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STAROSTA PŘÁL LIDEM PEVNÉ ZDRAVÍ,

A DOBŘE VĚDĚL, O ČEM MLUVÍ

FOTO LIBOR POŠTA

přání a tužby, s kterými do no- několik desítek esemesek, ktevého roku budete vstupo- ré mi hodně pomohly. Lidé, kteří je poslali, de
vat, naplnifacto posunuli
ly v míře co
pojem pevného
největší.
zdraví na přáA ještě
ní k uzdravení.
bych se zaProto i já bych
stavil u pevsi přál, abysného zdraví,
te tento p okteré si přejem posunuli
jeme každý
na přání, aby
rok. Jistě je
Vaši blízcí, kteVám známo,
ří se potýkají
že já si v drus nějakou nehé polovině
roku 2 0 1 9
mocí, se brzo
p e v n é h o Ohňostroj na nádvoří mšecké- uzdravili. Pevně věřím, že jim
zdraví příliš ho zámku opět neměl chybu.
neužil, ať už
to pomůže.“
Krátce po starostově vystouse jednalo o operaci tlustého
střeva, selhání ledvin a v sou- pení oblohu nad Mšecí rozzáčasné době o operaci páteře. řil krásný ohňostroj.
Libor Pošta
A musím říci, že jsem dostal
FOTO LIBOR POŠTA

ky vody a elektrické energie,
ale i nefunkční veřejné osvětlení. V neposlední řadě i několik
proražených pneumatik. A tak
bych Vám poděkoval za vstřícnost, kterou jste projevili při
Po zhruba hodinovém vy- byly uzávěry našich ulic, výko- této velké investiční akci. A postoupení této skupiny se ujal py, překopy, přerušené dodáv- kud projevíte stejnou vstřícnost
slova starosi v roce 2020,
ta Mšece Jiří
kdy nás čeká zaLoskot: „Co
hájení zkušebříci k roku
ního provozu,
2019? Když
tak myslím, že
použiji slovcelou akci zdární spojení kaně dokončíme.
nalizace a čisA ny n í j i ž
tírna odpadb y c h Vá m
ních vod, tak
do nového roku
se nám vybaví
popřál předevše, co se při
vším pevné
této akci odezdraví, štěstí
hrálo v roce
a spokojenost,
Akci svým vystoupením doprovodili Typáci z Úholiček.
2019. Ať už to
a aby se Vaše
V pondělí 30. prosince 2019 proběhl na nádvoří mšeckého zámku již 4. ročník akce nesoucí název Falešný Silvestr.
Stejně jako v předchozích letech akci doprovodilo vystoupení hudební skupiny, tentokrát rockové. Do Mšece přijeli Typáci z Úholiček.

VŠECHNY ZÁVADY NA MŠECKÉ KANALIZACI

FOTO LIBOR POŠTA

V prosinci minulého roku ve Mšeci stále probíhaly opravy
K Rybárně a Důrasově uli Byly při zasypávání pona již zhotovené mšecké kanalizaci. O tom, v jaké fázi se tyto trubí obnoveny všechny kon- ci šlo o liniovou výměnu
vícepráce nacházely a jaký mají dopad na celou stavbu, jsem strukční vrstvy?
zdeformovaného potrubí,
hovořil s Ing. Rudolfem Baudischem, který zde vykonává funkKaždá oprava koci stavebního dozoru investora.
munikace má předepsanou konstrukci či
 Proč se na těchto místech skladbu vrstev. Pod Kamerové zkoušky odhalily na již zhotovené mšecké či lokalitách muselo k tomu- kladní vrstvy se větto přistoupit, šinou dělají rovnou
kanalizaci řadu
resp. jaké byly při zasypání potrubí,
závad. V kolinejčastější pří- což je jistě výhodnější.
ka případech
činy těchto zá- Někdy se musí vyhraa kde, případvad?
ně v jaké délce,
bat tzv. „kufr“ a konZávady prů- strukce komunikace
bylo nutné přeběžně zjišťova- se dělá celá dodatečkládat kanaliné na kamero- ně. V celé Mšeci jsou
zační potrubí?
Liniově bylo
vých záznamech a budou konstrukčz prohlídky ka- ní vrstvy komunikací
vyměněno přes
nalizačního po- dodrženy.
100 metrů potrubí jsou stále
trubí, ostatní
 Začátkem prostejné. Tj. nedo- since se ve Mšeci stájsou lokální zádržený spád po- le pracovalo ve výko- Propojování dvou dokončených úseků
vady, kterých
trubí, nedora- pech, např. na křižo- stoky před Country barem Hacienda.
jsou desítky. Ne
žené nebo křivé vatce ulic K Rybárně,
všechny jsou již
Ing . Ru d olf B au di s spoje na potru- Důrasova a V Poustkách, dále tak jako Pod Kostelem. Před
opraveny, oprach na veřejném jednání
bí, popř. poško- Pod Kostelem a před Country Country barem šlo o propovy se protáhmšeckého zastupitelstva
zené stěny po- barem Hacienda. O jaké opra- jení dvou dokončených úsenou do příštího
v prosinci 2019.
trubí.
roku.
vy či zásahy zde šlo?
ků stoky a V Poustkách se

FOTO LIBOR POŠTA

JEŠTĚ NEJSOU ZDALEKA ODSTRANĚNY

teprve nyní dokončuje nová
stoka.
 Dokážete dnes odhadnout, kdy budou práce
na opravách kanalizace definitivně ukončeny?
Všechny závady ještě nejsou
zdaleka odstraněny, a jak jsem
již říkal, opravy se jistě protáhnou do příštího roku. Termín
dnes ještě neumím odhadnout.
 Kde při opravách nastaly
největší komplikace?
Největší problémy měl zhotovitel při opravě dole u hřiště,
v ulici K Rybárně, kde bylo dost
podpovrchové vody, která mu
ztekucovala výkopek, a dlouho
si s tím nevěděl rady.
 Budete moci s klidným srdcem, po četných opravách mšecké kanalizace, prohlásit, že nově
zhotovená kanalizační síť je plně
funkční a opravdu kvalitní?
Teď nic takového prohlásit
nemůžu, ale kanalizace bude
jistě funkční.
Dokončení na straně 8
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Naše poznámka
Začíná svítat
na lepší časy?
V pondělí 16. prosince jsem
se zúčastnil zasedání zastupitelstva městyse, na kterém měl
být, mimo jiné, odsouhlasen
rozpočet na rok 2020. Jelikož
se z vážných důvodů nemohli zúčastnit dva představitelé z vítězného hnutí, bylo jasné, že bez podpory opozičních
představitelů rozpočet schválen nebude.
Z opozičních řad se jednání zastupitelstva zúčastnila
Lenka Vosátková a Tomáš Jílek. Zastupitel Mani Soule se
omluvil, a zastupitelka Libuše Bestajovská se bez omluvy
zasedání zastupitelstva nezúčastnila. Bylo tedy na prvních
dvou jmenovaných, jak se zachovají, zda budou bojkotovat
vše, co vyjde od vládnoucích
představitelů, jak tomu bývalo zvykem u opozice v minulých letech, či se stanou „státotvornou“ opozicí.
Oba dva opoziční představitelé po položení několika dotazů a jejich zodpovězení rozpočet nakonec podpořili. Jedná se o nově zvolené zastupitele, kteří, seč pocházejí z opozičních řad, vyvíjejí aktivitu
a hlavně v poslední době dávají najevo svůj konstruktivní přístup k řešení problémů.
Přitom neváhají upozorňovat
na nedostatky a chyby. Vždyť
to je přece úkol opozice.
Tito dva opoziční představitelé před časem přišli s návrhem, že by se rádi po boku
vládnoucích zastupitelů aktivně zapojili do budování nového a lepšího městyse. Svým
konstruktivním vystupováním
na posledním zasedání zastupitelstva dali najevo, že to myslí se svým návrhem spolupráce vážně.
Je teď na druhé straně, jak
tuto jejich iniciativu dokáže
využít. Před necelým rokem
jsem vyzval všechny zastupitele, aby zakopali válečné sekery, a zároveň jsem uvedl, že
tomu sice moc nevěřím, ale
v zájmu městyse je nutné se
o toto pokusit.
Po deseti měsících mohu
říci, že tomu začínám pomalu věřit. Co si víc přát. Vždyť
dlouhé roky se táhnoucí antipatie mezi vládnoucími a opozičními představiteli zapříčinila letitou stagnaci kdysi
tak krásného městečka, jako
je Mšec.
Jiří Červenka

aktuality

16. ledna 2020

PTALI JSME SE NA ULICI
CO VÁS V ROCE 2019 VE MŠECI
NEJVÍCE POTĚŠILO A NAOPAK ZKLAMALO?
Petra Veličkovová
(40 let, na MD)
s Kateřinou
Já jsem
tady teprve dva roky,
takže nejvíce
mě potěšilo
seznamování
se s lidmi.
 Takže se
zde již pohybujete v takovém
okruhu dobrých přátel...
Řekla bych, že spíše známých.
Lidé jsou tady opravdu milí,
prostě fajn.
 Takže jste si v tomto směru ve Mšeci vytvořila dobré
zázemí?
Ano, mezi mšeckými lidmi se
cítím dobře.
 No, a co Vás nepotěšilo?
Asi odpovím, jako většina
zdejších lidí, takže nejsem potěšena tím, jak probíhá výstavba kanalizace. Já bydlím v ulici, která se bude jmenovat Kalivodská...
 Ona se tak již jmenuje.
Ano, ještě tam chybí ty cedule. A v té Kalivodské ulici je
to stále samá díra, takže nejen
já jim stále říká nebo jim volá,
aby to zasypali, srovnali. Takže oni vždy přijedou, zasypou
to, ale zakrátko je to zase vymleté. No, a já si myslela, že
to jsou profesionálové, kteří to
dokážou udělat hned pořádně. A další, co mě netěší, jsou
ty polorozbořené baráky různých soukromých osob na Zelené návsi. Když k nám nedávno přijeli rodiče z východních
Čech, a viděli tu naší „krásnou“
náves, tak řekli, že to tady vypadá jak po skončení druhé světové války. A mě to strašně zamrzelo, protože já to tady mám
opravdu ráda...

Antonín Bobek,
30 let, číšník
Nejvíce mě
potěšilo to,
že se „zvedla“ hospoda.
Že se zvýšily
tržby.
 Vý r a z ně?
Řekl bych, že výrazně. Nyní,
v prosinci, máme srovnatelné
tržby s těmi letními.
 Jak si to vysvětlujete?
Podle mě se zlepšila kuchyně
a určitě i obsluha.
 A co Vás zklamalo?
Že stále není hotová kanalizace.
Karel Sachr, 77 let
Těší mě, že
se tady konečně něco
dělá, hlavně
ta kanalizace.
 A co Vás
nepotěšilo,
zklamalo?
Že se ta stavba hrozně vleče,
protahuje. Je to špatně organizované. Každý si myslel, že
v tuto dobu to bude už hotové,
ale stále se něco opravuje.

Kanalizace! To je jeden velký bordel.
 Co byste stavebníkům vytkla především?
Že ty vedlejší silnice, cesty
k našim domovům, jsou stále hrozné, že nejsou schopni je
aspoň trošku udržovat. Hlavní
silnice je již naštěstí opravená,
a myslím, že docela dobře.
Jiří Němec, 70 let
Nejdříve
začnu tím, co
mě zklamalo,
a co mě stále více štve.
Vadí mně, jak
se tato stavba neuvěřitelným způsobem vleče, a proto
jsou mšecké silnice stále špatně průjezdné.
 A co Vás potěšilo?
Třeba to, jak zrekonstruovali
místní samoobsluhu. Co se týče
nabídky zboží, zásobování, tak
i ochoty personálu jde o velmi
dobrou prodejnu.

