbou kanalizace, a tak by bylo
dobré, kdyby se nějaké finanční
prostředky na její opravu přece
jen vyčlenily. Starosta k tomu
poznamenal: „Já to samozřejmě nevylučuji, že i sem uvolníme nějaké peníze, ale většinu
z peněz získaných prostřednictvím dotací na kanalizaci, asi
2,7 mil. Kč, chceme investovat
do domovních přípojek, protože takto vynaložené prostředky
jsou nezpochybnitelné.“
Jiří Loskot se ve své zprávě starosty zmínil o personálních změnách na úřadu městyse: „Zde došlo k výměně administrativního pracovníka –
pracovní poměr ukončil Přemysl Pidrman, a na jeho místo nastoupila paní Lenka Bílková. Na úřad městyse nastoupila také Simona Růžičková, jejíž mzda je hrazena ze státního rozpočtu a z Evropského
sociálního fondu, a to částkou
14 000 Kč měsíčně, zbytek plyne z obecního rozpočtu.
Dále starosta občany informoval o konečné fázi projektu na pojmenování mšeckých
ulic a o již realizovaném projektu na revitalizaci horního
starého hřbitova.

v této záležitosti s Ing. Hübnerovou z oddělení úsekového
měření města Říčany, a s paní
Dykovou z firmy AŽD Praha,
která dodává zařízení pro úsekové měření.
Další informace se týkala
žádosti školníka, zda by bylo
možné zajistit statický posudek
mostku u vchodu do zámku.
„Byl poptán statický posudek
a dne 20. srpna byla provedena obhlídka mostku se statikem
Ing. Novým. Dne 29. 8. jsme
obdrželi stanovisko, že mostek
pevnostně a staticky vyhovuje,
ale je potřeba naplánovat jeho
výměnu, neboť začíná korodovat konstrukce,“ řekl k tomuto
bodu místostarosta.
Pak se místostarosta zmínil o jednáních s firmou Marius Pedersen. Bylo dohodnuto dodání nových kontejnerů
na separovaný odpad. Dále byly
poptány firmy, jež nakládají
s elektroodpadem a následně
byla vybrána firma Asekol, další firmy by odebíraly jen určitou část elektroodpadu.
Tomáš Rosenbaum dále informoval o tom, že 8. srpna
proběhla schůzka se zástupci
národního památkového ústavu. „S Ing. arch. Evou Volfovou jsme řešili možnou opravu
stodoly pod kulturním domem
a případnou rekonstrukci domku za pomníkem padlých. Byly
předány kontakty na architekty,
kteří s národním památkovým
ústavem spolupracují. Dne 25.
září proběhla schůzka a obhlídka stodoly, špýcharu a domku
za pomníkem s architektem

Na jednání zastupitelstva bylo „zvědavo“ asi 30 mšeckých občanů.
Zpráva místostarosty Tomáše
Rosenbauma, který městys řídil během starostovy nepřítomnosti, byla o něco delší. Nejprve
se zmínil o možnostech zavést
v městysi na hlavní silnici 1/16,
úsekové měření, a o jednáních

 k 1. lednu 1952 bylo v obci
provedeno sčítání hospodářského zvířectva. Prasat bylo
napočítáno 559 (z toho prasnic
82), ovcí 62 (z toho 17 bahnic)
a hovězího dobytka 369 (z toho
142 krav).
 v dubnu 1971 začalo, a to
s velkými problémy, asfaltování silnic, náklady na tuto akci
činily 1.300.000 Kčs. Částku
300.000 Kčs musela zaplatit
obec. Práce se neustále táhly
pro nedostatek materiálu.
 V srpnu 1992 byla podána
na obec žádost na zřízení policejní stanice. Pro její sídlo byl
nabídnut byt nad poštou, nicméně žádná policejní stanice
zde nakonec nevznikla.
Jiří Červenka

Mrázkem z Národního památkového ústavu, který nám předloží nabídku na architektonickou studii opravy naší stodoly,“
řekl nám místostarosta k jednáním se zástupci NPÚ.
Dokončení na straně 11

Nej, nej, nej…

FOTO LIBOR POŠTA

V pondělí 30. září proběhlo v salonku restaurace Na Knížecí veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec. V jeho úvodu
Ing. Rudolf Baudisch, který zastává pozici technického dozoru
investora, seznámil přítomné občany Mšece se stavem prací
na stavbě kanalizace a ČOV. Mimo jiné konstatoval: „Kanalizace ve Mšeci by měla být hotova do konce listopadu s jednou výjimkou, a to, že začátkem příštího roku bude stoka C
ještě ,protažena‘ stávající zástavbou, jedná se o ulici V Poustkách, a napojena na hlavní stoku, vedoucí při silnici II. třídy.“

Věděli jste, že…

 Majitel mšeckého panství Matyáš Štampach se v roce
1605 rozhodl podstatným způsobem přestavět zdejší zámek.
Nový objekt obsahoval velké
prostranství a budovu o 4 křídlech, věž nad branou a 4 schodiště na galerie. V obývacích
místnostech zámku se nalézala sbírka různých mincí, zlatých řetězů, stříbrných konvicí
apod. Dále zde byla zbrojnice,
pozůstávající z množství dlouhých a krátkých pušek, pancířů, helem atd., kterých ve svém
mládí sám používal. Měl velkou knihovnu a sbíral paměti o rodu Štampachů, a to tak,
že v té době byl jeho rod v českých zemích nejlépe zpracován.
V zámku se nacházela také kaple Nativitatis Christi, která stála ještě v roce 1798. Měla jedno
okno se zrcadlovými tabulemi
a dvojité dveře, poblíž byla stará duchovní světnice.
 Na neděli 30. června 1963
byla vyhlášena národní směna pro všechny pracující. Buď
pracovali ve svých podnicích,
nebo v místním JZD. Na schůzi MNV byl přečten dopis ÚV
KSČ, v kterém se uvádělo, že jediná cesta, jak odstranit potíže
v zásobování masa a masných
výrobků, je, aby všichni občané pomohli JZD. Výnos chmele
byl velmi špatný, jelikož práce
probíhaly velmi pomalu. Např.
chmelnice pod strání byla zavedena až 24. června. Když se
vyhodnocovalo, které složky
nejvíce brigádnicky pomáhaly
JZD, tak na prvním místě stáli myslivci a na opačném konci
se umístili mladí lidé.
Jiří Červenka
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Místní výročí
 Před 330 lety 15. července 1689 zemřel ve věku 56 let
mšecký rychtář Daniel Bláha, kterému se říkalo Daňhel.
Narodil se někdy v roce 1633.
Ve svých 48 letech si koupil pustý statek čp. 32, aby
na něm mohl hospodařit. Oženil se s Annou, s kterou přivedl na svět dva syny – Frydrycha
(postavil si dům čp. 38) a Martina (pokračoval v rodinném
hospodářství) a tři dcery – Salominu, která se vdala za Vojtěcha Křížka, Dorotu (1669
– 1702), jež se 2. února 1687
provdala za krejčího Jiřího
Háze, a Kateřinu, která si vzala
za manžela hředelského fořta
Jindřicha Součka. Daniel Bláha byl od roku 1684 až do své
smrti mšeckým rychtářem, a to
za českou stranu.
 Před 45 lety koncem července 1974 utonula ve Mšeci obětavá členka a cvičitelka
zdejšího Sokola Ivona Zablková. Z hasičského sboru, který
měl 103 členů, zemřeli v tomto roce jeho dva významní členové, Josef Fric st. a Antonín
Karfus.
Jiří Červenka

Stalo se před sto lety
 Pastouška čp. 70, v níž
dlouhá léta bydlel ponocný
Václav Lukáš a po něm vdova
Anna Lukášová, se počátkem
minulého století začala rozpadávat. Proto bylo 30. listopadu 1919 rozhodnuto umístit Annu Lukášovou do chorobince a dům uzavřít. Následující měsíc se stanovilo domek
prodat v dražbě a zahrádky
pronajmout na jeden rok. Občané se v městečku přestali cítit bezpečně a žádali o navýšení počtu strážníků.
 Rybníček u dolní kovárny
se zřejmě v roce 1919 čistil, jelikož v zápisu ze zasedání obecního zastupitelstva 27. ledna téhož roku se uvádí, že občané,
kteří mají zakoupené bahno,
byli vyzváni, aby si jej vyzvedli
za doplatek 2 koruny za díl, jinak že pozbydou na něj právo.
Bylo též usneseno opravit cestu k hornímu hřbitovu, hasičskou kůlnu a stávající chlívky
u čp. 109. Též se mělo přikázat strážníkům, aby začali hlídat v polích, a měl se objednat
obraz prezidenta Tomáše G.
Masaryka. Byla odsouhlasena
cena za kámen z lomu ve výši
1,50 Kčs/m3.
Jiří Červenka
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NADŠENÍ VŠECH MŠECKÝCH ČESÁČŮ CHMELE
PŘI SPANILÉ JÍZDĚ NEZCHLADIL ANI SILNÝ DÉŠŤ
V pondělí 9. září byl ve chmelnici na Kopaninách stržen poslední chmelový štok, čímž byla ve mšeckém regionu prakticky ukončena letošní sklizeň chmele. Nejen o tom, jak letošní
sklizeň zeleného zlata probíhala, jsem hovořil se zástupci firmy
CHMEL Pochvalov spol. s r.o., Ing. Michalem Horňákem, jednatelem společnosti, a Lukášem Knotem, hlavním chmelařem:
zz Letos byly první chmelo- místních lidí nebo studentů.
vé štoky strženy ve chmelnici A myslím, že všichni odvedli
u Mšeckých Žehrovic. Kde, opravdu dobrou práci, za což
v jaké chmelnici, byly strženy jim patří náš velký dík.
poslední, a případně za jakých
zz Do jaké míry komplikookolností?
val sklizeň chmele někdy i vyL. Knot: První štoky byly str- trvalý déšť, který ji na chvíli
ženy pro japonský pivovar Sun- i přerušil?
tory, se kterým máme dlouhoL. Knot: No, do značné. Z agdobou smlouvu a spolupracu- ronomického hlediska byly
jeme s ním na sledování vývo- v druhé polovině sklizně pro
je kvality chmele. A to v rám- vytrvalé deště dosti ztížené
ci pokusů, které proběhly dne podmínky pro práci na poli
7. srpna na chmelnici na Há- a bylo třeba řídit provoz při čišjích. Hlavní sklizeň pak začala tění komunikací.
19. srpna u Mšeckých Žehrovic.
zz V letošním roce se hlavně
Poslední chmelové štoky byly traktoristé, kteří sváželi chmel
strženy na Kopaninách. Po- na česačky, museli kvůli výslední štok byl slavnostně při- stavbě kanalizace ve Mšeci
vezen tradiční Spanilou jízdou a rekonstrukci silnice do Nodne 9. září.
vého Strašecí potýkat i s řazz A Spanilá jízda vypa- dou dopravních problémů...
dá asi tak, že se všichni trakM. Horňák: Ano, Vámi uvetoristé se svými vozy seřadí dené dopravní problémy nám
do poměrně dlouhé kolony sklizeň chmele rozhodně neua následně s velkou pompou lehčily, ale díky velké tolerana za stálého troubení a vše- ci stavbařů a také pochopení
likého příšerného kraválu policistů jsme mohli v jakémsi
projíždějí městysem. Jak je- zvláštním režimu náš chmel ze
jich neutuchající elán zchla- všech chmelnic v okolí Mšece
dil poměrně silný déšť, který a Mšeckých Žehrovic bez prose zrovna při této akci spustil? blémů svézt k našim česačkám.
M. Horňák: Takzvaná „Spa- Takže to nás velmi potěšilo,
nilá jízda“ je ve Mšeci vždy vy- že jsme se bez větších problévrcholením celé sklizně chme- mů mohli pohybovat prakticle, a i výrazně zhoršené povětrnostní podmínky, a letos se jednalo o opravdu
hustý déšť,
nemohou
tento tradiční ceremoniál nikdy
narušit. My, A Spanilá jízda může začít.
jako firma,
takovéto místní tradice maxi- ky po staveništi, a pochopitelmálně podporujeme a snaží- ně, že i my jsme se snažili plme se, aby byly zachovány i pro nit veškeré požadavky stavbařů
příští léta.
kladené na nás.
zz Ve Mšeci se na sklizni
zz Během sklizně chmele
chmele letos podílelo něco žije každá obec, kterou obklomálo přes 100 brigádníků. pují chmelnice a kde na česačKolik z nich bylo místních ob- kách panuje čilý ruch, v takočanů, a koho byste vyzdvihli? vé zvláštní atmosféře, z které
M. Horňák: Letošní sklizeň čiší typická vůně chmele. Jak
se vyznačovala tím, že pře- se mšeckým občanům v této
vážná část lidí, podílejících atmosféře podle Vás v letošse na sklizni, pocházela z řad ním roce „dýchalo“?