Lenka Varmužová,
36 let, povoláním
osobní bankéřka
Já začnu tím, z čeho rozhodně nemám radost. Radost neVlasta Janoušková, mám z toho, jak to tady v souvislosti se stále probíhající stav55 let, uklízečka
bou vypadá, v jakém stavu jsou
v základní škole
místní silnice.
Asi to,
 Zde, ve středu městyse,
že ve Mšekde stojíme, je hlavní silnice
c i pro b ě h již opravena...
la řada pěkTady sice ano, ale jinde ne.
ných, zajímaSilníce měly být ve Mšeci opravých akcí. Že
veny do konce listopadu, ale
to tady žilo
stále nejsou. A spodní část
alespoň po té
kulturní stránce. Mimořád- Mšece není pořád průjezdně vydařené bylo třeba Mšec- ná. A aby také byla, když třeba
u pana Prokopa se to opravuje
ké léto.
snad už popáté. Takže zklama A co Vás nepotěšilo?

BUDE SE LETOS VE MŠECI MĚŘIT?
Místostarosta Mšece Tomáš
Rosenbaum podstoupil další kroky k tomu, aby na státní
silnici 1/16 ve Mšeci mohlo být
zavedeno tzv. úsekové měření.
Dne 17. října místostarosta
Mšece hovořil se starostou Rakovníka a informoval ho o krocích městyse, kterými chce odbor dopravy přesvědčit, že úsekové měření má smysl. „Přislíbil se tím zabývat, a pokud to

bude pro Rakovník finančně
zajímavé, nevidí důvod, proč to
nedělat. Dne 6. listopadu jsem
poslal informace panu starostovi a jeho tajemnici s odkazem na město Říčany. Ve stejném termínu byla odeslána informace i třinácti vytipovaným
obcím. Zatím od jedenácti obcí
mám kladné vyjádření a informace, jak neukáznění řidiči činí jejich obce nebezpečné

pro obyvatele. S paní Ludmilou
Dykovou z AŽD Praha máme
v plánu uspořádat setkání oslovených obcí, starosty Rakovníka a zástupce odboru dopravy,
případně ještě dopravního inženýra Policie ČR, a udělat jim
prezentaci ohledně celé problematiky úsekového měření,“
sdělil nám ohledně úsekového
měření místostarosta.
-lp-

lo mě to, že stavba neprobíhá
tak, jak měla.
 A co Vás potěšilo?
Když zůstanu u výstavby
kanalizace, tak to, že alespoň
u nás to udělali relativně rychle a že přístup do našeho domu
byl během stavby bezproblémový. A pak jsem potěšena tím,
že Družstvo Jednota Rakovník
zrekonstruovalo svou prodejnu ve Mšeci, kam chodím často nakupovat. Ráda tam nakupuji i proto, že jsou tam výborné prodavačky.
Miloš Kapek, 63 let
Kd y ž z a čnu tím, co
mě nepotěšilo, tak je to
jednoznačně
průběh stavby kanalizace. Jenom
v naší ulici to asi třikrát překopávali.
 A Vaše ulice je jaká?
Je to ulice, která ústí z panelky do zahrad.
 Tak to bude Zahradní.
Asi jo, oni to tam, a nejen
u nás, nově pojmenovávali.
 A co Vás potěšilo?
Co mě potěšilo? No, to bude
těžké. Ale aspoň to, že místní
hasiči spolu s vedením městyse udělali několik docela dobrých akcí pro děti.
Richard Čapek,
59 let
Co mě potěšilo? Určitě to, jak vypadá a jak je
nyní zařízena zdejší prodejna, u které
stojíme. To je
určitě pěkné. A co mě nepotěšilo?
 Asi to, co téměř každého
obyvatele Mšece...
No, samozřejmě, stavba kanalizace, která nemá konce.
A nejvíc mě „drtilo“ asi to, že
když dole dělali novou asfaltku, tak lidi jim do toho úplně nového asfaltu pořád jezdili. A to tam byl zákaz vjezdu. No řekněte, jestli nejsou
praštěný...
Dne 4. prosince se mšeckých
občanů ptal Libor Pošta
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REKONSTRUKCE KRAJSKÉ SILNICE ZAČNE

Věděli jste, že…

VE MŠECI PRAVDĚPODOBNĚ AŽ V ROCE 2021
V loňském roce byla rekonstruována krajská silnice z No- části, majetkoprávní vypořáDle projektové dokumentace
vého Strašecí do Mšece, k přepadu Červeného rybníka, a jak dání pozemků pod stavbou je je navržena kompletní uzavírka
jsme se dozvěděli, Středočeský kraj chce v rekonstrukci této v řešení.
předmětné komunikace. Průsilnice přes městys Mšec pokračovat. Ale kdy a jakým způsobem? O tom jsem se bavil s Bc. Martinem Staňkem, investičním
technikem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.
 V nedávné době byla dokončena rekonstrukce pozemní komunikace – silnice II/237
v délce 4,96 km z Nového Strašecí do Mšece. Jejím zadavatelem byl Středočeský kraj. Kdo
byl jejím zhotovitelem?
Zhotovitelem byla firma
HERKUL a.s.
 Co všechno bylo předmětem této veřejné zakázky,
a bylo vše zhotoveno podle
původních plánů, projektů?
Byla provedena rekonstrukce

FOTOARCHIV KSÚS

uznatelných nákladů.
 V další etapě rekonstrukce silnice II/237, po dokončení projektu výstavby kanalizace a ČOV ve Mšeci, by se
mělo na této silnici pokračovat od přepadu Červeného
rybníka přes městys Mšec až
po vyústění této komunikaOdtěžení stávající konstrukce vozovky v rámci provádění sace na státní silnici 1/16. Kdy
nace krajnic. Stejně se bude postupovat i ve Mšeci.
předpokládáte, že by se mohlo v rekonstrukci této silnice
 Rekonstruovat tento běh a řešení uzavírky bude tepřes městys Mšec pokračovat? úsek silnice bude firma, která prve znám po výběru zhotoviVzhledem k rozpracovanos- zhotovila již I. etapu rekon- tele, který si u příslušného odstrukce, nebo bude vypsáno boru dopravy uzavírku zajišťuje
další či nové výběrové řízení? sám. Omezení budou navržena
Bude vypsáno nové výběro- v nezbytně nutném rozsahu.
vé řízení, ve kterém bude vy U silnice z Nového Strabrán nejvhodnější zhotovitel, šecí do Mšece bylo taktéž prodle stanovené kvalifikace a nejnižší ceny.
 Proběhne rekonstrukce silnice přes
městys Mšec stejným či
obdobným způsobem,
Hutnění asfaltových vrstev na silnici mezi N. Strašecím a měsjako na silnici z Novétysem Mšec.
ho Strašecí do Mšece?
vozovkových vrstev (frézování, ti projektové dokumentace by
V rámci rekonstrukce
recyklace za studena a poklád- mohl být předpoklad realizace komunikace bude proka vrstev nových) a následná začátek stavební sezóny 2021. vedena kompletní nová
obnova vodorovného doprav Takže zahájení stavby ješ- vozovka, včetně výměního značení. Součástí je od- tě v letošním roce je nereálné? ny aktivní zóny, šířkové
stranění nánosů z nezpevněProjektová dokumentace je uspořádání vozovky zůných krajnic a pročištění od- nyní ve stupni dokumentace stává zachováno.
vodňovacího zařízení, vč. pro- pro stavení povolení a vzhle Takže budete frépustků. U několika propustků dem k množství pozemků, zovat silnici v celé její
byla vzhledem k jejich staveb- u kterých probíhá majetko- šíři, včetně nových, Silnice v ulici K Rybárně byla sice reně-technickému stavu prove- právní vypořádání, je velmi opravených povrchů?
konstruována v celé její šíři, ale v roce
dena jejich výměna. V rámci pravděpodobné, že stavba bude
V celé šíři vozovky 2021 budou nejen v této ulici vyměrealizace se vyskytly změny bě- zahájena až na začátku stavební bude provedena kom- něny všechny konstrukční vrstvy.
hem výstavby v podobě méně sezóny 2021.
pletní výměna kona víceprací.
 Jak je tento úsek dlouhý strukčních vrstev.
čištěno odvodňovací zařízení,
 Jak byste hodnotili kvali- a jsou na něm nějaké proble Jak bude rekonstrukce včetně propustků, a několik
tu odvedené práce?
matické části?
silnice přes Mšec financová- z nich, vzhledem k jejich špatPráce byly
na?
nému stavebně technickému
z h otov ite l e m
Na akci se stavu, muselo být vyměněno.
provedeny řádbudeme sna- Co v tomto ohledu předpokláně, odborně
žit hledat do- dáte ve Mšeci?
a včas.
tační proSoučástí akce bude realizace
Stavba
středky z do- nové dešťové kanalizace, pro
byla spolufistupných vý- zajištění odvodnění vozovky
nancována EU.
zev v době i chodníku v poměru odvodJaké náklady
z p r a c o v á - ňovaných. Propustky ve špatbyly na tuto
ní projekto- ném technickém stavu budou
stavbu a jak se
vé dokumen- vyměněny.
podílela právě
tace pro pro Kdy by měla skončit II.
EU?
vádění stavby. etapa rekonstrukce silnice
Recyklace za studena na silnici mezi N. Strašecím a Mšecem.
Cena dle SOD
 Na jaká II/237 přes městys Mšec?
činí 46 490 381,53 Kč bez DPH,
Délka řešeného úseku mimo omezení, na jaké nepříjemDélka stavby bude známa
cena bude navýšena po uzavře- samotného mostu je 2121 m. nosti, spojené s touto stav- po zpracování projektové doní Dodatku č.1. Výše podpory Z technického hlediska nejsou bou, se mají mšečtí občané kumentace pro provádění stavz EU činí 85% z celkové částky známy žádné problematické připravit?
by.
Libor Pošta

Nej, nej, nej…

FOTO LIBOR POŠTA

FOTOARCHIV KSÚS

FOTOARCHIV KSÚS

 na podzim 1947 byla v čp.
222 založena Strojní traktorová stanice, kde pracovalo až
30 lidí. Úřadovna se nacházela
v zámku a traktory byly umístěny na dvoře státního statku.
V roce 1950 byly přemístěny
do dílny Karla Kroba a od roku
1952 na Háje (hospodářství
Jana Valenty a Václava Sovy).
Vedení STS se pak přestěhovalo do Nového Strašecí, ve Mšeci
zůstala opravna hospodářských
strojů a středisko (asi čtrnáct
strojů s potřebným nářadím)
pro obce Mšec, Mšecké Žehrovice, Hvězda a Malíkovice.
 Myslivci v rámci honebních povinností odlovili v roce
2003 celkem 34 lišek, 11 koček,
1 kňoura, 19 selat, 15 lončáků,
25 srnců, 10 srn, 20 srnčat, 1
husu, 1 kunu, 242 bažantů, 15
zajíců, 59 kachen a 25 holubů.
 V prosinci 1961 byly přes
den teploty 12 – 16oC a v noci
velké mrazy, na Štědrý den bylo
–20oC, což způsobilo velkou
nemocnost.
Jiří Červenka

 Nejstarším známým hostinským ve Mšeci, kterého se
mi podařilo vypátrat, byl Jan
Lach, jenž provozoval hostinec Na Knížecí již v roce 1564.
Na podzim toho roku, po přísaze purkmistrovi na kříž, svědčil
ve věci dědictví dětí jistého Kryštofa, který se po smrti své manželky, vdovy po Martinu Volfovi,
usadil v Novém Strašecí.
 Z hospodářských plodin se v roce 1905 pěstovala v obci nejvíce pšenice, poté
žito, oves, řepka, mák, hrách,
vikev, čočka a bob. Nejdůležitější místo však zaujímal pivovarský ječmen druhu staročeského. Ve Mšeci se ho sklidilo
20 vagonů a na podzim tohoto
roku obdržel pro svou výtečnou
jakost první cenu na Vídeňské
říšské ječmenové výstavě. Poptávky po mšeckém ječmeni
byly značné, nejen na slad, ale
i na semena, a platilo se za něj
18 až 20 K/q. Vyznamenaný
ječmen vyrostl z domácího semene na poli zvaném „Na rybníce“ pod mšeckým parkem,
kde se kdysi prostíral rozsáhlý zámecký rybník (založil
ho koncem 16. století Matyáš
Štampach, nicméně během třicetileté války zanikl). Půda byla
hustou sítí trativodů odvodněna a vyznačovala se metr vysokou černou ornicí.
Jiří Červenka
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ZAČALA REKONSTRUKCE

HORNÍHO HŘBITOVA

FOTO JIŘÍ ČERVENKA
FOTO JIŘÍ ČERVENKA
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Slintavka ve Mšeci
Tehdejší čtrnáctideník Svobodný občan přinesl dne 14. listopadu 1919 následující zprávu: V obci
Mšeci, do které žádný dobytek ani
z ciziny, ani z cizích okresů nebyl
v posledních měsících přivezen,
vypukla ve druhé polovině října
1919 u hovězího dobytka slintavka, a to nejprve v čp. 24 a č. p. 27, zem. Přesto se v některých přípotom v čp. 28 a 29 a v čp. 5, ko- padech základní kameny pronečně pak v čp. 107 a v čp. 21. Ma- padly až o 30 cm pod úroveň
jitelé zamořených dvorů čp. 24, 27,
29 a 5 vypuknutí nákazy u svého dobytka nejenom, že úmyslně zatajili, nýbrž ještě s dobytkem
nemocným, respektive s dobytkem se uzdravujícím, jezdili obcí
na pole a na pastvu, takže lze s určitostí očekávat, že se tato nákaza
jistě ve Mšeci i v okolí rozšíří. Až
dosud se ve Mšeci slintavka vyskytla ve 12 číslech a onemocnělo dosud 35 kusů dobytka.
Zamořené dvorce byly dne
31. října a 3. listopadu uzavřeny a pro obec Mšec, jež prohlášena byla rovněž za zamořenou
a za uzavřenou, nařízena byla
uzávěra celé obce i celého katastru. Zakazuje se tudíž tamním
majitelům dobytka, třeba dosud
zdravého, jakékoliv přejíždění
přes hranice uzavřeného katastru mšeckého s dobytkem hovězím. Rovněž zakazuje se do odvolání pro obec Mšec vydávání
pasů na dobytek hovězí, ovce,
kozy a prasata, a dovoz, průvoz
a vývoz, příhon, průhon a odhon těchto zvířat do obce, obcí
a z obce uzavřené. Také v sousedním okresu rakovnickém, v obci
Krušovicích, zjištěna byla dne 29.
října 1919 v čp. 28 čerstvá nákaza
slintavkou u hovězího dobytka.
Libor Dobner

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Stalo se před sto lety

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Žádný z pomníků neměl základy, za Rakouska-Uherska,
ani za první republiky se totiž
nedělaly. Základní kámen byl
položen pouze na udupanou

Na horní hřbitov v minu- ti, pocházejí ze čtyřicátých let
lých dnech zavítal i pan Ludvík 19. století. Nejvíc utrpěly písHess, potomek mšeckého rodu kovcové náhrobky, jejichž žiKeschů a Neumannů, který
projevil zájem o rekonstrukci
všech pěti pomníků, v kterých
jsou pochováni jeho předci.
terénu, takže po znovupostaveMěstys uvítá i další, kteří by
ní jsou některé pomníky o ně- měli zájem na vlastní náklakolik desítek centimetrů vyšší, dy zrenovovat náhrobky svých
než byly předtím. Nejtěžší základní
kámen pomníku vážil téměř
dvě tuny,
ale pros t ře d n i c tvím me- Takto vypadal jeden z pomníků ještě před něA takto vypadá pobořený pochanizace kolika dny.
mník dnes po znovupostavení.
se ho podařilo přemístit a po zho- předků. Musí si pouze uvědo- votnost je maximálně sto let.
tovení základu opět vrátit mit, že všechny hroby dnes Naopak v nejlepším stavu jsou
na původní místo.
vlastní městys. Jakékoliv práce žulové pomníky, kde se předŘada pomníků se po něko- na pomnících na horním hřbi- pokládá, že v původním stavu
lika desetiletích musela znovu tově tak musí nejdříve zájem- vydrží minimálně 250 let.
postavit, jelikož byly rozpadlé ce projednat s úřadem městyRekonstrukce horního hřbina několik kusů. Vzniká tak se, který mu jistě vyjde vstříc. tova bude pokračovat letos
historický hřbitov, jehož původní
Horní hřbitov byl založen na jaře a bude probíhat po celý
podobu mohli lidé vidět naposle- v roce 1830, nejstarší pomníky, rok. Mšecké listy budou samody před padesáti a více lety.
které přečkaly až do současnos- zřejmě u toho. Jiří Červenka
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Dne 15. listopadu začala rakovnická firma Kamenictví Havlíček s narovnáváním a znovu postavením pomníků na horním
hřbitově. Během čtrnácti dní se podařilo narovnat či znovu
postavit 29 pomníků. Řada náhrobků již byla v takovém stavu, že hrozilo jejich zřícení. Pracovníci kamenické firmy museli nejdříve každý pomník rozebrat a poté ho znovu postavit.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

 Před 340 lety, v roce 1680,
odešel z čela Mšece český rychtář Šimon Házl, když městečko
vedl více, jak pět let. Šimon Házl
někdy v sedmdesátých letech 17.
století koupil mšecký statek čp.
34. V roce 1688 ho však prodal,
protože již byl nemohoucí, svému synovi Matějovi za 50 kop.
Ten se 24. listopadu 1686 oženil s Annou Charvátovou, dcerou Václava Charváta, rychtáře
dučického. Zemřel v roce 1713
a po něm tu osm let hospodařila
jeho ovdovělá manželka Anna,
která v roce 1721 přepsala statek s 2 koňmi, hříbětem, volem,
krávou, 2 jalovičkami, 2 prasaty a 2 ovcemi na syna Jana, přičemž další dva koně přenechala
synovi Václavovi. Jiří Červenka

16. ledna 2020

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Místní výročí

aktuality

16. ledna 2020

aktuality

strana 5

DLE ŘEDITELE VKM NENÍ STAV MŠECKÉHO VODOVODU TAK ZÁVAŽNÝ,

ABY SE PŘIKROČILO K JEHO CELKOVÉ REKONSTRUKCI

Já tento názor nemám. Vodovodní řady se budují s dlouhodobým výhledem a jejich životnost by měla dosáhnout minimálně šedesáti let. Je pravda, že
často jsou vedeny v silnicích či
chodnících, ale ani rekonstruk-

Jak se rozhodne vedení společnosti VKM a.s., sídlící v tomto objektu, ohledně případných oprav mšeckého vodovodu?
k napojení na silnici 1/16, bude
páteř mšecké vodovodní sítě,
zhotovená kdysi z nepříliš kvalitního materiálu, patrně v havarijním stavu. Myslíte se to i Vy?

ce těchto komunikací není automatickým důvodem pro výměnu vodovodů za nové, totéž
se týká výstavby sítí nových.
Při stavební činnosti v pro-

FOTO LIBOR POŠTA

 Myslím, že po dokončení výstavby kanalizace a ČOV
ve Mšeci, respektive po mnoha přejezdech těžké techniky
po hlavní mšecké komunikaci, vedoucí od hráze Červeného
rybníka, přes střed městyse až

storu našich trubních vedení vždy pečlivě vyhodnocujeme stav sítě i možnosti jejich
obnovy a konkrétně ve Mšeci
jsme se dohodli s provozovatelem vodovodu, Středočeskými vodárnami, aby v průběhu
stavby podrobně monitorovali stavební činnost při výstavbě kanalizace. Provozovatel
provedl desítky oprav na síti
a taktéž upozorňoval zhotovitele na požadované stavební postupy a zajišťoval ochranu našeho vodovodu.
 Takže položení nové páteře mšeckého vodovodu,
o kterém uvažovalo minulé
vedení vaší společnosti, podle Vás není nutné?
To koresponduje s mým předchozím vyjádřením. V Mšeci je
vodovod něco přes 30 let starý.
Je pravda, že na něm evidujeme
řadu závad, nicméně stav není
tak závažný, abychom přistoupili k obnově celých vodovodních řadů. Kdybychom takto
postupovali standardně, tak
náklady na obnovu vodovodů
budou až dvojnásobné.
Věříme, že servisní zásahy
Středočeských vodáren stav
vodovodu ve Mšeci vylepšily.
 Ale dle informací od Vašeho předchůdce je páteř
mšecké vodovodní sítě zhotovena z nepříliš kvalitního
materiálu. Není ani toto dů-

vodem k úplné obnově páteřní sítě mšeckého vodovodu?
To je otázka pohledu „brýlemi dnešní doby“. Ano z pohledu dnešního standardu tlakového potrubí z polyetylénu je

Nejvíce havárií na vodovodních řadech je ve Mšeci evidováno v ulici Salačova.
možná mšecký vodovod z potrubí nekvalitního. Dnes již
máme polyetylénové potrubí
nové generace. Standardně používáme materiál odolný vůči
trhlinám (crack resistent), případně dodatečně opláštěné potrubní systémy, zejména u bezvýkopových technologií. To ale
přece neznamená, že provedeme výměnu veškerého plastového potrubí z osmdesátých let
minulého století. Toto potrubí
je používáno na stovkách míst
v celé ČR a na jeho kompletní

FOTO LIBOR POŠTA

V městysi Mšec je evidováno stále více havárií na vodovodní síti, a po dokončení výstavby kanalizace a ČOV, respektive
po mnohých přejezdech těžké techniky především po hlavní,
krajské komunikaci, je pravděpodobné, že o havárie na mšecké vodovodní síti nebude „nouze“ i v nastávajícím období. Nejen o tom jsem hovořil s Ing. Josefem Živnůstkem, novým ředitelem společnosti VKM a.s., která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v severní části Středočeského kraje,
a tím pádem i ve Mšeci.

obnovu ještě nenastal čas, pokud se tedy chceme chovat zodpovědně a ekonomicky.
Takže shrnuto, poruchy
ve Mšeci nejsou ve své většině zapříčiněny kvalitou potrubí, ale technologickou nekázní
při jeho pokládce. Tyto problémy jsou místního charakteru,
a proto není důvod měnit celé
potrubí, které je krátce za polovinou své životnosti.
 S rekonstrukcí alespoň
hlavního vodovodního řadu
v příštích letech tudíž nepočítáte?
Na základě našeho vyhodnocení stavu vodovodu v městysi Mšec nesplňuje tento stav
kritéria pro akutní kompletní obnovu. Zásahy a opravy
tak budou zajišťovány provozovatelem.
 Jednal jste již o mšeckém
vodovodu, o jeho současném
stavu, s vedením městyse, se
starostou Mšece, a pokud ano,
na čem jste se dohodli?
Ano s panem starostou jednáme, a jsme dohodnuti, že
pokud bude městys realizovat jakékoli významnější práce
na chodnících a komunikacích,
vždy tyto zkoordinujeme s našimi potřebami, ať už k zajištění lokálních oprav, či k obnově
vybraných vodovodních řadů.
Děkuji Vám za rozhovor.
Libor Pošta

MUŽ SPADL PŘI KANALIZAČNÍCH PRACÍCH DO VÝKOPU,

TĚŽKÉMU ZRANĚNÍ PO DVOU DNECH PODLEHL

křičel jsem na něj, ale vůbec
nereagoval. Rychle jsem to
oznámil svým kolegům a pomocí bagru jsme ho vytáhli
z výkopu, když jsme ho naložili do lžíce a vyzvedli.“
 V jaké pozici ve výkopu ležel?
Tělo a hlavu měl opřenou
o skruž, která je umístěna
támhle uprostřed výkopu.
 Viděl jste na něm nějaké zranění?
Prakticky žádné, pouze
z nosu mu tekla krev.
 Když jste ho vytahovali,
reagoval nějak?