M. Horňák: Myslím, že doce- rekordní hranici, a to cca 1,7
la dobře. Sklizeň chmele je ur- t/ha. Ale nakonec se tak nečitě významnou, dlouho oče- stalo. Do jaké míry to ovlivkávanou akcí pro každou obec nilo následné sucho v letních
s chmelařskou tradicí, a přináší měsících?
s sebou i větší počet osob, poL. Knot: Začátek sezony vyhybujících se po obci, jak bri- padal velmi slibně, bylo dostagádníků, tak i různých „čumi- tek vláhy, chmel dobře odkvetl
lů“. V každé obci je tak během a začal tvořit hlávky. Ale potom
sklizně chmele poměrně živo, se dostavilo dlouhé období sua Mšec v tomto ohledu není cha, které vývoj hlávek zastavil,
žádnou výjimkou. Z tohoto řekněme
„oživení“ mají
asi největší radost podnikatelé a především majitelé
hospod.
zz Při sklizni chmele projdou všechny
česačky doce- Tak, pánové, a končíme, poslední štok byl stržen.
la tvrdým testem. Jak při letošní sklizni ob- a tím byly velmi drobné a výstála vaše technika, resp. jak nosy nižší, než jsme očekávali.
zz Než plochy, a to nejen
byly česačky na letošní sklimšeckých chmelnic, pokryzeň připravené?
L. Knot: Každoročně děláme je sníh, aspoň v to doufejme,
opravy česaček, tak, abychom bude nutné je ještě několibyli připraveni na sklizeň. Vždy krát „ošetřit“. Co všechno se
dojde k opravám pasů, výměně v nich bude ještě do té doby
ložisek, výměnám a opravám odehrávat?
L. Knot: Po sklizni ostříháme
česacích per a promazání celého stroje. Proto letošní sklizeň pružiny, vyvláčíme chmelnice,
proběhla bez velkých problé- odoráme a srovnáme do rovimů, některé česačky jely celou ny, potom rozmeteme chmelinu smíchanou s chlévským
sklizeň bez poruch.
zz Sklizeň chmele je nároč- hnojem a zapravíme do půdy
ná i z pohledu zajištění bez- orbou, a tím zajistíme dostatek
pečnosti práce všech pracov- živin na příští období.
zz Bude do budoucna nutné
níků, kteří se podílejí na sklizni. Co vše musel podnik, resp. s ohledem na technický stav
odpovědný pracovník vyko- česaček, jejich řekněme technat, aby zajistil co nejlepší pra- nologickou vyspělost a také
covní podmínky pro všechny na případné rozšiřování ploch
pracovníky, včetně brigádnic- chmelnic v mšeckém regionu
ké výpomoci, a možnost jaké- do tohoto strojového parku
hokoliv pracovního úrazu sní- nějak zasahovat nebo ho případně i rozšiřovat?
žil na minimum?
L. Knot: Technický stav česaček
M. Horňák: O to, že při letošní sklizni chmele nedošlo je průběžně kontrolován a jedk žádnému úrazu či jiné mi- notlivé česačky opravovány. To
mořádné události, se zasloužil znamená, že není potřeba do tonejen náš bezpečnostní tech- hoto strojového parku více zasanik Petr Hlavsa, který důkladně hovat a rozšiřovat jej. Ale může
proškolil všechny osoby, jež se dojít k drobným technologickým
pohybovaly po česačkách, v je- úpravám v rámci středisek.
Na závěr bych chtěl říci, že si
jich areálu či na polích. Velký
podíl na tom, že letošní sklizeň velice vážíme pochopení a trproběhla v tomto ohledu bez pělivosti mšeckých občanů pro
problémů, mají také pracovní- tyto velice intenzivní tři týdny
ci, kteří na sklizeň pečlivě při- sklizně chmele, které znamenapravili veškerou techniku, jak jí zvýšený pohyb lidí – brigádníků, a zvýšení provozu zemějiž uvedl Lukáš Knot.
zz Na jaře vše nasvědčo- dělské techniky po komunikavalo tomu, že letošní výnos cích obce. Tímto bych jim chtěl
chmele by mohl „atakovat“ moc poděkovat. Libor Pošta
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HORNÍ MŠECKÝ HŘBITOV BUDE
Příští rok tomu bude sto let, co byl kvůli vysokému stavu
spodní vody vydán zákaz pohřbívání na horním mšeckém
hřbitově. Od té doby začal chátrat, a to přestože je na něm
pochováno na 1000 nebožtíků, včetně řady zdejších významných osobností.
Stále žijící pamětnice vzpomínají, že si jako malé dívky
ve třicátých letech chodily hrát
na tento již opuštěný hřbitov,
kde pečovaly o kytičky na jednotlivých hrobech a hrabičkami upravovaly příslušná místa. Trávu tam sekali pozůstalí
a udržovali tak toto pietní místo v důstojném stavu.

kou památku, která by přilákala turisty do Mšece.
V červnu letošního roku
byly zlikvidovány letité náletové dřeviny v zadní části hřbitova a celé místo bylo
kompletně vysekáno, takže
poprvé po mnoha desetiletích
bylo možno bezpečně vkročit
i do této části hřbitova. Po odstranění této džungle se objevilo mnoho krásných pomníků, kde odpočívá řada zdejších
osobností.
Během listopadu se narovná
25 pomníků, z nichž některé
jsou již padlé a rozbité na kusy.

Tráva se začala pravidelně sekat až po revoluci, i když pouze v přední části hřbitova. Paní
Dobroslava Krupičková, která
sem stále chodí udržovat hrob
svých předků, mi prozradila, že
někdy v polovině osmdesátých
let přišla jednoho dne na hřbitov a zjistila, že z hrobů zmizelo na patnáct křížů.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

PO STO LETECH ZREKONSTRUOVÁN

Takto vypadal horní hřbitov ještě v letošním květnu.

Tyto práce bude provádět rakovnická firma Kamenictví Havlíček. V příštím roce se kromě jiného provede rekonstrukce hlavního kříže a zhotoví se

cesty k tomuto kříži a márnici.
Pokud se povede sehnat dotaci na opravu rozlehlé hřbitovní zdi, bude hřbitov kompletně
zrekonstruován. Jiří Červenka

OBČANÉ MŠECE SE MOHOU SNADNO

V padesátých letech začal
tento hřbitov pustnout, pomníky chřadly a tráva se přestala sekat. O nápravu se naštěstí postarala hrobníkova koza,
která trávu pravidelně a pečlivě
spásávala. Hrobník Karel Brávník se takto se svou kozou staral o údržbu povrchu hřbitova
až do konce šedesátých let. Pak
začal hřbitov mocně zarůstat.

Teprve v roce 2013 se s tímto bývalým hřbitovem začalo
něco dít. Starostka Libuše Bestajovská nechala opravit bývalou márnici, kus obvodové zdi
a vjezd na hřbitov.
V letošním roce se městys
rozhodl revitalizaci hřbitova
dokončit a vytvořit zde jak pietní místo pro místní občany,
tak zároveň obnovit historic-

Místostarosta Mšece jednal padem: „Byly poptány firmy,
se zástupkyní společnosti Ma- které nakládají s elektro odparius Pedersen, paní Šrotovou, dem (takzvaný zpětný odběr),
o dodání nových
kontejnerů na separovaný odpad.
Výsledkem bylo jejich dodání (plast
4x, papír 3x, sklo 1x,
tetrapakové obaly
2x), a to 27. srpna.
Další schůzka s paní
Šrotovou proběhla přímo ve mšec- Zpětný odběr elektroodpadu je již zajištěn.
kém sběrném dvoře, a po ní následoval odvoz konkrétně firmy Asekol, Eleknebezpečného odpadu a tvr- trowin, Ekolamp, a následdých plastů.
ně byla vybrána firma Asekol,
Tomáš Rosenbaum se věno- která bude ze Mšece odebírat
val také nakládání s elektrood- veškerý elektroodpad, světelné

PODAŘÍ SE MŠECI ZAVÉST ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ?

chalicu, který se touto proble- práci, jak posílit tlak na ORP čan, kde za 6 měsíců vybramatikou zabývá a pomáhá ob- Rakovník.
li z 20 úseků obdivuhodných
cím s jeho zavedením.
Abychom si mohli udělat ur- 36 milionů korun po více jak
Dne 26. září proběhla další čitou představu o tom, jak by ročním fungování (průměrná
schůzka s paní Dypokuta činí 700 Kč, což
kovou z firmy AŽD
je 8500 hříšníků za měPraha, která dodává
síc!).“
zařízení pro úsekové
Paní Dyková také
měření. V rakovnicuvedla úplně opačný
kém okrese vyhledapříklad, než je Rakovla obce, které by se
ník, kde město Lovosik nám chtěly připojit
ce plánuje zavést úsekoa které by nám mohvé měření v první vlně
ly pomoci v Rakovna 10 úsecích, a dalníku prosadit tenší budou následovat.
to projekt. Jedná se
A všem obcím, které si
o obce Ruda, Lubná, Po dokončení severního obchvatu Slaného to o úsekové měření poČistá, Příčina, Petro- může ve Mšeci i bez semaforů vypadat takto.
žádají, zaplatí veškeré
vice, Zavidov, Všenáklady s tím spojené.
sulov, Oráčov, Jesenice a Pšo- bylo zavedení úsekového mě- Bohužel, třeba sousední Louvlky. S těmito obcemi vstoupí- ření pro Rakovník finančně ny jsou stejně nepřístupné jako
me v jednání o možné spolu- výhodné, dávám příklad z Ří- Rakovník.
-lpFOTO LIBOR POŠTA

Po dokončení severního obchvatu Slaného a Žižic, a to ještě v letošním roce, se dá očekávat, že Mšecí bude poté projíždět podstatně více vozidel,
hlavně kamionů, než je tomu
nyní. Místostarosta městyse
Tomáš Rosenbaum proto monitoroval možnosti tzv. úsekového měření. Na posledním veřejném zastupitelstvu přítomné
občany informoval o všech krocích, které v této věci vykonal:
„Dne 20. srpna jsem komunikoval s oddělením úsekového
měření města Říčany, s paní
Ing. Hübnerovou. Prozradila
mně, že do roku 2018 provozovali 5 úseků, a loni přidali
dalších 15. A také mně předala kontakt na tajemníka města
Hustopeče pana MVDr. Mi-

zdroje a baterie. Ostatní dvě firmy by odebíraly pouze nějakou
část odpadu.“
Dále byly u firmy Eko-kom objednány další kontejnery na separovaný odpad –
tentokrát formou
bezplatné výpůjčky. Kontejnery byly
dodány 30. srpna
(plast 3x, papír 3x).
Dne 18. srpna byla
do sběrného dvora
dodána unimobuňka od firmy
TOI TOI.
-lpFOTO LIBOR POŠTA

A takto po zbavení náletových dřevin vypadá dnes.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

ZBAVIT I ELEKTROODPADU

Pozvánky
 9. listopadu – Svatomartinská husa. Akce proběhne
v sobotu v restauraci Na Knížecí. Rezervaci je možno si objednat na tel.: 739 063 788. Drůbeží játrová paštika s brusinkami,
mandlemi a banketkou, Drůbeží kaldon, Konfitovaná husí
prsa, variace knedlíků, červené a bílé zelí, Svatomartinské
krušovické nefiltrované pivo,
Moučník. Cena menu: 298 Kč
 30. listopadu – Vánoční jarmark. Uskuteční se
od 13 hod. v obřadní síni a rozsvítí se vánoční strom + před
úřadem vystoupí školní děti.
 1. prosince – Mikulášská
nadílka pro děti. Uskuteční se
od 14,30 hod. v kulturním zařízení. Moderuje Bára Ladrová.
 30. prosince – Falešný Silvestr. Uskuteční se v pondělí
od 17 hod. u kulturního zařízení. Vstupné zdarma.
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V 1. TŘÍDĚ ZDEJŠÍ ŠKOLY VLASTNÍ 50 % ŽÁKŮ MOBIL

A V PÁTÉM ROČNÍKU HO MAJÍ JIŽ VŠECHNY DĚTI!
Ředitele zdejší svazkové školy ZŠ a MŠ „Bez hranic“
Milana Dvořáka znám již dlouhá léta. Na novostrašecké
i lánské škole patřil mezi nejoblíbenější učitele. Vždy mě
fascinovalo, jak si děti uměl získat, aniž by u nich ztratil
jediné procento respektu.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

V čele zdejší školy stojí Milan Dvořák již tři roky a já se
rozhodl, že s ním poprvé v této
jeho nové funkci provedu rozhovor. Přivítal mě ve své kanceláři v kraťasech a s odhodláním na veškeré mé otázky otevřeně a upřímně odpovídat.
Nic jiného bych také od něj neočekával...
zz Kolik žáků 9. ročníku
ukončilo v červnu povinnou
školní docházku a kolik z nich
mělo na vysvědčení vyznamenání?
Povinnou školní docházku ukončilo v červnu úspěšně všech 14 deváťáků, z nich
3 měli vyznamenání. Zároveň
byli všichni přijati na další školy, které si sami vybrali.
zz Jaký byl celkový počet
žáků, kteří na konci školního
roku prospěli s vyznamenáním a naopak těch, kteří budou muset opakovat ročník?
Na konci školního roku měla
základní škola celkem 246 žáků
(155 ZŠ Mšec, 91 ZŠ Tuřany).
S vyznamenáním prospělo 157
žáků, což je 63,8 % školou povinných. Nikdo z žáků neopakuje ročník (tedy „nepropadl“).
zz Kolik žáků nastoupilo
do 1. třídy a z jakých obcí?
Do 1. třídy ZŠ Mšec nastoupilo 21 prvňáčků (nyní už jich
je 22), v ZŠ Tuřany jich máme
aktuálně rovněž 22, což se mi
jeví jako optimální počet pro
práci žáků i učitelky (ve Mšeci
by děti potřebovaly větší učebnu, v Tuřanech zase větší tělocvičnu). Přijali jsme všechny zapsané žáčky z 12ti obcí:
Mšec 12, Srbeč 4, Milý 2, Bdín
1, Bechlín 1, Tuřany 8, Jedomělice 5, Slaný 3, Libovice 3, Řisuty 2, Studeněves 1, Malíkovice
1. Kapacity obou základních
škol (díky tuřanské přístavbě)
jsou dostačující.
zz Kolik žáků přešlo do první třídy rovnou z mateřské
školy a mívají tito žáci v něčem tzv. navrch?
Všichni prvňáčci absolvovali poslední předškolní rok
ve školkách, je to přece ze zákona povinné! Tímto nařízením se stejně příliš nezměnilo – drtivá většina dětí i před-

a v 5.třídě 100% (u sebe 17 Strašecí 6, Mšecké Žehrovice 17,
dětí z 22). Ptát se starších žáků Drnek 6, Řevničov 2, Ruda 1,
na mobil, by asi bylo zbytečné. Pozdeň 1, Přerubenice 2, Nová
zz Jaká jsou pravidla pro Studnice 1, Kačice 1, Lány 1,
používání mobilů ve Vaší Bechlín 1, Pochvalov 2, Hrdlív
škole?
1, Velká Černoc 1, Malíkovice
tím do předškoláků ve školUžívání mobilních telefonů 9, Křivoklát 1, Běleč 1, Tuřany
kách chodila. Pouze rodiče ve škole jsme omezili a tuto 51, Libovice 39, Jedomělice 13,
musí dítěti omlouvat absenci formulaci uvádí od roku 2017 Studeněves 20, Slaný 10, Řisuty
i ve školce a neplatí „školkov- i náš školní řád. Omezili, ni- 8, Přelíc 2, Byseň 1, Trpoměchy
né“ (jen stravné). Děti se při- koli zakázali. Žák užívá mobi- 1, Čanovice 1. Základní škola
lu v nezbytně nut- ve Mšeci čítá aktuálně 161 žáků,
ných případech, z nichž dojíždí 84 žáků, což je
se souhlasem pe- 52 %. Základní škola v Tuřanech
dagoga nebo jako má aktuálně 96 žáků, z nichž 65
školní pomůcku dojíždí, což je 68 %.
(např. kalkulačku).
zz Na některých školách se
Nikdo neprotesto- rozmáhá, že rodiče nechtějí,
val, nestěžoval si, aby jejich děti byly vyfocené
myslím, že to bez na společných školních fotoproblémů funguje. grafiích. Setkal jste se s tímto
Pohled na děti, jak zvláštním požadavkem?
během přestávek
Souhlas s fotografováním díseděly v koutech, těte je povinně od rodičů vyžana zemi, na žid- dován podle nařízení GDPR.
lích a všechny hle- Ano, dva rodiče minulý školděly do svých mo- ní rok nesouhlasili. Osobně je
bilů za hrobové- nechápu, nicméně respektuji.
ho ticha, byl velmi Vznikají tak nepříjemné situatristní a značně ne- ce, kdy třeba na výletě musíme
Ředitel Milan Dvořák ve své kanceláři.
přirozený. Nemlu- odvést chlapce z houfu fotících
pravují na vstup do první tří- vě o přesunech po chodbách, se spolužáků, protože s ním je
dy, osvojují si školní návyky, kdy jsou kvůli mobilu schopni fotografie nepoužitelná. On je
zlepšují motoriku, učí se pra- spadnout ze schodů. Ve chvilce smutný, nám je ho líto, ale rozcovat, hrát si a vzájemně tole- volna by si přece měli kamará- hodli rodiče.
rovat v kolektivu.
di popovídat, odpočinout, třezz Jaké máte zkušenosti
zz Má Vaše škola nějaká kri- ba i pohrát. Nikoli pouze hyp- s inkluzí na Vaší škole?
téria, co se týče oblékání žáků, notizovat svůj mobil.
Tak to je téma pro hodně
jejich účesů apod.?
zz Kolik procent rodičů vozí dlouhou debatu! Naše škola,
Kritéria pro oblékání ani úče- děti do školy svými auty?
jako všechny ostatní, se s insy nemáme. To bychom si naNa tuto otázku nelze přesně kluzí srovnává, respektuje ji,
běhli! V dnešní době, kdy té- odpovědět. Někdy jedou auto- pracuje s ní. Asi každý řediměř každá výtka je brána jako
omezování osobní svobody!
Ty časy, kdy se kluci báli jít
do školy s dlouhými vlasy, děvčata zase s velkými náušnicemi
a v minisukni (báli se hlavně jejich rodiče), jsou naštěstí dávno pryč. Vynucená disciplína
byla nesmyslná, v tomhle přece vůbec nespočívá. Ta je schovaná v chování, charakteru, respektování rozumných pravidel
a v toleranci k ostatním, nikoli
v účesu či oblečení.
Školní předvánoční Gastroprojekt – Středověk v minulém roce.
zz Kolik žáků vlastní v jednotlivých třídách mobil?
busem, jindy je rodič přiveze tel by vám řekl, že tak, jak byla
Pro tuto odpověď jsem si autem. A je to tak i s místními nastavena, je to špatně. Je příliš
osobně došel, navštívil jsem dětmi, i ony jsou někdy přive- široká, příliš plošná. Vždycky
žáky ve všech třídách I.stup- zeny autem až ke škole, domů byli ve třídách vynikající žáci
ně. V 1.třídě vlastní mobil 11 už jdou třeba pěšky. Nebo na- a žáci, kterým ta škola prostě
dětí z 22, tedy 50 %. Ani jeden opak. Bývá to nepravidelné moc nešla, z různých důvodů.
z nich ho ve škole neměl u sebe. a tudíž nevyčíslitelné. Naše zá- Třeba jen nedávali pozor. Dřív
V 2.třídě má svůj mobil 55% kladní či mateřské školy právě jsme říkali, že se dívá z okna
žáků (u sebe 2), ve 3.třídě 68% navštěvují žáci z 32 okolních a nic nedělá. Dnes tomu říká(u sebe 5), ve 4.třídě už 80% obcí: Mšec 111 žáků, Srbeč 27, me syndrom poruch pozornosžáků (u sebe polovina z nich) Třtice 12, Milý 16, Bdín 6, Nové ti a dítko slyší doma od matky,