Já se do takovéto situace zatím nikdy nedostal. Stále ho vidím před očima, je mi hrozně
líto, že se nám ho nepodařilo
zachránit. Ještě teď se mi derou slzy do očí.
 Jak na něj vzpomínáte,
jaký byl?
Byl to hrozně pohodový člověk, všichni jsme ho tady měli
rádi, byla s ním zábava a měl
nekonfliktní povahu.
 Jeho pohřeb se bude konat v Jablonci, půjdete se
s ním rozloučit?
Samozřejmě, půjdeme všichni. Pohřeb by měl mít, co jsem
slyšel, v pátek, a tak mu půjdeme dát naposledy Sbohem.
Bude nám hrozně chybět.
Pracovník Jan Čarný, který
Bezprostředně po úrazu byl
těžce zraněného nalezl a přiJaromír Gala převezen do movolal pomoc.
tolské nemocnice, kde po dvou
Vaše první zkušenost, co se dnech zemřel. Jeho zranění netýče záchrany života?
bylo slučitelné se životem. Pan

Jaromír Gala žil v Jablonci sám,
i když prý měl dceru.

Výkop, do kterého muž spadl.
Na pravé straně je vidět odkrytá zemina, po níž zřejmě
muž sklouznul do výkopu.
S jeho spolupracovníky jsem
si povídal na místě neštěstí tři
dny po tragické události.
Jiří Červenka

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Po čtvrté hodině odpoledne skončili s prací a kolem
půl páté, když už se setmělo, zjistili, že jim schází jejich vedoucí Jaromír Gala. Jeden z pracovníků, 28letý Jan
Čarný, se ho vydal hledat: „Již
se hodně zešeřilo, když jsme
odcházeli, najednou někdo
povídá, že s námi nejde náš
parťák. Vrátil jsem se k výkopu, ale nikde ho nevidím.
Zábrany byly kolem výkopu,
tak, jak jsme je umístili, než
jsme odtamtud odešli. Naklonil jsem se tedy do výkopu a uviděl ho ležet dole. Za-

Mluvil jsem na něj, ale vůbec nereagoval, pouze těžce
oddychoval.
 I přes veškerou Vaši snahu se Vám kamaráda nakonec
zachránit nepodařilo. Byla to

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Výstavba kanalizace a ČOV ve Mšeci se již chýlila ke svému
konci. Vedoucí pracovní party ze subdodavatelské jablonecké
firmy Jaromír Galo (cca 50 let) se z vlastní iniciativy rozhodl,
že se svými podřízenými půjdou do Mšece pracovat i v neděli, přestože jeho šéf nedělní směnu zamítl. V neděli 24. listopadu vyjeli z Rakovníka, kde bydleli v ubytovně, aby ve Mšeci pokročili v díle.
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VE MŠECI SE HRAJE FOTBAL
S PŘESTÁVKAMI JIŽ STO LET

Fotbalová mšecká Lvíčata v roce 1960.
Starosta Sokola Bort s Adltem
však požadovali, aby stromy
káceny nebyly, ale naopak, aby
se zkypřily a dávaly užitek. Jednatel zase vzkazoval, aby ti, kte-

my, aby následujícího roku bylo
vše jinak.
Místní Sokol se nakonec
v roce 1932 přece jenom rozhodl ve své zahradě stromy

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

čiště, v polovině května uvedl: „V sokolské zahradě se necvičí, ač stromy byly poraženy
s odůvodněním, že vadí cvičení. Jen se hraje kopaná, míčem
tlukou do odkvetlých stromů
a poškozuje se jím střecha kůlny ve škole. Františkovi Valentovi jej neustále hází do zahrady a poškozují mu tím keře
a záhony. Když hráče napomenul, dostalo se mu sprosté odpovědi, nedůstojné sokolské
mládeži.“
Člen Sokola Urban navrhl,
aby kopaná i přecházení přes
cvičiště bylo zakázáno. Výbor
návrh schválil. K tomu byly vyrobené tabulky s nápisy „Kopaná na cvičišti zakázána“ a „Přecházení přes cvičiště pod pokutou 5 Kč zakázáno“.
V roce 1941 vzniklo v zámeckém parku fotbalové hřiště,
když místní fotbalisté svévolně
vykáceli kus místního zámeckého parku, což vyvolalo velkou nevoli u ostatních občanů.
Velké statné stromy byly vedle
zámku poraženy ve dnech 21.
až 23. května 1941, aby na tomto místě mohlo vzniknout fotbalové hřiště pro mládež, které nakonec sportovním potřebám nevyhovovalo, jelikož bylo
skloněné a krátké. Povolení
k poražení stromů vydalo ministerstvo zemědělství. Starosta obce spolu s ředitelem školy proti tomu marně protestovali, proti se postavil i Okresní

ní rozhodnutí se vydá, až se jejich kompetentní zaměstnanec
vrátí z dovolené, nicméně dotyční vášniví sportovci se chopili seker a pil. Podle tehdejšího ředitele školy zničili nejkrásnější stromy v parku, mezi
nimi překrásně kvetoucí hrušeň, jež byla opravdovou ozdobou, dále stoleté duby, červený

pravidelně, a to až do roku
1953. Pak se oddíl rozpadl.
V obecní kronice za rok 1957
je například uvedeno: „Fotbalisté žádnou činnost nevyvíjeli, jelikož velká část hráčů odešla na vojnu.“ Nevím, o jakých
hráčích to kronikář mluvil, ani
v předchozích letech ve Mšeci totiž fotbalové družstvo činné nebylo.
Teprve v roce 1959 se místní student, tehdy 18letý Rostislav Kleveta, rozhodl, že ze
žáků osmé třídy místní školy
vytvoří fotbalový tým Sokol
Mšec a přihlásí se do okresní soutěže, aby ji v následujícím roce vyhrál. Tatínkové
chlapců museli nejprve posekat hřiště na předepsanou
výšku a do branek připevnili
rybářskou síť, kterou sehnali u místních rybářů. „V Praze
jsem koupil červené sparťanské
dresy a pak ještě bílé, protože
se mi líbil tým Realu Madrid.
Čísla na dresy našily maminky
žáků. Na soutěžní utkání jsme
jezdili na kole nebo nás Jiří Důras vozil na nákladním autu či
traktorovém přívěsu z JZD,“
vzpomíná na fotbalové začátky ve Mšeci Rostislav Kleveta.

V roce 1960 hraje žákovské mužstvo Mšec proti Spartě Doly
Kladno. Gól právě střílí Mšečan Josef Cífka.
kaštan a jilmy. Za několik neděl
byli sportovci z parku vykázáni. „Co kníže ze Schwarzenbergu pro zkrášlení obce připravil,
zhynulo rukou ničemnou,“ zapsal bývalý ředitel školy František Valenta.
Fotbalový tým obce nicméně hrál soutěžní utkání od roku
1941 na novém hřišti za zámkem, do té doby se jeho utkání odbývala na hřišti u lesa,
východně od cesty k Jedomělicím. Svou činnost vyvíjel ne-

Na jejich utkání chodilo velké
množství místních fanoušků,
vstup byl dobrovolný. Po zápase vždy vybrané peníze řádně
spočítali a vložili do pokladny
Tělovýchovné jednoty Sokol
Mšec a pokladníkem byl dlouhá léta Ota Mildorf.
V témže roce založil Rostislav
Kleveta ještě Lvíčata, což byli
žáci z páté až sedmé třídy. Následující rok však odešel na vojnu, z které se vrátil v roce 1962.
Dokončení na straně 10

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

úřad, ale nic to nebylo platné.
Památkový úřad s ministerstvem zemědělství sice nakonec vydaly pokyn, že definitiv-

První fotbalový žákovský tým ve Mšeci v roce 1959. Zleva sedící: Josef Cífka, Jan Cífka, František Hrbek, Jiří Vízner, Vladimír
Kleidienst. Stojící zleva: Antonín Důras, Jaroslav Skůra, Josef
Husinecký, František Vítek, trenér Rostislav Kleveta, František
Lukáš, Jiří Hrbek a Jiří Šlajchrt.

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

Na schůzi Sokola dne 5. květ- ří chtějí kopat do míče, se přina 1931 se rozvinula bouřlivá hlásili do klubu. Nakonec bylo
debata o tom, zda členům So- rozhodnuto, aby se stromy vykola zakázat fotbal či ho tole- kácely a zahrada začala sloužit
rovat. Učitel František Valenta kopané, když Oldřich Valenbyl jednoznačně pro jeho zá- tin slíbil, že stromy vykácí sám
kaz a argumentoval tím, že ko- a Sokolu tak nevzniknou žádpaná nepřináší mládeži žádné- né náklady. Po tomto rozhodho užitku, a odvolával se na člá- nutí se Oldřich Valentin vzdal
nek v časopise Sokol č. 2/1931 náčelnictví s tím, že pokácení
a na ostatní jednoty. Mimo jiné stromů vyvolá u starších Souvedl: „Žáci místo cvičení hle- kolů rozhořčení. Novým nádí si jen kopané, při tom bují čelníkem byl zvolen Jindřich
řev a nadávky. Je
to nepěkná příprava na IX. sokolský
slet a místní okrskové cvičení.“ Nato
se Oldřich Valentin vzdal náčelnictví místního Sokola s odůvodněním,
že když žactvu nebude dovoleno kopat, nezíská je pro
cvičení a sám cvičit Z žákovského utkání Mšec – Řevničov,
nebude. Po nějaké který se odehrál ve Mšeci v roce 1960
chvíli si však funkci a na snímku jsou vidět i fandící diváci.
vzal nazpátek s tím,
že bude kopanou hrát na sokol- Šíma. A poté došlo k rozhodské zahradě, kde bude nutno nutí, že se stromy nevykácí, ale
porazit několik stromů, které naopak se zahrada oplotí a vytam budou pro tuto hru vadit. sází se na ní další ovocné stro-

vykácet, což se setkalo s velkou nevolí některých členů.
Pan Šlambora, předseda komise pro úpravu sokolského cvi-