že dávat pozor nemusí – má
přece „syndrom“. Můžeme polemizovat, jestli tímto přístupem a úlevami připravujeme
děti pro život. To je přece smysl
školy! Uspějí později, až v práci řeknou, že se jim nechce?
Tohle žádný učitel nevymyslel, kdosi rozhodl za nás a bez
nás. A pak jsou, v rámci široké
inkluze, ve školách děti, které
tam opravdu nepatří. Nikoho
„nahoře“ nezajímá, jak k tomu
přijde těch dalších dvacet zdravých a snaživých žáčků ve třídě,
kteří chtějí slyšet paní učitelku,
sami sebe, hrát si a něco se naučit. Místo toho s otevřenými
pusinkami sledují chlapce, který se válí po lavici, po zemi, křičí nesmyslné věty, hází předměty po třídě, po učitelce. Zakrývají si uši. Schovávají se, aby nepřišli k úrazu. I tohle je inkluze!
Aktuálně v naší škole takový žák není, ale pokud se objeví, náležitého věku a spádovostí bydliště, škola jej musí
přijmout. To ovšem platí pro
všechny školy, bez výjimky.
Zvláštní kapitolou je byrokracie s inkluzí spojená. Obdivuji
mé kolegyně, výchovnou poradkyni Hanku Kvapilovou a Pavlínu Skleničkovou (školní speciální pedagog) za zvládání složitého papírování, vykazování a vytváření všech plánů, které mi potom předkládají. A když se novému systému naučí, přijde novelizace a všechno je jinak. Znovu nové tiskopisy, plány, výkazy
a celá terminologie. Až do příští
novelizace a další vyhlášky, která
už někde leží na stole…
zz Jak vycházejí žáci ve třídě s těmi, kteří potřebují asistentku?
Naprosto v pohodě, bez problémů. Asistentky pedagoga
rády pomohou i ostatním žákům, všichni jsou na ně zvyklí,
systém práce je ve třídách zažitý. Pomáhají pedagogovi v podstatě s čímkoli, o co je požádá.
zz Kolik takových žáků
na Vaši školu dochází?
V ZŠ Mšec máme 6 žáků, s nimiž pracují 4 asistentky pedagoga. V ZŠ Tuřany je jeden žák
s asistentkou pedagoga. S těmito žáky nebývají potíže, v mnoha směrech jsou dokonce talentovaní a velmi šikovní. Jenom
někde zkrátka potřebují více
času, pomoc, individuálnější
přístup, kratší nebo jinou práci.
Dokončení na straně 10
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NA KNÍŽECÍ SE VZPOMÍNALO

Manželství uzavřeli

NA ROD MILDORFŮ

FOTO LIBOR POŠTA

ní desítky světových šachistů, pravidelně vyhrával americká mistrovství (1972, 1973,
1978) a na šachových olympiádách dovedl americký
tým k zisku
jedné zlaté
a pěti bronzových medailí. Pravidelně se
také na žebříčku umísťoval v nejlepší světové desítce.
Potomci mšeckého a srbečského rodu Mildorfů V roce 2001
se setkali v sobotu 7. září v salonku restaurace byl uveden
Na Knížecí. Paní Melda Boydová drží v rukách do Světoarch s rodokmenem jejího rodu. Pátá zleva se na- vé šachové
síně slávy.
chází paní Irena Kaválková.
Jako sekunských vojsk na naše území emi- dant pomohl Bobbymu Fischegrovala se svým manželem, ša- rovi k titulu mistra světa v roce
chovým mezinárodním velmis- 1972. V současné době, jak
trem Lubomírem Kaválkem, nám prozradila
do USA. Lubomír Kaválek již jeho manželka,
jako 19letý vyhrál v roce 1962 již šachy nehraje,
mistrovství republiky v šachu. ale často cestuje
V roce 1970 emigroval do USA do České repuba cestou se zúčastnil meziná- liky, kam je zván
rodního turnaje v Caracasu, na různé šachokde první polovinu turnaje vé akce.
odehrál pod československou
Paní Irena Kavlajkou a druhou pod hlavič- válková žije se
kou USA, i když měl ještě čes- svým manželem
koslovenské občanství. Jako vů- v sedmdesátitibec první na světě odehrál je- sícovém měsden turnaj za dva státy. V USA tě, a když jsem Na setkání vládla přátelská atmosféra.
studoval slavistiku a krátce pra- se jí zeptal, zda
coval pro Hlas Ameriky. V se- v tomto velkém americkém chách líbilo? „Návštěva splnila
dmdesátých a osmdesátých městě vycházejí noviny, odpo- a překročila všechna naše očeletech patřil stabilně do prv- věděla mi: „Vychází tam pouze kávání.“
Jiří Červenka

Odešli navždy

VE MŠECI BYLO PŘIVÍTÁNO JEDENÁCT OBČÁNKŮ

Vítání mšeckých občánků v obřadní síni.

Dne 21. června proběhlo
v obřadní síni městyse Mšec
vítání občánků. Přivítáno bylo
jedenáct dětí. Dvě rodiny nepřišly, jinak by bylo přítomno
třináct dětí.
Součástí akce byl kulturní
program, o který se postaraly děti ze zdejší školy (písničky, básničky). Každá maminka dostala květinu, poukázku
na 500 Kč do lékárny a poukázku na 500 Kč do drogerie, dále
ještě polštářek ve tvaru sluníčka
s logem městyse Mšec. - red -

Pamětní deska TGM.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Setkání zorganizovali Američanky Melda Mildorfová Boydová a její kamarádka Irena Kaválková, která po invazi sovět-

jedny, ale jsou hodně mizerné,
kdyby tam vycházely takové
noviny, jako Mšecké listy, tak
bychom byli šťastní.“
Paní Melda Mildorfová Boydová, která naposledy navštívila ČR v roce 2014, mně prozradila, že její otec Fred i jeho bratr Frank ještě uměli česky, ale
jejich potomci již mluví pouze
anglicky. Manžel paní Boydové Gary se mě ptal, proč město Nové Strašecí, v kterém bydlím, se jmenuje Nové. Odpověděl jsem mu, že my „Strašáci“
mu říkáme New Bu Bu. V roce
1553 toto městečko kompletně
vyhořelo, jeho obnova trvala
půl století a možná bylo dokonce nově vystavěno na trochu jiném místě, než původně stálo.
Od počátku 17. století se díky
Jana Hoffmannová ze Mšeckých Žehrovic
tomu Strašecí jmenuje Nové.
a
Dominik
Mika z Rakovníka byli oddáni 30. srpna
Setkání potomků rodu Milv
kostele
sv. Martina ve Mšeckých Žehrovicích.
dorfů, na kterém se mimo jiné
servírovaly výborné dortíčky
od jedné slánské firmy, trvalo UCTILI PAMÁTKU
Jubilea
v přátelské atmosféře tři hoGratulujeme spoluobčanům,
diny, aby se v 17 hodin opět T. G. MASARYKA
Před 82 lety dne 14. září 1937 kteří oslavili svá kulatá jubilea
všichni vydali do svých domovů, někteří i do vzdálenějších zemřel ve věku 87 let první čes- nebo úctyhodný věk. Přejeme
míst, např. do Všenor či Prahy. koslovenský prezident Tomáš jim vše nejlepší, hodně zdraA jak se paní Boydové v Če- Garrigue Masaryk. U příleži- ví, štěstí a spokojenosti do daltosti tohoto výročí umístil sta- ších let.
V červenci oslavil
rosta městyse věnec k pamětní
desce, která byla v roce 1990 JUDr. Karol Hutňan 70 let
V září oslavili
instalována na popud místní
Pešulová Marie
83 let
občanky Miroslavy Švecové.
70 let
- jč - Dipoltová Marie
Lukášová Vendelína
70 let
Rosenreiter Václav
60 let
V říjnu oslavili
Jirásek Pavel
70 let
Novotná Magdalena
70 let
Klečánek Václav
60 let
FOTO LIBOR POŠTA

V sobotu 7. září ve 14 hodin se měli v salonku restaurace
na Knížecí setkat potomci mšeckého a srbečského rodu Mildorfů. Již bylo všechno připravené včetně občerstvení, když při
stavbě kanalizace, pár metrů od restaurace, byl přetržen elektrický kabel, a tak se setkání muselo uskutečnit v pološeru. Naštěstí asi po hodině si mohli účastníci zakřičet: „Hurá, světlo!“

Juliana Balogová
76 let
14. října
Mšec čp. 145
Blažena Stodolová
91 let
18. září
Mšec čp. 375
Marie Salačová
75 let
8. října
Mšec čp. 67
Helena Štýbrová
76 let
25. října
Mšec čp. 174

KDY VYJDOU PŘÍŠTÍ

MŠECKÉ LISTY?
Příští číslo Mšeckých listů vyjde 16. ledna. Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat do 1. ledna na adresu naší redakce, e-mailem nebo odevzdat na úřadu městyse. Použít můžete i náš redakční telefon: 313 572 113. Uvítáme každý váš
nápad, příspěvek či kritickou připomínku.
Vaše redakce

historická mapa

SLOŽTE SI STAROU MAPU

MŠECE Z ROKU 1841
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V Národním archivu se nám
podařilo nalézt starou mapu
Mšece z roku 1841. Pochází tedy ještě z dob, kdy městys
Mšec byl rozdělen na dvě rychty – českou a německou, a v čele
městečka stáli dva rychtáři. Ve
Mšeckých listech Vám budeme postupně přinášet jednotlivé části mapy, abyste si po několika číslech mohli složit velkou mapu Mšece z roku 1841.
Děkujeme Národnímu archivu, že nám toto pro naše čtenáře umožnil.
Redakce

2
8
14
20

historická mapa

1
7
13
19

7. listopadu 2019

Národní archiv, Stabilní katastr
Indikační skizzy, sign. RAK 153
(celá skica)
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DOUFÁM, ŽE BUDU PRO OSTATNÍ DOBRÝM PŘÍKLADEM
Novostrašecká farnost, pod kterou spadá i Mšec, má nového duchovního správce. Koncem června se jím stal P. Jiří Prokop Zeman. Nahradil tak faráře P. Timoteje Pavla Váchu, který odešel do farnosti Radotín v Praze.
zz Kdy a kde jste se narodil,
odkud pocházíte?
Narodil jsem se v Rokycanech roku 1988, sedmého října. Byla to porodnice nejblíž,
neboť s tímto městem mne
nic nepojí. Ale už jsem chtěl
na svět. Žil jsem až do svého
vstupu do semináře na Praze 5
v Hlubočepech. Zde mají moji
rodiče byt a zde jsem chodil
do základní školy. Později jsem
dojížděl na Smíchov na střední
školu – její odbornost byla Veřejnosprávní činnost.
zz Čím byli Vaši rodiče?
Můj otec pracoval na různých pozicích jako zaměstnanec české pošty, matka v nemocnici v Motole, poté byla
domácnosti.
zz Máte sourozence, a čemu
se věnuje?

Mám mladší sestru, která je
učitelkou hudby, nyní je s prvním synem doma.
zz Jak vzpomínáte na své
dětství?
Mé dětství bylo r ychlé,
ve znamení radosti a klidu.
Jsem od mládí skautem a ministrantem, setkávám se s příbuznými.
zz Byl jste veden doma k pobožnosti?
Rodiče mne duchovně doprovázeli, abych se dovedl orientovat ve světě a nabídli mi
křesťanské hodnoty. Pamatuji
si tiché modlitby před usnutím,
i zpěv babičky u mé postele.
Víru jsem měl spojenou s lidským dobrem a nadějí.
zz Jaké školy jste absolvoval?
Vystudoval jsem střední odbornou školu – veřejnospráv-

ní činnost a uvažoval o práPřijal jsem kněžské svěcení
vech. Nakonec jsem se rozho- z rukou kardinála Duky roku
dl pro teologii, což bylo spo- 2016.
jeno i s mým rostoucím vztazz Kde a v jakých obdobích
jste jako kněz působil?
Vykonával jsem jáhenskou
praxi (2014 – 2016) v Roudnici
nad Labem a jako kaplan jsem
byl tři roky v Praze, ve Stodůlkách (2016 – 2019).
zz Jak Vaše rozhodnutí stát
se knězem přijali rodiče?
Moje rodina přijala mé rozhodnutí s radostí, jejich podpora je trvalá.
zz Co patří mezi Vaše největší záliby, kromě Vašeho poslání, coby kněze?
Rád chodím po horách a v lesích, mám rád dobrý humor,
knihy, cyklistiku.
zz Jaké jsou Vaše první dojmy z novostrašecké farnosti
P. Jiří Prokop Zeman
a mšeckého kostela?
hem k Bohu a touhou po naplPrvní dojmy z farnosti jsou
něném životě.
silné, vidím mnoho příležitoszz Kdy jste byl vysvěcen tí jak ve službě lidem i městu,
na kněze?
tak i památkové péči.

zz Jaké lidské vlastnosti si
nejvíce ceníte a jak si podle
Vás v dnešní době stojí lidská
morálka?
Velmi si cením vytrvalosti
a pravdivosti. Doufám, že budu
pro ostatní dobrým příkladem.
Na čem dnes stojí lidská morálka, to nevím, spíše upadá.
zz Jakou knihu, film a píseň
máte nejraději?
Velmi mne oslovuje kniha Citadela a Kámen a bolest.
Mám rád Tarkovského filmy,
například Oběť, nebo Stalker.
zz Dokážete relaxovat, a jakým způsobem?
Relaxuji v tichu, v klášteře,
nebo chůzí…
zz Jaký je Váš životní cíl, je
něco, čeho byste chtěl ve svém
životě dosáhnout?
Můj cíl je projít životem
dobře, putovat životem a konat dobro – Pertransiere benefaciendo.
Děkuji Vám za rozhovor.
Jiří Červenka

V 1. TŘÍDĚ ZDEJŠÍ ŠKOLY VLASTNÍ 50 % ŽÁKŮ MOBIL

A V PÁTÉM ROČNÍKU HO MAJÍ JIŽ VŠECHNY DĚTI!
Dokončení ze strany 6
zz Musel jste na škole řešit případ šikany mezi spolužáky?
Nic závažného jsem zatím
v tomto směru řešit nemusel.
A jsem tomu moc rád. Snažíme se vést žáky k respektování, toleranci, vlídnému jednání i oslovování. Začít to musí
od nás, pedagogů. Nikdy jsem
neoslovil žáka příjmením, chci
vytvářet klima rodinné a přátelské školy. Samozřejmě, k ideálu se nikdy nedostaneme.
Vždycky bude co řešit. Pak si
přeji, aby to i nadále byly jen
drobnosti.
zz Na mšeckou školu jste
přešel z lánské ZŠ, v čem byl
největší rozdíl mezi těmito
školami?
Na Lány a místní školu nedám dopustit, prožil jsem tam
nádherných 10 let. Ve škole
jsem bydlel, měl u ní zahradu,
pod okny jabloňový sad. Velice
schopná ředitelka, výjimečný
školník i kamarád, milí, šikovní žáci, příjemní uznalí rodiče
(většinou), sportovní kroužky,
veleúspěšný fotbalový tým dospělých, spousta přátel, kteří mi
zůstali. Ty školy jsou v mnohém podobné. Podobně velké,
v přírodním prostředí. Pro mne
je ovšem kardinálním rozdílem
pozice učitele a ředitele, zejmé-

na v zodpovědnosti. Odhadl
zz Již tři roky jste ředitelem
bych, že v roli lánského učite- svazkové školy. Kdo z Vašich
le jsem měl tak setinu starostí bývalých místních žáků patří
oproti pozici ředitele ve Mšeci. v konkrétních oblastech mezi
Učitel zodpovídá za svou třídu, největší talenty?
učební plány, svou práci. ŘediMšeckou školu opustilo v potel zodpovídá úplně za všech- sledních letech několik talenno. Za práci druhých, všechny tovaných žáků. Jestli své vlotřídy a žáky. Za inventury, re- hy v životě výrazněji uplatní?
vize budov i kotelen. Za škol- Ještě příliš brzy soudit. Zaznaní družiny, jídelny
i školky. Za hromady
řádů, směrnic, rozvrhů, dohledů, koncepcí, náplní práce
a pracovních smluv,
za nekonečné výkazy ministerstvu
a kraji, za přijímání
žáků i za vysvědčení, za plnění vzdělávacího programu,
bezpečnost všech,
za celé hospodaření Den evropských jazyků na zdejší škole
a účetnictví… Pomá- nulém školním roce.
há mi 58 zaměstnanců, kterým důvěřuji a snažím menal jsem talenty výtvarné,
se jejich práci ocenit. A všech sportovní i hudební, doufám,
si velice vážím.
že se později skutečně prosadí
zz Byl rozdíl například a ve svých vzpomínkách nezav chování a vystupování žáků? pomenou na naši školu.
Tady žádný podstatný rozdíl
zz Jaký největší problém jste
nevidím. Na obou školách byli zatím musel na místní škoa jsou dobří žáci, s nimiž pro- le řešit?
zatím nebylo nutné řešit opravBohužel, mezi zaměstnandu závažné přestupky v jejich ci na pracovišti. Může se stát,
chování. Klukoviny vymyslí že si lidé pracovně a lidsky nekluci všude.
sednou. Trvá to roky, i deseti-

letí. Pokud jsou schopni se alespoň tolerovat a v práci udržet
korektní a profesionální jednání, je relativně všechno v pořádku. Pokud své neshody ventilují před veřejností, která je začne
vnímat, a osobní problémy narušují klid a organizaci na pracovišti, je třeba situaci řešit. Je
to velmi nepříjemné a velmi složité, každá má přece
svou pravdu. Ale musí
to být. Osobní půtky
rodiče nezajímají. Děti
už vůbec ne.
� Kdo z Vašich
žáků Vás něčím nejvíce příjemně překvapil?
Žáci překvapují pořád, většinou mile.
Umí učitele parádně
přivítat, dát najevo, že
v mi- vás rádi vidí. Umí se
omluvit, plácnout si,
všechno mažeme a jedeme dál. Umí pomoci jeden
druhému tam, kde byste to vůbec nečekali. Zažil jsem perfektní práci třídy v situaci, kdy mi
nebylo dobře, aniž bych cokoli
řekl nebo dal najevo. Poznali to,
vycítili. Nebo loučení s žáky, třeba právě na Lánech, kdy i otrlý
chlap by byl naměkko. Pracujeme s mladými vnímavými lidmi, to je na naší práci krásné,
proto jsme si ji vybrali.

zz S čím má Vaše škola největší problémy?
Nemáme sportovní venkovní
hřiště. Projekt jsem již nakreslil,
nechal zpracovat rozpočet i studii, včetně zaměření stromů, písemně předal zastupitelům…
A dál už bez pomoci obce či
svazku jít nemohu. Problém je
s památkáři, územním plánem,
vlastnictvím pozemků. Stojíme
na místě. Jsem přesvědčen, že
situace musí mít řešení. Nejen
škola, ale i mšecká veřejnost hřiště zoufale potřebuje, což potvrdily i výsledky rozsáhlé ankety
ohledně koncepce školy.
zz Jaké máte jako ředitel
plány do nového školního
roku?
Neustále školu vybavujeme
moderním nábytkem, počítači,
interaktivními tabulemi, herními prvky, snažíme se vylepšovat podmínky našim učitelům,
žákům i dětem v mateřinkách.
Čeká nás čtvrtý ročník olympiády (asi znovu na Lánech,
u nás hřiště není), výjezd žáků
do Anglie a na konci května
škola v přírodě ve Vojtově mlýně. A spousta dalších akcí, exkurzí a projektů, kterých v minulém roce bylo v rámci svazkové školy 185. Ze svých aktivit
určitě nehodláme slevit.
Děkuji Vám za rozhovor.
Jiří Červenka
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TŘICET OBČANŮ SLEDOVALO DALŠÍ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MŠECE

FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 3
ních míst, soustředili jsme se talizaci tohoto hřbitova pokraMístostarosta městyse dále s panem Červenkou na obno- čovat, tak bych očekával spíše
informoval o konzultaci s pro- vu pro turisty jistě zajímavého pozitivní reakci, a ne negativní.
jektantem Ing. Křižanem, a to místa – starého horního hřbito- Za to, že jste revitalizaci horníohledně dotace na výstavbu va.“ A následně jí ve stručnosti ho hřbitova zahájila, samozřejchodníku podél silnice I/16 s tímto projektem seznámil. Li- mě děkujeme, ale pokud by to
od Státního fondu dopravní in- buše Bestajovská na to odvětila: tak zůstalo, a turisté mohli nafrastruktury, a následném roz- „Když jsem stála v čele městyse, hlédnout jen do staré márnihodnutí o dotaci zatím nežádat, revitalizovali jsme část horního ce, tak by to asi nebylo to praa to z důvodu
vé. A tak jsme
řady problése rozhodli, že
mů, kvůli ktebudeme v rerým by se mukonstrukci
sel překreslit
horního hřbicelý stávající
tova pokračoprojekt.
vat. A co se týče
V závěVámi zmiňovaru svého vyné zdi zámecstoupení Tokého parku, tak
máš Rosen- Zastupitelé Mšece byli tentokrát v kompletním složení.
ta není naše, ale
baum přítomje v péči Státníné občany seznámil s žádos- hřbitova, včetně márnice, teď ho pozemkového úřadu.“
tí od místního Sokola: „Dne se zabýváte další revitalizací,
Poté se slova ujal Jiří Čer30. září došla na úřad žádost a přitom jste zde během sezó- venka: „Paní Bestajovská, vy
od Sokola Mšec, zda bychom ny nebyli schopni pořádně po- se podivujete nad tím, že měszafinancovali opravu fotbalo- sekat trávník. A musím říci, že tys chce pokračovat v revitalivých kabin, které jsou v majet- mně přijde důležitější vrhnout zaci horního hřbitova. Já se zase
ku městyse Mšec, z důvodu po- se do jiných, pro městys důle- podivuji nad tím, že Vás osloškození přívalovým deštěm ze žitějších věcí, třeba do opravy vím v e-mailu, abyste se mohdne 1. září. Odhadovaná výše zámeckého parku, která se vli- la do Mšeckých listů vyjádřit
opravy je cca 160 tis. Kč. Poško- vem značného provozu na při- k projektu, který jste v podstazená je střecha, střešní izolace, lehlé komunikaci místy rozpa- tě zahájila, a nedostanu od Vás
palubkový podhled, promoče- dá. Takže proč se s panem Čer- žádnou odpověď. Tak Vám
né zdivo, výmalba a vnitřní ob- venkou nesoustředíte na opra- za několik dní volám, jestli
klady obvodových zdí.“ Žádost vu této zdi, která je víc ve stře- byste se mohla a chtěla vyjádSokola Mšec vzali zastupitelé du městyse, než hřbitovní zeď, řit k otázce horního hřbitova,
na vědomí.
a z které teď opadávají kame- a že bych s Vámi rád probral
A následovala diskuse, do níž ny. Navíc se tam často pohy- současnou situaci na tomto
se jako první přihlásila zastupi- bují děti. A myslím si, že by to hřbitově a především jeho butelka městyse Libuše Bestajov- nemuselo být finančně nároč- doucnost. A Vaše reakce? „Neská, která měla dotaz k projek- né, nákladné.“
mám čas, nezlobte se.“ Takže
tu revitalizace horního hřbiStarosta městyse k tomu aby ve Mšeci nebyly žádné dotova, konkrétně čeho se týká. hned poznamenal: „Jestli, paní hady o tom, o co jsem Vás žádal
Starosta zastupitelku L. Bes- Bestajovská, tvrdíte, že se horní ve zmiňovaném e-mailu, zvetajovskou hned informoval: hřbitov v sezóně nesekal, tak to řejním ho ve Mšeckých listech.
„Protože ve Mšeci není pří- o něčem svědčí. A když už jsme A víc Vám k tomu nemám co
liš mnoho turisticky atraktiv- se rozhodli, že budeme v revi- říct, protože, jak vidím, zájem