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

Fotbalový tým byl ve Mšeci založen v roce 1921, ale jeho
činnost byla velmi nepravidelná. Fotbalisté v té době neměli na růžích ustláno, a to ani ve Mšeci. V roce 1930 se místní Tělovýchovná jednota usnesla, že zakáže hrát fotbal na sokolském hřišti, aby se neničily ovocné stromky. Protože hráči proti tomu začali reptat, rozhodl se hostinský František
Trubač darovat nově vzniklému sportovnímu klubu svůj pozemek za obcí mezi řevničovskou a srbečskou cestou. Rodící se mužstvo však kvůli chybějícímu serióznímu vůdci zanedlouho zaniklo.
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ROZPOČET MĚSTYSE MŠEC NA ROK 2020

BYL SCHVÁLEN JEDNOMYSLNĚ

FOTO LIBOR POŠTA

V úvodu zasedání dostal slo- zhotovíme písemný návod, jak
vo Ing. Rudolf Baudisch, kte- postupovat.“
rý z pozice stavebního dozoru
Poté, co místostarosta mšecinvestora občany Mšece infor- ké občany seznámil s rozpočmoval o tom, jak v městysi fi- tovými opatřeními, která byla
nišují práce na stavbě kanaliza- na straně příjmů navýšena
ce a ČOV, respektive na rekon- o dotaci z úřadu práce, doplastrukci povrchů ulic. Přestože tek na volby a další menší poo tomto přinášíme informace na jiné straně těchto novin,
některé dotazy
mšeckých občanů a odpovědi R. Baudische
zde uvádíme.
Jeden ze
mšeckých ob- Předsednický stůl byl tentokrát notně prořídlý.
čanů poznamenal: „Byť silnice od rybárny ložky, přistoupil k projednání
do středu Mšece byla komplet- a schválení dalšího bodu proně zrekonstruována, byl zde gramu, a to rozpočtového výpoložen nový asfalt, tak mís- hledu na roky 2020 až 2022.
ty je to tam jak na tankodro- Když přítomným občanům
mu.“ R. Baudisch reagoval ná- sdělil, že tento střednědobý výsledovně: „V tomto Vám, bohu- hled byl 29. listopadu vyvěšen
žel, musím dát za pravdu, valcíř na úřední desce, a na dotaz zato místy příliš proválcoval. Teď stupitele T. Jílka, zda do tohoto
se s tím nedá nic dělat, muselo výhledu byly zahrnuty i výdaby se to znovu rozkopat a po- je na rekonstrukci silnic a výložit nový povrch. A to za situ- stavbu chodníků ve Mšeci, odace, kdy KSÚS bude tuto kraj- pověděl ano, byl tento rozpočskou silnici, včetně finálního tový výhled schválen.
povrchu, v příštím či přespříA pak přišel na řadu hlavštím roce rekonstruovat, by ní, zásadní bod programu,
asi nebylo tím nejlepším řeše- a to schválení rozpočtu měsním.“ Jedna z občanek vznesla tyse na rok 2020. Místostadotaz, zda bude upravena ces- rostou předložený rozpočet,
ta kolem kašny a opět zde nai- kdy na straně výdajů je počístalováno zábradlí. R. Baudisch táno s částkou 33.200.000 Kč
odpověděl, že ještě před Vánoci a na straně příjmů rovněž,
se cesta kolem kašny dá do po- a kdy starosta a místostarosta
řádku a zábradlí se vrátí na pů- mohou provádět rozpočtová
vodní místo.
opatření do částky 500.000 Kč,
Další ze mšeckých vzne- byl následně všemi hlasy zastusl tento zásadní dotaz: „Jak se pitelů schválen.
dozvíme, kdy se můžeme přiPoté T. Rosenbaum všechny
pojovat?“ R. Baudisch k tomu přítomné občany a zastupiteřekl následující: „Samozřejmě le seznámil s obecně závaznou
to bude závislé na tom, kdy se vyhláškou o místním poplatku
stavba dokončí a bude možné za provoz systému shromažpožádat o kolaudaci. Když to ďování, sběru, přepravy, tříděpůjde dobře, tak v březnu by ní, využívání a odstraňování
mohla proběhnout kolauda- komunálních odpadů. Po delce, a v tu chvíli budete vyzváni ší diskusi, s tím, že poplatek
k připojování. S každým z Vás 650 Kč na osobu a rekreační
bude uzavřena smlouva o vy- objekt zůstává nezměněn a že
pouštění odpadní vody do ka- rozdíl mezi celkovými náklanalizace, a slíbil jsem, že Vám dy na svoz a třídění odpadů

a vybranými příspěvky, kte- problematické budově hasič- nou náves, jak to tam vypadá.“
rý činí 315 380 Kč, bude měs- ské zbrojnice, která není stá- T. Rosenbaum k tomu řekl násletys doplácet, byla tato vyhláška le uvedena na listu vlastnictví dující: „Za sebe Vám mohu říct,
schválena.
městyse, objednávce architek- že akční plán rozvoje se budeme
Dále se na zasedání mšec- tonické studie na rekonstrukci snažit upravit a doplnit tak, abykého zastupitelstva jednalo stodoly na zámeckém nádvoří chom pro náš městys a jeho obyo schválení územní působnos- a na stavbu nové brány při vjez- vatele měli nějakou rozumnou
ti Místní akční skupiny Rakov- du do zámeckého dvora.
vizi, bez které se dál určitě neponicko na území městyse Mšec.
Dále se místostarosta Mše- hneme. Takže za mě určitě ano.“
Když místostarosta účastníkům ce zmínil o stavu rekonstrukNásledně vznesl P. Mikovec
zasedání vysvětlil, že působnost ce starého hřbitova, umisťo- i tuto otázku: „Za sečení tráměstyse v této skupině dává vání nových uličních cedulí, vy za období leden až listopad
možnost školám, školkám, kontrolách na úřadu městyse, 2019 městys cizím subjektům
podnikatelům, zemědělcům, proběhlých kulturních akcích, proplatil 58 tisíc Kč, a přitom
spolkům a sdružením, a záro- kontrole mšeckého katastru máme vlastní údržbu. O co
veň i obcím a také o skvělých mšeckých fot- šlo?“ Místostarosta odpověděl
podávat žá- balistech, kteří v podzimní čás- takto: „Mnohé plochy na úzedosti o pod- ti soutěže neztratili jediný bod, mí městyse, které jsou určeny
poru do vy- a dořešení škodní události, kdy k sečení, byly letos vlivem stavhlašovaných přívalový déšť poškodil kabiny by kanalizace tak zhuntované,
výzev MAS Sokola Mšec.
že jsme potřebovali pomoc při
RakovnicMístostarosta přítomné ob- jejich sečení. Traktůrkem to
ko, a že se tak čany informoval také o mno- všechno sekat nelze, a navíc
snáze mohou žících se krádežích výzdoby nám tato technika někdy kondostat k růz- na spodním hřbitově, což bylo cem srpna selhala, protože její
ným dotač- pro něho impulsem k tomu, nože se často zasekly do úplně
ním titulům, aby se obrátil na Policii ČR. T. něčeho jiného než trávy. Proto
zastupitelé Mšece schválili Rosenbaum k tomu pozname- jsme oslovili místní zahradnicpůsobnost MAS Rakovnicko nal: „Příslušníci policie se bu- kou firmu, která nám pak se sena území městyse Mšec i v ná- dou snažit zajíždět na kontrolu čením trávy pomohla.“
sledujícím období, a to v letech i na hřbitov. Pokud se někomu
V závěru se do diskuse zapo2021 až 2027.
něco ztratí, je potřeba volat Po- jila zastupitelka Lenka VosátNásledně bylo všemi hlasy licii ČR a provést záznam. Ob- ková: „Co se týče akčního plázastupitelů schváleno, že měs- rátil jsem se i na Městskou Po- nu rozvoje do roku 2020, tak
tys Mšec pro středisko volné- licii Nové Strašecí. Pan Jahelka já s panem Bílkem jsme požáho času Duha Maják, který se mi sdělil, že s námi nemá uza- dali pana starostu, aby nás sestará o volnočasové aktivity vřenou veřejnoprávní smlou- známil s nějakými mšeckými
dětí, uvolní částprojekty, ale
ku 20.000 Kč.
zatím jsme
Ve zprávě staneměli možrosty, respektinost se na ně
ve místostarosty
podívat. Já
Tomáš Rosenza sebe ale
baum přítommohu říci,
né občany inforže chci, aby
moval o schůzce
p r o j e k t y,
s ředitelem VKM Posledního veřejného zasedání zastupitelstva městyse v minu- které jsou již
a.s. Ing. Pavlem lém roce se zúčastnilo kolem čtyřiceti mšeckých občanů.
zpracované,
Živnůstkem, kdy
se nějakým
jednali o případných opravách vu, tudíž k nám jezdit nemo- způsobem realizovaly, když už
mšecké vodovodní sítě, revizi hou. Po dotazu, jaká by byla se do nich vložily nemalé peníhasicích přístrojů a požární- výše příspěvku, mně bylo sdě- ze.“ Další z opozičních zastuho hydrantu v kulturním za- leno, že by se jednalo o cca pitelů Tomáš Jílek paní Vosátřízení, kterou provedla dne 2. 390 000Kč/1rok za kompletní kovou doplnil: „Ano, určitě by
října firma Haskon, proběhlé servis MP na našem území.“ byla škoda vyhazovat peníze
akci v Nesuchyni ohledně svo- Tato nabídka je dle jeho míně- na další nové projekty, takže by
zu a třídění komunálního od- ní neakceptovatelná.
bylo dobré vybrat stávající žipadu, setkání se starostou RaV diskusi vystoupil například votaschopné projekty a pokrakovníka, na kterém ho infor- Pavel Mikovec s tímto dotazem: čovat v nich. Myslím, že něktemoval o krocích městyse, jež „Chtěl bych se zmínit o tzv. akč- ré se tam dají najít, a my budeby měly přesvědčit tamní od- ním plánu rozvoje do roku 2020 me moc rádi, pokud do této činbor dopravy, že úsekové měře- a zeptat se, zda bude nějak ak- nosti budeme zapojeni. A ještě
ná má smysl, zásazích do zele- tualizován, jestli zastupitelstvo k akčnímu plánu rozvoje bych
ně, kdy s panem Rosenreiterem se s tím bude zabývat a vytvoří chtěl poznamenat, že tento plán
řešili výměnu uschlých stromů, si nějaký výhled, co by se mělo bude podmínkou některých dolupičích ve sběrném dvoře, kte- do budoucna realizovat, či opra- tací, takže bude nutné ho nějak
rým se zachtělo elektroodpadu, vit? Podívejme se třeba na Zele- aktualizovat.“
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

V pondělí 16. prosince se v salonku restaurace Na Knížecí
konalo poslední veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec
v minulém roce. Tentokrát byl předsednický stůl nebývale
prázdný, protože starosta Mšece Jiří Loskot byl hospitalizován
v nemocnici, Jiří Šuma mladší a Mani Soule se z jednání omluvili a zastupitelka Libuše Bestajovská se bez omluvy nedostavila.
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Pozvánky

NA TYRŠOVĚ NÁMĚSTÍ ZAZNĚLY VÁNOČNÍ KOLEDY

18. ledna – Myslivecký
ples. Uskuteční se v kulturním zařízení od 20 hodin.
2 9 . ú n o r a – Tr a v e s t i
show. Uskuteční se v salonku restaurace Na Knížecí
od 20 hodin.