MŠECKÉ DÝŇOŘEZÁNÍ NA KNÍŽECÍ

Mšecké dýňořezání na letní zahrádce restaurace Na Knížecí.

Dne 20. října
uspořádal Městys
Mšec na letní zahrádce restaurace
Na Knížecí Mšecké
dýňořezání, kterého
se zúčastnilo kolem
50 dětí. Bylo pro ně
připraveno občerstvení, které spočívalo v dýňové polévce, nádivce z cukety,
štrůdlu a čaji. Děti
dostávaly též perníčky v podobě dýňe.
- red -

nemáte.“ Ale po chvíli L. Bestajovské přece jen ještě něco sdělil: „A byl bych rád, paní Bestajovská, kdybyste našla odvahu a kontaktovala mě, abych
s Vámi mohl zmíněný rozhovor udělat. Můj mobil a e-mail
znáte.“
Posléze se zastupitel Mani
Soule ohradil k vystupování starosty: „Vy, pane starosto,
využíváte plně své pravomoci,
které jako starosta máte, což je
asi v pořádku, ale v pořádku
není, jak vůči nám vystupujete,
jak se chováte! Pořád nám nadáváte, a říkáte věci, které nejsou fér. A když jsme v dubnu
za Vámi byli, abychom se pobavili o projektech, které jsou otevřené, a nabídli jsme svou po-

moc, nedočkali jsme se žádné
odezvy.“ Starosta M. Soulemu
odvětil: „Vy sám jste se od té
doby neobjevil, a já vím pouze
o panu Jílkovi a paní Vosátkové,
kteří za mnou přišli a zajímali
se o projekt kulturního domu,
ale pak, i vzhledem k tomu, že
jsem byl zdravotně indisponován, jsme se již nesetkali. A co
se týče Vaší poznámky ohledně
mého vystupování k vám, opozičním představitelům, tak to se
odvíjí od toho, jak vnímám atmosféru prakticky všech veřejných zasedání, a kdy mám pocit, že místo toho, abychom šli
někam dopředu, se stále vrtáme
v nějaké minulosti, jako by nás
ta budoucnost vůbec nezajímala.“
Libor Pošta

NOVĚ VAŘÍME
AŽ DO VEČERA!
Přijďte do mšecké restaurace
Na Knížecí nejen na oběd,
ale i na večeři
Pochutnejte si
na domácí české kuchyni
a tankované krušovické desítce
Teplá jídla podáváme:
 v pondělí až čtvrtek a v neděli od 11 do 19 hod.
 v pátek a sobotu
od 11 do 21 hod.
Provozuje městys Mšec
www.obecmsec.cz
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V ROCE 1764 BYL NA MŠECKÉM
PANSTVÍ ZASTŘELEN POSLEDNÍ RYS

KRESBA LADISLAV OPLT

Před 255 lety, v roce 1764, byl na mšeckém panství zastřelen poslední rys. Rys ostrovid je největší evropskou kočkovitou šelmou. Jeho hmotnost může dosáhnout až
40 kg, délka těla se pohybuje mezi 80 až 130 cm. V Čechách byl poslední rys uloven na Táborsku v roce 1835. Teprve po téměř sto padesáti letech v roce 1982 byl rys
do českých lesů znovu vypuštěn. Dnes žije v ČR okolo 70 rysů, především na Šumavě.
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VYDALI JSME SE PO STOPÁCH VRAŽDY

24LETÉ DÍVKY, KE KTERÉ DOŠLO V ROCE 1928
Jedna z nejotřesnějších a zároveň nejzáhadnějších vražd,
které šetřili mšečtí četníci, se udála ve středu 27. června 1928
v Pozdni čp. 14. Obětí se stala pohledná, nekonfliktní a tichá
dívka drobné hubené postavy a srdnaté povahy 24letá Marie Pondělíčková, která neměla žádných nepřátel ani milenců
a jež se obětavě starala o svého 12letého postiženého bratra.
Svůj život zasvětila práci na statku svých rodičů, pouze občas
vyrazila se svými kamarádkami na místní zábavu či na tancovačku do Mšece.
Do Pozdně se Marie Pondělíčková přestěhovala se svými rodiči a sourozenci teprve
před třemi měsíci, do té doby
žila v Jedomělicích, kde bydlel i její dědeček Václav Pondělíček, majitel jedomělických
uhelných dolů. Na pozdeňském
statku čp. 14 však přespávala
už pět let, jelikož tam její rodiče chovali hospodářská zvířata, o která se s láskou starala.
Spát tam však chodila, i když
už se přestěhovali do Pozdně

jít do Mšece a zároveň se dohadovaly, jaké si vezmou šaty. Marie Pondělíčková k nám přišla
a ptala se nás, kam v neděli půjdeme a odvětila – jen aby se to
nezkazilo.“
Do stavení čp. 14 poblíž hřbitova, kde spávala, vedla vrata,
v nichž byla malá vrátka, která se na noc uzavírala zevnitř
dvora háčkem. Chodba se uzavírala na noc zástrčkou a dveře
do světnice, v které Marie spala,
se uzamykaly klíčem.

Zastřelená Marie Pondělíčková, jak ji několik hodin po vraždě
vyfotil policejní fotograf.
čp. 2 a dobytek převedli do svého statku. Marie však říkala, že
se jí tam dobře spí, a tak tam
na noc stále docházela. V oné
chalupě bydlela ve světnici přes
chodbu i její teta 77letá vdova
Anna Šebestová. Tu však Marie neměla moc ráda, jelikož ji
hodně sekýrovala.
V předvečer tragické události se Marie zastavila pro chleba
u své sestry, místní obchodnice
Žofie (1902 – 1985), a následně u kamarádky Anny Zůnové v čp. 3, žádná z nich si však
nevšimla, že by byla nějak nervózní či měla z něčeho strach.
Šestnáctiletá Ludmila Snopová, dcera obchodníka, uvedla,
že ji viděla večer před vraždou:
„Stála jsem s několika děvčaty před hostincem Zůnových
a děvčata se mezi sebou radila,
kam půjdou v neděli na zábavu, a ujednaly se, že by mohly

Když se 26. června Marie
Pondělíčková kolem 22. hodiny ukládala ke spánku, neměla nejmenší tušení, že se rána
nedožije (vstávala před 6. hodinou) a že za několik hodin
bude přes malé okénko, které
se nacházelo u její postele, zastřelena. I když bylo velké vedro a špatně se usínalo, Marie po celodenní dřině usnula
za chvíli. Za čtyři hodiny a patnáct minut na to její život vyhasl... Po střele do srdce byla
okamžitě mrtvá.
Mšecký soudní lékař
MUDr. Ludvík Pastýřík několik hodin nato si zapisuje
do svého sešitu: „Mrtvola děvčete leží v posteli, nohy jsou
zkřížené a ruce složené v horní části prsou. Hlava je zabořena v podušku obrácena obličejem do světnice. Části modře pruhované peřiny jsou za-

krváceny a v jejím sypku se
nacházejí za sebou tři otvory,
z nichž se sype peří. Košile je
v srdeční krajině prokrvácena, v šestém mezižebří, asi prst
od prsní bradavky, se nachází
5 cm dlouhá a značně hluboká rána, do které bylo staženo
peří ze sypku. Okénko vedoucí do světnice sestává ze čtyř tabulek, z nichž druhá spodní je
úplně roztříštěna. Po odpreparování hrudní kosti nacházím
silně roztrhán srdečník, v němž
vězí chuchvalec peří o velikosti pěsti, v němž se nachází velké množství broků. Tři broky
se nacházejí i v horním laloku
pravé plíce.“ Na židli vedle postele zůstalo několik nedočtených knih a pod židlí elektrická svítilna, kterou Marie používala při čtení.
Místní četníci včetně mšeckého strážmistra Antonína
Vraštila se okamžitě pustili
do vyšetřování a došli k tomuto zjištění:. „Zavražděná měla
na sobě pouze ženskou bílou
krátkou košili, která byla krví
silně promočena. Podle směru rány možno soudit, že pachatel vystoupil na narovnané dříví pod okénkem, namířil
pušku ráže 16 do světnice a jelikož v době výstřelu byla tmavá
noc, musel střelec velmi dobře
znát polohu postele, tak i polohu spící Marie Pondělíčkové,
jinak by bylo naprosto nemožné ji takhle přesně zasáhnout.“
Četníci krátce na to zjistili, že deset dní před vraždou se někdo 17. června mezi
15. a 18. hodinou vloupal

do uzamčeného domu 69leté
vdovy Anny Duchkové (1879 –
1943) v Pozdni čp. 56 a odcizil
z pokoje jednu starší loveckou
dvouhlavňovou pušku dvojku,
ráže 16, ostře nabitou v ceně asi
200 Kč. Paní Duchková, která
tam žila se třemi syny – 25le-

chou dívku, která místo společnosti vyhledávala spíše samotu.
Po čtyřdenním vyšetřování
se pozornost četníků zaměřila
na jejího 22letého bratra Václava, který byl 1. července v 18
hodin zatčen a odvezen do pankrácké věznice. Při osobní pro-