Dne 11. prosince se před budovou úřadu městyse Mšec, covnice úřadu městyse Len- přání napsané na kartičce. Pro
na Tyršově náměstí, konala akce ZŠ Mšec a úřadu městyse ka Bílková krátce před zaháje- všechny, kteří v tento adventní
ním akce rozdala všem zúčast- čas vážili své kroky a přišli větČesko zpívá koledy.
něným, většinou maminkám šinou se svými dětmi zazpívat
Ta byla zahájena přesně občané Mšece mohli se svými s dětmi, zpěvníky s výše uve- si vánoční koledy, bylo připrav 17 hodin vystoupením dětské dětmi vypustit svítící balónek denými koledami, k vystoupe- veno bohaté občerstvení, hlavkapely Nápad, a poté přítomní s přáním. Jejich přání
však ve vydatném věru
brzo zhasla.
Děti ze zásvátek, který se slaví 31. října, kladní školy
připomnělo. A díky nim, i my pak zazpívaly
ostatní. Tradičními znaky Ha- koledy, jako
lloweenu jsou vyřezané dýně se Nesem vám
svíčkou uvnitř, dále čarodějky, noviny, Naduchové, černé kočky, košťata, rodil se Krisoheň, příšery, kostlivci, sovy, výři tus Pán, Pů- Děti ze základní a mateřské školy zpívají vánoční koledy.
atd. Typickými barvami jsou čer- jdem spolu
ná a oranžová.
- jč - do Betléma, Pásli ovce valaši, ní dětí na pódiu se bylo možno ně teplý čaj, nebo i grog či svaJak si jsi krásné, neviňátko a asi bez problémů připojit. A někte- řené víno, což mnozí účastníci
nejznámější – Vánoce, váno- ří tak i učinili. Děti si také s se- akce ve studeném větru ocenice, přicházejí. A protože pra- bou mohly přinést své vánoční li.
Libor Pošta

V KALIVODSKÉ ULICI
Na lidový svátek Haloween
upozornilo ve Mšeci několik
občanů, kteří žijí v Kalivodské
ulici a své obydlí opatřili patřičnou výzdobou. Ty nejzajímavější výtvory dnes zveřejňujeme.
Je dobře, že i ve Mšeci si pár lidí
tento známý anglosaský lidový

FOTO SIMONA RŮŽIČKOVÁ

O HALOWEEN STRAŠILO

Kvůli kanalizačním pracím ního vozu. S jakým úspěchem se dozvěděl, jelikož jsem pospíchal
byly mšecké ulice v loňském mu to podařilo, jsem se již ne- na jinou akci.
Jiří Červenka
roce velmi často uzavírány,
a pokud ne, tak bylo mnohdy
těžké jimi bez následků projet. O tom se přesvědčil sám
řidič nákladního vozu, který zde 28. listopadu pracoval
na kanalizaci.
„Když jsem míjel protijedoucí
náklaďák, tak jsem se mu chtěl
vyhnout a sjel jsem ze silnice
dolů. Ale to bude v pohodě, právě
mně přijeli na pomoc, aby mě vyUvízlý nákladní automobil je vyprošťován nakládačem.
táhli,“ prozradil mi řidič náklad-

VŠECHNY ZÁVADY NA MŠECKÉ KANALIZACI...
podmínkou jejich správce a fi- číná i tlak ze strany zhotovitele vým mšeckým domům a vždy
nance na to v rozpočtu. Dle vý- na úhradu víceprací. A i nadá- je „ukončeno“ na hranici souběru vedení obce jsou opravo- le platí to, že v této oblasti nás kromého pozemku kontrolní
vány v celé šíři i některé míst- čekají složitá vyjednávání, kte- šachtou, do níž pak bude z kaní komunikace, což bude fi- rá již probíhají.
ždého domu napojena kanalinancováno nad rámec rozpočNa stavbě se vyskytují více- zační přípojka. A lidé si je již
tu z rozpočtu městyse. Zatím práce i méněpráce. Hlavní po- mohou nechat zhotovovat, ale
byly vybrány komunikaurčitě neví, jak to provést
ce Vítovská, což je ulice
technicky, respektive jak
ke hřbitovu, Trubačova
a kdy mají „přepnout“ stákvůli možné erozi, a jisvající kanalizační potrubí,
tě to bylo nutné, dále Kavedoucí do jejich odpadlivodská a V Poustkách.
ní jímky, do nové kanali Jak budou rekonzační přípojky, potažmo
struovány zbylé silnice?
do nové kanalizační sítě.
Ostatní místní komuniMůžete jim v tomto něco
kace budou opraveny dle Pokládání nového asfaltového povr- doporučit nebo jim v tomplánu pouze v rozsahu zá- chu v Kalivodské ulici. Foto pochází to nějak poradit?
sahu do nich.
V první řadě musíme poze 17. prosince loňského roku.
 Jak se četné vícepráčkat na kolaudační souhlas
ce „dotknou“ rozpočtu této ložkou víceprací jistě budou s užíváním kanalizace a na postavby?
zmíněné komunikace a lze volení zkušebního provozu čisV minulém rozhovoru jsem předpokládat překročení roz- tírny. V pondělí 16. prosince
Vám sdělil, že v čerpání roz- počtu, i když každý by si jistě 2019 zahájíme proces definitivpočtu dojde určitě ke změnám, přál jeho nepřekročení.
ní kontroly, předání a převzetí
už jen z důvodu změn požado Kanalizační potrubí je dokončené stavby. Výsledkem
vaných investorem, a že již za- nyní již přivedeno k jednotli- určitě bude rozsáhlý seznam
FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 1
 Kvůli četným opravám
kanalizace nebyly mšecké silnice opraveny do konce listopadu, jak bylo původně plánováno. Kdy by podle Vás mohly
být povrchy mšeckých komunikací opraveny či uvedeny
do původního stavu?
Jistě až v příštím roce, až to
umožní klimatické podmínky
a obalovna bude schopna dodat živici. Protože se na krajských komunikacích nedodržel termín do konce listopadu,
musel na sebe zhotovitel dočasně převzít povinnost jejich
zimní údržby.
 V řadě ulic, především
na krajské silnici, která probíhá téměř celým Mšecem, je
silnice opravena v celé její šíři.
Proč se přistoupilo k tomuto
stylu oprav některých mšeckých silnic?
U krajských silnic byla homogenizace jejich povrchu

nedodělků a vad, které by však
neměly bránit užívání díla. Dopadne-li to tak, můžeme žádat
o kolaudaci, aby se obyvatelé
mohli začít připojovat. Ale nepředbíhejme, kanalizace i čistírna ještě nejsou dokončené.
Pokud zhotovitel nezklame (tak
jako už mnohokrát), tak se to
do konce roku dá zvládnout.
Budeme-li moct požádat o kolaudaci, pak dám s vedením
obce dohromady text pro obyvatele, jak postupovat.
 Kolik domů z jejich celkového počtu ve Mšeci musí
být připojeno do kanalizační sítě, aby mohl být zahájen
zkušební provoz nové ČOV?
A kdy by se tak mělo stát?
Odborníci uvádějí 20%, aby
začala čistírna fungovat. Ale
obyvatelé se musí začít napojovat ihned po kolaudaci. Jistě
jich nebude 20% napojených
mávnutím proutku.
Libor Pošta

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

FOTO LIBOR POŠTA
FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

PROJET MŠECKÝMI ULICEMI NEBYLO SNADNÉ
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O LAHODNOU HUSÍ PEČÍNKU BYL VELKÝ ZÁJEM

OBJEVÍ SE ČIPY

I NA MŠECKÝCH POPELNICÍCH?
Dne 17. října se místostarosta Mšece Tomáš Rosenbaum
v Nesuchyni, v hotelu Lions,
zúčastnil setkání obcí z Rakovnicka, na kterém se prezentovaly firmy EKO-KOM a také Marius Pedersen, která pro Mšec
zajišťuje svoz a třídění komunálního odpadu.
Nejdříve zde proběhla prezentace firmy EKO-KOM a posléze zmíněné společnosti Marius Pedersen. Zástupce firmy
EKO-KOM pan Pavel Kubásek informoval, že Rakovnicko patří ve Středočeském kraji
k nejhorším ve třídění odpadů.
Přitom dostupnost kontejnerů
na separovaný odpad je velmi
dobrá. „Je potřeba šířit osvětu,
že třídění má smysl,“ apeloval
na všechny účastníky akce.
Pan Pavel Strnad ze společnosti Marius Pedersen zmínil cenovou politiku jejich firmy a ujistil všechny přítomné, že celý region Rakovnicka,
Lounska, Žatecka má shodné podmínky a ceny. Ale i tak
je nucen oznámit nutné zvýšení cen na příští rok až o 5%.
„Musíme tak reagovat na zvyšující se náklady na mzdy, ale

nejen na ně. Zdražuje se hlavně ukládání směsných odpadů
na skládkách,“ prohlásil. Dále
připomněl novou povinnost
obcí, a to umožnit občanům
celoroční ukládání rostlinných
tuků a olejů nejčastěji ve sběrných dvorech nebo určených
nádobách. V závěru svého vystoupení informoval o možnosti do budoucna vybavit všechny
domácnosti nádobami na separovaný odpad. Každá domácnost by kromě popelnice
na směsný komunální a bio odpad měla k dispozici ještě nádoby na papír a další na plast.
Tento model funguje u našich
západních sousedů již několik
desítek let. Marius Pedersen
tento projekt rozjíždí už letos
ve Šternberku. Budoucnost také
vidí v instalaci čipů na jednotlivé popelnice. Výstup ze snímače čipů by byla 100% evidence
a kontrola vývozu.
-lp-

JAK SE NESTÁVKOVALO NA MÍSTNÍ ŠKOLE
Osobně jsem přesvědčen
Na středu 6. listopadu vyhlá- respektuje práva a požadavsili odboráři stávku na školách, ky pedagogů ohledně navý- (a plně toleruji možné odlišné
které se zúčastnila pouze zhru- šení mezd, tarifních základů názory jiných ředitelů i učiteba polovina škol. A jak k tomu a dalších vládních slibů, záro- lů), že pokud měli pedagogové pádné důvody k orpřistoupila Svazkoganizování rozsáhlých
vá ZŠ a MŠ Mšec,
stávek a vyjadřování
jsme se zeptali jejísvého nesouhlasu, pak
ho ředitele Milana
to bylo v době zavádění
Dvořáka.
nesmyslně plošné inklu„V den odboráze a likvidace fungujícíři vyhlášené stávho systému školství. Niky učitelů zůstala
koli v časech, kdy učikompletní činnost
teli čtvrtý rok za sebou
svazkové ZŠ a MŠ
přibývá tarifní základ
Bez hranic neomea bude přibývat i nadázena, všichni pedale. Možná pomaleji, než
gogové i žáci tedy Místní základní škola se ke stávce nepřipojila.
bylo prezentováno. Kapokračovali v běžné výuce včetně odpoledních veň však považují vyhlašování ždopádně v době, kdy se pozidružin a provozu všech ma- stávky, zvlášť na poslední chví- ci a ohodnocení pedagogů skuteřských školek. Reakce něko- li, jako neseriózní a nevhod- tečně snaží vylepšovat vláda
lika rodičů, s nimiž jsem měl nou formu protestu vzhledem i ministerstvo školství s podpomožnost hovořit, byly vesměs k rodičům žáků, kteří s nimi rou drtivé většiny politických
stran.“
Jiří Červenka
pozitivní. Většina z nich plně nemohou zůstat doma.
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Hlavní chod Svatomartinského menu, lahodná husí pečínka
s dvojitým knedlíkem a zelím, je právě na stole.