Postel, v které byla zastřelena Marie Pondělíčková. Na okně
o rozměru 50×50 je červeným křížkem označen průstřel.
tým Antonínem, 20letým Václavem a 15letým Janem, loupež tehdy nenahlásila. Pachatel kromě pušky žádné cenné
věci ani potraviny neodcizil,
a to i přesto, že byly umístěny,
na rozdíl od pušky, na viditelných místech. Vloupání objevila o 18. hodině, když se vrátila
od Karla Pondělíčka, u kterého
byla se syny na návštěvě a četníkům uvedla, že pušku musel odcizit někdo, kdo vnitřek
domu dobře znal.
Dva dny po vraždě, 29. června, se konal pohřeb za účasti
obrovského množství lidí z celého okolí, nad její rakví mluvili dva kněží. Celá obec totiž
Marii znala jako obětavou a ti-

hlídce byl u něj nalezen sešítek
s písněmi, inkoustová tužka,
dva klíčky od malého kufru,
čtyři hřebíky a jeden větší brok,
stejný brok, jaký byl nalezený v těle zavražděné. Hned při
prvním výslechu však jakoukoliv souvislost s vraždou popřel.
Václav Pondělíček u výslechu kromě jiného uvedl: „Dne
26. června jsem šel jako obvykle kolem 22. hodiny spát. Žiji
u svých rodičů v čp. 2. Se mnou
tam bydlí i 17letá sestra Anna
a 12letý bratr Ladislav, který leží tři roky po těžké spále.
Matka se sestrou a bratrem přespávají v jedné místnosti, otec
v kuchyni a já sám v místnosti v přízemí. Zavražděná sestra
Marie se přes
den zdržovala
u nás, ale nocovala u tety
Anny Šebestové.
Ráno 27.
června jsem
vstal po třetí
hodině a šel
jsem k tetě
Šebestové na zahradu sekat jetel. Když jsem
tam v půl
čtvrté ráno
přišel, zpozoroval jsem, že
Sestra zavražděné Marie, Anna Pondělíčková jako Maryša, s místními ochotnídvířka u vrat
ky. Anna byla velmi hodná a pracovitá (působila v kanceláři JZD). Na fotografii
jsou otevřena
vlevo dole na bobku malý Jaroslav Ulrich, budoucí vyhledávaný místní skladatel,
Dokončení
zpěvák a organizátor kulturních akcí.
na straně 14
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24LETÉ DÍVKY, KE KTERÉ DOŠLO V ROCE 1928
Dokončení ze strany 13
Václav Pondělíček to odůvod- ho vyzval, aby mi to místo ukáa když jsem vešel na dvorek, vi- ňoval tím, že šel sekat krmivo zal, odvedl mě na cestu za vsí,
děl jsem, že okno u jizby, kde pro dobytek takhle brzo a bez kde jest trní. Tato cesta je však
má sestra spávala, jest rozbité. vědomí svého otce proto, jeli- tři metry široká a je úplně volOpřel jsem kosu, hrábě a po- kož ho čekala práce s dosouše- ná. Navíc před trním jsou kadávky o dříví, které je narovnané pod
okénkem, vyle zl na něj
a díval se oknem na sestřinu postel.
Vo l a l j s e m
na sestru rozbitým okénkem, a když
se mi neozývala, šel jsem
zbudit tetu. Václav Pondělíček jako ochotnický herec (v širokém klobouku v poslední řadě
A sp olečně čtvrtý zleva).
jsme vola li
na sestru. Když to bylo marné, ním a odvážením sena a vojtěš- meny, takže tudy ani nemohl
běžel jsem domů pro otce. Po- ky. Tato jeho obhajoba se však jet ani vést kolo,“ uvedl vyšettom jsme protrhli papír, který četníkům nezdála, jelikož se su- řující četník. Pravý důvod viděnahrazoval jednu skleněnou ta- šením sena na louce jde zapo- li v tom, že když na dříví lezl,
bulku ve dveřích, odemkli jsme čít až po deváté hodině, a proto škrábl se o trn, kterých tam
a vešli jsme do světnice. Otec ji nebylo nutné jít sekat jetel před bylo velké množství.
sáhl na čelo a zjistil, že je úpl- čtvrtou hodinou.
Špatné světlo také na Václava
ně studená a na prsou má krev.
Rovněž se četníkům nezdá- Pondělíčka vrhl rozhovor, kteHned na to jsem jel na kole, lo, jak Václav Pondělíček při- rý vedl krátce před vraždou při
které jsem si půjčil od švagra šel k čerstvému zranění: „Když okopávání řepy se svou sestrou
Emanuela, pro četníky a otec jsem ráno 27. června Václa- Marií, když se jí po drobné rošel pro starostu Josefa Šubrta. va Pondělíčka vyslýchal, spat- zepři zeptal, co by říkala, kdyby
Já jsem žil se sestrou v nejlepší řil jsem, že má pod pravým ji někdo zastřelil. Ona mu na to
shodě, neměl jsem
odpověděla: „Ty jsi
důvod jí brát život.“
ale hloupý, copak
Nicméně četníbych tomu mohci měli jiný názor,
la říkat, když bych
na Václava Ponbyla zastřelená.“
dělíčka měli totiž
Po vesnici se zacelou řadu nepříčala šířit zvěst, že
mých důkazů. Dne
další na řadě, co
22 června, tedy pět
se týče smrti, má
dní před vraždou,
být sestra zastřeřekl Václav obuvlené Marie, Anna
níku V. Kalousovi
Pondělíčková. Dne
(27) z Jedomělic,
1. července odpolekdyž s ním mluvil
dne šel cestář Eduo krádeži pušky, že
ard Pospíšil (57)
bude vidět, že něz Pozdně ze svého
kdo s tou puškou
pole podél potůčněkoho odpraví.
ku vedoucího koSám Kalous si však
lem chalupy, v níž
nedovedl předstase vražda stala, a tu
vit, že by Václav
spatřil naproti chasvou sestru zastřelupě čp. 15 rolníka
lil. Četníci se nicAloise Vlčka z vody
méně domnívali,
a z trávy vyčnívat
že Václav Ponděhlaveň pušky. Při
líček tušil, že jeho Četnický nákres světnice zavražděné.
bližším ohledáním
rodiče chtějí přečetníci zjistili, že se
dat své hospodářství jeho sestře okem vodorovné čerstvé slabé jedná o tutéž zbraň, kterou byla
Marii a on by tak nedostal nic. škrábnutí v délce asi 4 cm. Když Marie Pondělíčková zavražděTaké jim nedávalo smysl, proč jsem se ho zeptal, jak k tomuto na. Otisky prstů byly, bohužel,
šel sekat obrok již po třetí ho- škrábnutí přišel, uvedl, že si to trávou a vodou zničeny.
dině, když tato práce trvá ma- způsobil, když jel ráno na kole
Jak vlastně strávil Václav
ximálně tři čtvrtě hodiny. Sám na četnickou stanici. Když jsem Pondělíček, kterého četníci po-

dezřívali z vraždy své sestry,
poslední hodiny před vraždou
Marie Pondělíčkové. Ještě ve 22
hodin seděl na lavičce před stavením rolníka Josefa Paura. Povídal si tam se synem rolníka
Františka Hamouze z čp. 20,
Václavem Šubrtem (28) z čp.
19, a Josefem Hartmanem.
Mluvili o tom, kdo z nich půjde
na agrární slavnost do Mšece,
která se měla konat 7. července. Před odchodem řekl Václav Pondělíček kamarádům, že
musí už jít, protože brzy ráno
vstává, že půjde sekat jetel.
Václavův otec Karel Pondělíček (1873 – 1955) uvedl, že jeho
syn prodělal v mládí spálu a že
snadno podléhá cizím vlivům.
A také, že pomýšlel hospodářství za čtyři roky předat svým
dětem, spíše dceři Marii než
synu Václavovi. Dcera Marie
prý ale několikrát uvedla, že se
vdávat nebude, a tak kdyby se
oženil Václav, tak by mu údajně hospodářství předal.
Dne 7. září odpoledne byl
Václav Pondělíček pro nedostatek důkazů propuštěn z pan-

hal na obě dvě nohy). Šel tedy
sloužit jako kočí k místním
sedlákům. Pokoušel se i navázat vztah s ženami, ale to se mu
nedařilo, ulpělo totiž na něm
podezření z vraždy své nebohé sestry. Stal se z něj obávaný
pytlák, ani místní myslivci se
s ním nechtěli pustit do křížku.
Po druhé světové válce odešel do státního statku Zlonice, kde také našel svou vytouženou manželku, stejně starou
Annu Horníkovou z Jarpic, jež
byla velmi malé postavy. Mezi
lidmi však byla, dle vzpomínek pamětníků, velice ochotná a oblíbená. Pracovala v JZD
Lukov v rostlinné výrobě jako
skupinářka, Václav byl v Lukově myslivcem. Svatba proběhla
25. října 1952. V tomto manželství, které však zůstalo bezdětné, nalezl Václav štěstí, oba pracovali v místním státním statku a velmi si rozuměli. Ona pro
něj byla jediná, které se mohl
se vším svěřit. Jestli se jí svěřil
i s rodinnou tragickou událostí, která se stala v roce 1928, je
otázka. Nicméně když po ztrátě

Stoh dříví o výšce 1,20 m s oknem, přes které byla dívka zastřelena.
krácké věznice, aniž by žádal
náhradu za vazbu. Již druhý
den se vydal na místní brigádu
na stavbu nové střechy tamní
sokolovny, kam přišel podávat tašky. Pro všechny to bylo
jako zjevení a nikdo z omladiny s ním nechtěl mluvit. Trapnou situaci vyřešil až déšť, který
vyhnal všechny domů. Václav
se však tímto nevlídným přijetím nenechal odradit a dál navštěvoval všechny akce včetně
hospody.
Doma se Václav ale dlouho
nezdržel, jeho otec mu totiž dával najevo, že o takovéhoto syna
nestojí, a to i přesto, že se o své
hospodářství musel starat sám
se svým postiženým synem
(po spále zůstal němý a kul-

jedné nohy 15. listopadu 1985
ve věku 79 let již téměř hluchý
zemřel, jeho manželka mu dala
na jeho parte vytisknout tajuplný a možná všeříkající veršík:
„Komu jsem ublížil – odpusťte,
kdo mě měl rád, vzpomeňte.“
Jeho sestra Anna Pondělíčková, výborná ochotnická herečka, měla jedenáct let známost,
přesto se rozhodla ji ukončit,
a to pouze proto, aby se mohla
naplno věnovat svému po spále postiženému bratrovi Ladislavovi. Zůstala svobodná a žila
se svým bratrem až do smrti. Zemřeli v roce 1993 krátce
po sobě, nejdříve odešel Ladislav a poté Anna. Byla to bratrská láska až za hrob, která se
dnes již nevidí. Jiří Červenka
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Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů
Od našeho čtenáře Petra Kříže z Rynholce jsme obdrželi
dech beroucí fotografie z jeho
houbařské výpravy do řevničovských lesů, na kterou se 22.
září vydal s rodinou a svými
blízkými: „Na houby jsme se
vydali čtyři dospělí (já s manželkou a jejími rodiči) a tři děti,
sběr nám trval asi tři čtvrtě hodiny. Našli jsme pár podborováků, jinak samé smrkové hřiby, 90 % hub je z jednoho fle-

ku. Ti nejmladší mají na tomto
úlovku největší zásluhu, po čtyřech lezli i pro tu nejnedostupnější houbu i do toho sebehustšího houští. Ti starší už o ně jenom zakopávali...“
Letošní houbařská sezóna
byla opravdu znamenitá. Říká
se, že když houby hodně rostou,
tak napřesrok vypukne válka.
Doufejme, že je to jenom pověra, i když v roce 1939 se to
vyplnilo...
- red -

A tohle přinesli. Chybí jeden košík od třetího dítěte...

FOTO PETR KŘÍŽ

KDYŽ SE DAŘÍ, TAK SE DAŘÍ

Martin Kříž: „A mám ho!“

PŘED 19 LETY K NÁM ZAVÍTAL

zek, které by případně mohly
být vysvětleny ve Mšeckých listech. Jsou uvedené územní studie platné? Budou se zpracovávat další? Mohu jako zájemce
o stavbu RD jít za majitelem
pozemku, tento od něj koupit
a začít podnikat kroky potřebné pro stavbu? Jaký je vlastně
správný postup při úvaze stavět ve Mšeci, kam nejprve zajít?
S pozdravem Pavel Mikovec

ODPOVĚĎ REFERENTKY ODBORU VÝSTAVBY
Požádali jsme o odpověď plánem dané obce, ale zároveň
na tyto otázky referentku odbo- ke každé stavbě máme indiviru výstavby a ŽP na MěÚ Nové duální přístup, protože podklaStrašecí Irenu Černou: „Vaše dy pro její povolení se určují lootázky směřují hlavně k plat- kalitou umístění stavby. Proto
nému územnímu plánu městy- každému stavebníkovi doporuse Mšec, který je pořizovatelem čujeme, aby už i před případjak územního plánu, tak případ- nou koupí pozemku pro stavbu
ně i územních studií. Pořízení RD kontaktoval stavební úřad.“
územního plánu je plně v kompetenci městyse Mšec a stavební úřad do jeho kompetencí nemůže zasahovat a neví o případných dalších záměrech obce.
Povolování vlastních staveb
rodinných domů vč. sítí technické infrastruktury je v kompetenci zdejšího stavebního
úřadu. Tyto stavby příp. záměr
je nutné v předstihu konzultovat na stavebním úřadu a úřadu
územního plánování MěÚ Rakovník. Každá stavba musí být
povolována v souladu s platnými zákony a platným územním
Zhotovilo nakladatelství Gelton
Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí
Tel.: 313 572 113, e-mail: gelton@gelton.cz
www.gelton.cz, eshop.gelton.cz
Copyright © Gelton
Červenec 2019
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změnou Územního plánu
(ÚP) č.1 došlo mimo jiné k zásadní změně ploch určených
pro výstavbu rodinných domů
(RD). Podle této změny je v ÚP
uvažováno s možností výstavby
128 RD, z toho nejvíce na plochách označených jako Z23,
a to 54 RD a na ploše Z24, 20
RD. Na tyto dvě plochy jsou
také zpracovány územní studie. A zde je právě několik otá-

VYŠLY DVĚ DVD O MŠECI

Filmy Josefa Klímy ze Mšece

DOBRÝ DEN DO REDAKCE,

nech zahalila do obrovského certu si ale určitě popovídáme. dlouhotrvajícím aplausu seběsmutku. Zemřel legendární čes- A své slovo také dodržel – hned hl z pódia a zamířil si to rovký zpěvák božský Karel Gott.
nou ke mně. RozhoPřestože se jednalo o jednoho
vor s ním byl pro mě
z nejslavnějších a nejbohatších
nezapomenutelným
Čechů, všichni na něj vzpomízážitkem. Na zpěnají jako na velice skromného,
váka jeho velikosti
galantního, slušného a vtipnése choval velmi poho společníka. Byl opravdu takorně a skromně.
kový? Na to jsem se zeptal LiŘíkal jsem si, že to
bora Pošty, který ho 6. října
snad ani není mož2000 provázel při jeho návštěné – on je hvězda evvě Nového Strašecí. Karel Gott
ropské, ne-li světové
zde vystoupil před zaplněným
velikosti, já jen obysálem KD a jeho návštěvu si
čejný redaktor reginenechala uniknout spousta
onálních novin, a se
mšeckých občanů.
mnou se baví jako
A takto na jeho návštěvu
rovný s rovným. No,
vzpomíná šéfredaktor Libor
to jsem zíral.
Pošta: „Když jsem ho před vyPo rozhovoru mně
stoupením požádal o rozhoještě prozradil, že
Karel Gott nám v říjnu 2000 poskytl exvor, odvětil mi, ať se nezlosvou cestu a následkluzivní rozhovor.
bím, ale teď se již musí souné vystoupení v Novém Strašecí pečlivě zvažoval. ,Dnes to pro mě bylo velmi vyčerpávající. Víte, já jsem
totiž dost nachlazený, a když
V minulých dnech naše vy- nostního sázení pamětní lípy
jsem před vystoupením svůj
davatelství darovalo knihov- u příležitosti 100. výročí zahlas ,šponoval‘ do výšek a tónů,
ně městyse dva DVD tituly ložení republiky.
na které je moje obecenstvo
o Mšeci, které si mohou místDruhý DVD titul „Filmy
zvyklé, které chce slyšet, nebyl
ní občané zapůjčit domů. Prv- Josefa Klímy ze Mšece“ se
jsem si jist, zda to zvládnu. Ale
ní DVD titul „Křest mšeckých zrodil teprve v minulých
snad to dopadlo dobře, i když
knih a Sázení pamětní lípy“ dnech. Manželé Hnízdilovi
mě to stálo mnoho sil. Možná
obsahuje sestříhaný záznam při demolici domu, kde před
to na mně teď i vidíte,‘ řekl mi
z loňského posvícení a slav- třiceti lety zemřel místní znákrátce po vystoupení náš legenmý fotograf Josef Klíma, nadární zpěvák. A pak se mi ještě
Filmy Josefa Klímy
lezli osm krátkých filmů, ktes nemalými obavami zeptal, zda
ze Mšece
ré natočil právě zmíněný fojsem já nebo kdokoliv z publika
tograf, a jak se nedávno ukánepoznal, že není momentálně
zalo, i kameraman. Manželé
ve formě. Když jsem mu odpoHnízdilovi o nálezu informověděl, že já a myslím si, že ani
vali Jiřího Červenku, který filnikdo z publika toto nepoznal,
my nechal převést do digitálnasadil svůj typický úsměv.“
ní podoby a profesionálního
Pokud jste se někdo ze čtenávzhledu. Filmy Vás zavedou
řů
s Karlem Gottem osobně sedo sedmdesátých let a určitě
tkal,
zašlete nám Vaši vzpomínv nich poznáte řadu Vašich
ku, popř. foto na toto Vaše sespoluobčanů, kteří již nejsou
Filmy byly natočeny v 70. letech 20. století
tkání, rádi ji zveřejníme.
mezi námi.
- red Jiří Červenka

Nakladatelství Gelton

Členové houbařské výpravy, první zprava její vedoucí Petr Kříž.

FOTO MARTIN KŘÍŽ

NESMRTELNÝ
KAREL GOTT
Celá zem se v minulých týd- středit na svůj výkon. Po kon- po vystoupení a následném
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Pro zasmání
--Šéf jedné banky přijal nového pracovníka pro práci za přepážkou. Jelikož má poněkud
pochybnosti, rozhodne se ho
vyzkoušet. Přetáhne si přes hlavu punčochu, vezme si synovu
pistolku na vodu a jde nového
pokladníka přepadnout. Namíří na něj pistoli – on podlehne
tíze okamžiku a vydá celou hotovost. Od té doby nikdo ředitele banky neviděl.
Jó, to je ten novej mejkap? A já se lek, že zas bouchly kamna!

Zdrháme! Neběží sem bernardýn s rumem, ale pitbul bez košíku!

--Ptá se snoubenec své nastávající: „Kolik jsi měla, Zuzanko, přede mnou milenců?” Ticho. Po půl hodině se znovu
zeptá: „Ty se zlobíš?” „Kdepak,
počítám...”
--Paradox šatní skříně: Když
do ní chceš něco dát, není kam.
Když si chceš vzít něco na sebe,
není co.

Zde je pan Lojza – chybějící článek mezi opicí a člověkem. Neumí ani malou násobilku, ale dokáže vyšplhat na strom.

Křížovka

VODOROVNĚ: A. Šelest; denudace; předposlední egyptský
král. – B. Sibiřský veletok; začátek tajenky. – C. Kopeček od krtka; nevolníci; Evropan. – D. Nekňuba; obec u Náchoda; hvězda souhvězdí Oltáře; moravské město. – E. Francovka; kříženec
velblouda; Secure Hash Algorithm; Lojza. – F. Oroč; hráti fotbal;
odplaty za provinění. – G. konec tajenky; zn. americia – H. Potulný loupežník; výrobce tepelné techniky; koště.
SVISLE: 1. Duševní otřes; žehlící stroj. – 2. Španěl. řeka; popěvek. – 3. Vchod; uzlíček ve tkanině. – 4. Domácké ženské jméno;
citosl. jukání. – 5. Měsíc; končetina. – 6. Jm. prozaika Pavla; ženista (zast.). – 7. Část nádoby; vepř. – 8. Kovové svorníky; Středisko empirických výzkumů. – 9. Průvod poutníků do Mekky;
domácky Izabela. – 10. Svrchu; zn. audiotechniky. – 11. Turecké
sídlo; jm. Chačaturjana. – 12. Indonéský ostrov; mastné kapaliny.
– 13. Japonská mince; dokončit setí. – 14. Měsíc v roce; Evropan. –
15. Část brnění; jm. zpěvačky Sumac. Pomůcky: Adi. TDK. Foca.
Tajenka z minulé křížovky: Vlhko-li v září, houbám se daří.

Beze slov.
Kolik najdete pohádkových postaviček?

--Tři podnikatelé se přihlásí
na opravu plotu kolem státního objektu. Slovák vezme pásmo, změří délku plotu, všechno načrtne na papír, chvíli počítá a praví: „Uděláme to
za 350.000 Kč – to je 150.000,za materiál, 150.000,- pro zaměstnance a 50.000,- je marže
firmy.“ Ukrajinec vezme palici, něco poměří, něco nakreslí,
něco vypočítá: „My to uděláme
za 250.000 Kč – to je 150.000,za materiál, 50.000,- za práci
a 50.000,- je marže firmy.“ Čech
se neobtěžuje žádným měřením, žádnými nákresy ani výpočty. Přistoupí k úředníkovi
a pošeptá mu: „Za 2.250.000 Kč
to uděláme.“ Ministerský úředník se podiví: „Jak jste došel
k tak vysoké sumě?“ Čech mu
odpoví: „Milion tobě, milion
mně a za 250.000,- to objednáme u toho Ukrajince!“
--Přijde frajer poprvé do posilovny a hned se ptá trenéra:
„Za tři dny mám rande a chtěl
bych na ni fakt zapůsobit, který
přístroj mám použít?“ Trenér se
na něj podívá, zamyslí se a říká:
„Nejlepší bude bankomat vedle
východu...“
--Cvičný akrobatický letoun
letí nad krajinou a začínající
pilot se táže: „Pane instruktore,
co mám teď dělat, abych mohl
přistát na letišti?“ Za jeho zády
se ozve: „Panebože, já si před
startem myslel, že instruktor
jste vy!“
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