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO TOMÁŠ ROSENBAUM

Svatomartinské menu má ob- propečená husí prsíčka, a tak
Dne 9. listopadu byli nejen mšečtí občané pozváni na oblí- servíruje hlavní chod – konfibené Svatomartinské menu, jehož součástí pochopitelně byla tovaná husa s dvojitým knedlí- jednáno více než 50 hostů, kteří máme připravené zhruba tři
kem a bílým i červeným zelím, z větší části přijedou z blízkého porce navíc.
i pečená svatomartinská husa.
A že si pan kuchař dal na přía na závěr jsme pro ně připravili okolí. Jedná se hlavně o chataře
 Co všechno jste pro hos- i něco sladkého, a to větrníky. z Červené stráně.
Do restaurace Na Knížecí se
pravě všech lahodných jídel
ten den sjela řada nedočkavých ty, kteří si přišli pochutnat
 Když dnes někdo přijede opravdu záležet, mně potvrdila
 Můžete nám prozradit,
hostí ze Mšece a blízkého oko- nejen na husí pečínce, při- jak se taková svatomartinská a nebude mít objednané Sva- paní Monika Podpěrová, která
lí, aby si pochutnali na lahod- pravili?
mluvila nejen za sebe, ale
husa připravuje?
Nejprve hostům podáváme
né husí pečínce a dalších skvěi za chataře z Červené stráPoté, co jsme, já
lých pokrmech, jež byly sou- předkrm, tentokrát to je husí a moje pomocnice, husy
ně: „V sobotu 9. listopadu
částí Svatomartinského menu. paštika s brusinkami a mand- naporcovali, jsme je na2019 jsme si skvěle pochutI o tom, jak přípravy takové- lemi, k ní mají domácí bage- solili, opepřili a nakmínali na husím menu podáho speciálního menu vypada- tu, pak si mohou pochutnat novali, a pak je asi šest
vaném v restauraci Na Kníjí, jsem hovořil s Mistrem ku- na opravdu poctivé polévce hodin vařili v sádle. Važecí ve Mšeci. Jako předchařem Petrem Zenklem (54): zvané kaldoun, po ní se na stoly řit se mají 4 až 8 hodin,
krm byla výborná husí paštika s mandlemi, poté vyv závislosti na teplotě,
nikající a poctivý kaldoun.
která by měla být koNásledovala na jazyku se
lem 90°C. Toto jsme absolvovali v noci a dnes A takto vypadala porce skvěle propečené rozplývající husí pečínka
s dvojím zelím a dvojím
jsme husy opékali, svatomartinské husy.
knedlíkem, k tomu nefiltrodo zlatova, v troubě.
 Kolik lidí si objedna- tomartinské menu, ale bude vané pivo. A na závěr se podálo Svatomartinské menu, re- mít velkou chuť na lahodnou val domácí větrník. Harmonie
chutí! Však si ji nenechala ujít
spektive kolik hostů dnes oče- husí pečínku, vyhovíte mu?
káváte v salonku, a jsou to spíAno, počítáme s tím, že vždy spousta dalších chatařů. Těšíme
še obyvatelé Mšece nebo lidé přijde někdo, kdo se nespoko- se na další podobně vydařenou
Libor Pošta
jí jen s pohledem na krásně akci.“
z okolí městyse?

FOTBALISTÉ NEZTRATILI JEDINÝ BOD
Dne 16. listopadu proběhl
poslední zápas podzimní části
fotbalové soutěže. Místostarosta Mšece Tomáš Rosenbaum se
k předvedenému výkonu mšeckých fotbalistů vyjádřil následovně: „Moc děkuji Sokolu

KDY SE UMÍSTÍ ULIČNÍ TABULE?
Uliční tabule by měly být instalovány ve Mšeci na jaře, jakmile k tomu bude vhodné počasí. Původně se počítalo, že se
do konkrétních ulic rozmístí již

na podzim, ale kvůli stále probíhajícím kanalizačním pracím
a následným uzavírkám bylo
nakonec rozhodnuto, že se to
uskuteční až letos.
- jč -

za skvělou reprezentaci našeho městyse, neboť celý podzim se nenašel nikdo, kdo by
je dokázal ve II. třídě porazit,
a tak po 13 zápasech nasbírali
plných 39 bodů při neuvěřitelném skóre 69:12.“
A samozřejmě se nezapomněl
zmínit o řešení škodní události,
resp. o poškození kabin přívalovým deštěm: „Dne 17. listopadu začala probíhat domluvená
oprava poškozených částí fotbalových kabin a dne 12. prosince

byla oprava dokončena, včetně
předání. Rád bych opět poděkoval Sokolu za jejich nasazení při
opravách na části kabin. Ohledně poškození kabin přívalovým
deštěm byla nahlášená škodní
událost na pojistku, kterou měl
uzavřenou Sokol. Bohužel, plnění na přívalový déšť se nevztahovalo. Proto nyní probíhá dořešení nahlášení škodní události
na obecní pojistku u ČSOB. Dne
18. prosince proběhla schůzka
s likvidátorem.“
-lp-
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VE MŠECI SE HRAJE FOTBAL
S PŘESTÁVKAMI JIŽ STO LET

Dorost Sokol Mšec v roce 1965 na přátelském zápase v NDR.

Zábavný fotbalový zápas tlustých proti hubeným ve Mšeci v polovině sedmdesátých let.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU FRANTIŠKA ŠLAJCHRTA

Vítězové okresního přeboru ve fotbale jedou v roce 1969 na zájezd.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

Tým dospělých Sokol Mšec v 1. pol. sedmdesátých let. Sedící zleva: Jan Urban,
Josef Eisenstein, Jiří Šlajchrt, Vladimír Kleidienst, Zdeněk Prokop. Stojící zleva:
Petr Skůra, Jiří Sýkora, Jan Cífka, Zdeněk Veselý, Antonín Důras a Antonín Koula.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

Výbor Sokola Mšec v čele čí. Rovněž zvali na místní besení hřiště v zámeckém parku
pro malé rozměry nevyhovo- s Rostislavem Klevetou pořádal dy známé československé sporvalo. V důsledku reorganiza- koncem šedesátých a začátkem tovce, např. slavnou gymnastku Věru Čáslavskou či trenéra
národního mužstva ve fotbale, Rudolfa Vytlačila. Pomohlo jim, že JZD Mšec mělo navázanou družbu s ČSTV. Zábavy i besedy se konaly v místní
sokolovně, vždy za obrovské
účasti místních občanů.
Přestože již tři roky byly
sportovní kabiny u fotbalového stadionu postaveny, ani
v roce 1971 nebyly zkolaudovány, pokud vůbec někdy byly.
Fotbalové mužstvo se stalo
v roce 1975 přeborníkem okresu a po třech letech opět poFotbalový dorost Mšece z roku cca 1961. Sedící zleva: Václav
stoupilo do I. B třídy. O tento
Kořán, Václav Pich, Antonín Důras, Jiří Hrbek, Karel Křenek.
úspěch se zasloužil především
Stojící zleva: Jiří Sýkora, Zdeněk Prokop, František Hrbek, Josef
trenér Jiří Štáfek ze Slaného.
Eisenstein, Jaroslav Skůra a Vladimír Kleidienst.
Jak si vedl fotbalový Tým Soce sestoupili v roce 1966 opět sedmdesátých let ve Mšeci ta- kol Mšec v posledních pěti dedo okresního přeboru, a již neční zábavy, plesy a karneva- kádách, to se pokusíme zmapov roce 1967 získali opět titul ly, z jejichž výtěžků se hradily vat někdy příště.
Jiří Červenka
přeborníka okresu.“
náklady na dopravu a rozhod-

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

kabiny pro fotbalové hřiště se
staví na jeho pozemku. Místní
národní výbor na tomto základě rozhodl „stěžovateli“ přidělit jiný pozemek... V roce 1968
byly konečně dostavěny kabiny
na fotbalovém hřišti a mužstvo
se umístilo v okresním přeboru
na 3. místě.
Fotbalový tým Sokol Mšec
se pod hlavním trenérem Rostislavem Klevetou stal v roce
1969 přeborníkem okresu a postoupil do I. B třídy. Družstvo
B hrálo ve III. třídě okresní
soutěže. V místním týdeníku
Rozvoj vyšel v červnovém čísle následující článek: „Již v roce
1960 získalo družstvo žáků titul okresního přeborníka. Celé
družstvo přešlo v témže roce
do kategorie dorostu a v roce
1963 získalo titul přeborníka
okresu. Do roku 1966 pak hrálo v krajské soutěži. Svá utkání museli hrát na hřišti Sokola Řevničov, jelikož dosavad-

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

Dokončení ze strany 6
Od toho roku se také snažil
o vybudování nového fotbalového hřiště. Předseda Sokola Eduard Lasák jednal o novém hřišti s MNV, JZD a ONV, ale bezvýsledně. „Měly pouze sliby, ale
nikdy je nesplnily,“ říká Rostislav Kleveta. Teprve v roce 1964,
když redaktor Rudého Práva napsal článek, který ideologicky
pojal, začalo se něco dít. JZD
dodalo stroje na srovnání terénu, aby si fotbalisté svépomocí hřiště na kraji obce postavili.
K otevření fotbalového hřiště došlo 18. září 1965. Koncem
října bylo započato se stavbou fotbalových kabin. V roce
1966 se natřela drátěnka u nového fotbalového hřiště a kolem něho se vysázelo okrasné
stromoví. Stavba sportovních
kabin však vázla, jelikož nebyl
dostatek stavebního materiálu
ani finančních prostředků. Pan
Zubr na MNV protestoval, že
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ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ STROM SE PODAŘILO AŽ NAPODRUHÉ

HASIČSKÁ ZBROJNICE STÁLE V ŘEŠENÍ
Na budově hasičské zbrojnice se stále řeší její kolaudace. Poté, co zástupci městyse
navštívili stavební úřad v Novém Strašecí, zjistili, že kolaudace není nutná, ale problém je

na prostranství před budovou
městyse, vyzval ke společnému výkřiku: „Stromečku, rozsviť se! Děti daly na jeho doporučení a opravdu velmi hlasitě
„vyzvaly“ stromeček k rozsvícení. Elektrotechnik však v tento okamžik nebyl zrovna ve formě a velký stříbrný smrk stále
zahalovala tma. Po chvíli se mu
to naštěstí podařilo a z Tyršova
náměstí se ozvalo velké sborové: „Jéééé.“
Následně proběhlo ještě dozdobení vánočního stromku
firmou MV Energy z Kladna.
Paní Silvestrová doporučila
doinstalovat rampouchy, byly
doplněny řetězy, opraveny stávající a byla posunuta hvězda
na špičce.
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Dne 30. listopadu byl na Tyr- ně zazpíval několik vánočšově náměstí ve Mšeci slavnost- ních koled, přistoupil starosta
ně rozsvícen vánoční strom. k hlavnímu aktu – samotnému
Ale předtím, než se začalo plnit rozsvícení vánočního stromu.
hlavní mšecké náměstí, probě- Všechny děti, jak na pódiu, tak
hl v obřadní síni budovy městyse vánoční jarmark, a teprve v 16 hodin začala
hlavní akce, a to vystoupením známého
harmonikáře Bohuslava Ježka a kytaristy Dominika Lomičky. Když početnému
publiku zahráli a zazpívali známé vánoční
písně, byl Bohuslav Ježek přítomnými občany vyzván, aby své vystoupení zakončil Vltavou Bedřicha Smetany. Vyhověl a bylo to
opravdu skvělé.
Rozsvícený vánoční strom na TyršoKdyž početný dav
vě náměstí.
dětí na pódiu násled-

ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

JIŽ OBJEDNÁNY
Architektonické studie na rekonstrukci stodoly na nádvoří
mšeckého zámku a na výstavbu nové brány do zámeckého
dvora byly u Ing. Arch. Jiřího
Mrázka a na doporučení paní
Ing. Arch. Evy Volfové z památkového ústavu objednány
13. listopadu. Dne 21.11. pan
architekt začal s oměřováním
stodoly i brány. Dne 17. prosince proběhla schůzku s Hasičským záchranným sborem
v Rakovníku ohledně jejich požadavků na obě stavby.
-lp-

v ne úplně jasném vlastnickém
právu. Část budovy zbrojnice
na pozemku č. 430 totiž není
uvedena na listu vlastnictví
městyse. Nápravu vedení městyse řeší s odborem výstavby
v Novém Strašecí a katastrálKDY VYJDOU PŘÍŠTÍ ním úřadem Rakovník. Po zaMŠECKÉ LISTY? psání na list vlastnictví městyse bude možno žádat o dotace
Příští číslo Mšeckých lisna opravu zbrojnice.
-lptů vyjde 5. března. Příspěvky
do tohoto vydání můžete zasí- PROJEKTY NA OBNOVU ALEJÍ
lat do 21. února na adresu naší
redakce, e-mailem nebo odevzdat na úřadu městyse. PouKoncem října minulého roku né době probíhá úprava prožít můžete i náš redakční televedení městyse s Ing. Rosenrei- jektu na údržbu a obnovu alefon: 313 572 113. Uvítáme katerem řešilo výměnu uschlých je od hřbitova směrem ke třticždý nápad, příspěvek či kriticstromů v záruce, před budo- ké silnici. Také se již zpracovákou připomínku. Vaše redakce
vou školy. Před mateřskou vají projekty na další aleje, a to
školkou bude nahrazen také v Kaštance, ulici Pozdeňská
Jubilea
jeden uschlý kaštan. V součas- a na Hájích.
-lpGratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea V LEDNU BUDOU ZAHÁJENY
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraDne 2. října proběhla ve Mše- la revize spalinových cest v bytě
ví, štěstí a spokojenosti do dalci revize hasicích přístrojů a po- u hasičárny, v bytě nad knížeších let.
žárního hydrantu v kulturním cím a truhlárně. Revize provedV listopadu oslavili
Tylová Blanka
90 let zařízení. Zajišťovala ji firma la firma Kominictví Staňková –
84 let Haskon, která do nemovitos- Rol z Rakovníka.
-lpŠumová Marie
Malcová Maruše
81 let tí městyse doplnila 3 hasicí
Dokládalová Věra
81 let přístroje. Dále probíhá doplSedláček František
80 let ňování a úprava dokumentaProcházka Lubomír
80 let ce BOZP.
Posledního října minulého
V prosinci oslavili
V lednu budou na všech ne- roku, ve 2.10 hodin ráno, probuZubrová Anna
92 let movitostech městyse zahájeny dilo starostu zvonění mobilního
Skleničková Antonie 86 let revize elektroinstalací, elektro- telefonu. Občanka Mšece, bydFrolík Zdeněk
83 let spotřebičů a hromosvodů. Re- lící v domě, sousedícím s areáPešulová Jaroslava
83 let vize bude provádět pan Jaro- lem sběrného dvora, mu oznáProcházková Miloslava 75 let slav Miller z Pozdně, který je mila, že rodinu zbudil štěkot jePochová Karla
75 let v minulosti ve Mšeci již pro- jich psů a že ve sběrném dvoře
Uher Ladislav
70 let váděl. Dne 5. prosince proběh- vidí světlo z baterky v hale, kde

SE JIŽ ZPRACOVÁVAJÍ

REVIZE ELEKTROINSTALACÍ

LUPIČE ZADRŽELI NA MÍSTĚ
je uložen převážně elektro odpad. Tato paní na nic nečekala, a rovněž zavolala Policii ČR,
která přímo na místě zadržela dva lupiče. Po ohledání místa nebyla zjištěna žádná škoda
a nic se neztratilo. Lupiči totiž přelezli pouze vrata do haly
a chtěli odcizit nějaký elektro-

odpad, jak uvedli při výslechu.
Akce skončila ve 3.40 hod. Policie je odvezla na služebnu, kde
s nimi provedla výslech, ale druhý den je byla nucena pustit.
Místostarosta městyse chce
tímto bdělé mšecké rodině
za ochranu majetku městyse
moc poděkovat.
-lp-
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V ROCE 1929 SE MĚSTEČKO MŠEC OCITLO

POD NEVÍDANÝMI PŘÍVALY SNĚHU

KRESBA LADISLAV OPLT

V lednu 1929 napadlo ve Mšeci tolik sněhu, že se musely cesty protahovat rozhrnovacími saněmi. Kočí za jedno projetí obcí dostal 10 Kč. Poté přišly kruté mrazy, které
nikdo z místních nepamatoval. Mráz dosahoval až – 41 °C. Od silvestra 1928 až po 8. březen 1929 nikde v zemi nepřeskočila rtuť v teploměru nulu. Dokonce ani v pravé poledne. Sibiřský mráz zničil celou krásnou stinnou alej od horních vrat velkostatku až k Háji po obou stranách cesty, v níž se střídaly vlašské ořechy se švestkami.
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KAŽDÝ DEN CHODILI 8 KM
PĚŠKY DO MŠECKÉ ŠKOLY

KRESBA LADISLAV OPLT

 Žijí ještě Vaši spolužáci,
kteří s Vámi podnikali tyto
dlouhé pochody?
Dvě tehdy malé dívky, které
chodily často v čele našeho průvodu, žijí dodnes – devadesátiletá Jiřina Vojtěchová z Pozdně
a jednadevadesátiletá Jaroslava Vejrážková z Líského. Emilka Uhlíková z Hřešic zemřela
před dvěma lety ve věku 88 let.

šikana, že by starší ubližovali
mladším nebo slabším?
To ne, to můžu říct, že nic takového tenkrát neexistovalo.
 Když jste chodili ze školy lesem domů, byli jste ukáznění?
Byli, až na jednoho kluka, nějakého Karla Richtra z Pozdně,
z Poustek. Ten sbíral po cestě užovky a zmije, a házel nám
Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

Jaroslav Ulrich chodil koncem třicátých let a během 2. sv. válOpravdu ne. Všichni jsme
ky každý den pěšky z Pozdně, kde bydlel, do Mšece do školy. měli velké aktovky, někteří je
Bylo to osm kilometrů tam a osm kilometrů zpátky, a to přes nosili v ruce a ostatní na záles. Každý den již jako desetiletý školák tak musel ujít 16 km. dech. A ty velké tašky byly pro
nás výhodou. Když byl sníh,
 Kolik Vás chodilo pěš- museli být jako desetileté děti tak jsme si na ně sedli a když
ky z Pozdně do mšecké školy? utrmáceni a vyčerpáni, ne?
byl před námi kopec dolů, tak
Chodilo nás 52 dětí, z toho
A víte, že ne, My jsme na to jsme ho sjeli jako na bobech.
byly tři holky, a to ve věku 9 byli zvyklí, a připadalo nám to Například jsme takhle na akaž 14 let. V Hřešicích se k nám naprosto normální. Já se měl tovkách sjížděli vrch z Myšiny
připojily děti, které šly z Líské- oproti kamarádům hej, já byl dolů. Později s námi chodily
ho. Bohatí rodiče či rodiče dí- rozmazlené dítě, a tak mi ro- i dvě učitelky, které žily v Pozdvek většinou posílali své děti diče na cestu koupili polobot- ni a učily ve Mšeci. A jedna
do slánské školy, kde od pon- ky. Ostatní děti však chodily z nich, 24letá učitelka Věra Jindělí do soboty bydleli po jed- v bagančatech, a to bylo dale- drová, ty kopce sjížděla s námi.
notlivých domech.
ko náročnější. A také měly chu Do školy jste museli cho Kudy jste chodili?
dou stravu, většinou jen chleba dit za každého počasí. Jak jste
Různě – přes Myšinu, Hus- namazaný margarínem. Mně to zvládali, když například
níkový lesík nebo jsme se ně- ale rodiče dávali s sebou chle- lesní cesty byly zasypány vykdy vydali Pletichovou cestou. ba namazaný medovým más- sokým sněhem.
Do Mšece jsme vždycky dora- lem nebo škvarkovou pomaV takovém případě šel vždy
zili cestou u starého horního zánkou. Pamatuju si, že jsme někdo v čele průvodu a razil
hřbitova.
chodili na výtečnou polévku hlubokým sněhem cestu. Pra Kdy jste z Pozdně vychá- do hospody Na Knížecí k panu videlně jsme se na čele střídazeli, abyste mohli být v osm Žákovi, někdy jsme na ni zašli li. Velel jeden z kluků, který
hodin ve škole?
i k Pazourkům či k řezníkovi měl největší autoritu. Nedělal
se rozdíl, jestli je někdo mladší nebo starší, kluk nebo holka. Prošlapávat sníh tak musela třeba i naše spolužačka 12letá
Jiřinka Vojtěchová, která chodila s námi.
 A co když pršelo nebo
byla bouřka?
Chodili jsme za každého počasí. Když pršelo, tak jsme si
hodili pytel na hlavu, a bylo
to. Někteří nosili pytel, když
ho složili, i jako čepici. Já tedy
jako jeden z mála nosil pláštěnku. Jak říkám, já byl rozmazlený dítě. Když byla bouřka, tak
to bylo složitější. Snažili jsme
se schovat pod strom, ale zkušenější děti říkaly, že pod stromem je to nebezpečné, jelikož
do něj může udeřit blesk.
 Když jste museli vycházet
v šest hodin ráno, tak musela
být v lese naprostá tma...
Tam byla tma jako v prdeli, ale vždycky jsme došli a nikdy jsme si na nic nestěžovali.
A když jsme měli mokré oblečení, tak školník nebo jeho manželka nám je sušili. Potmě jsme
chodili i někdy v zimě ze školy.
Jednou nás ředitel František VaDěti chodily do mšecké školy až z Pozdně.
lenta nechal po škole. VymlouV šest hodin ráno. Cesta nám p. Chvapilovi na zabíjačkovou. vali jsme se na to, že se potmě
trvala dvě hodiny, zaleželo, jaké
 Ten osmikilometrový bojíme chodit lesem, ale byla to
bylo počasí a nebo jestli rost- pochod jste museli ale absol- lež. Teprve v sedm hodin večer
ly houby.
vovat dvakrát denně a s taš- nás pustil domů, ale druhý den
 Když jste v osm hodin do- kou na zádech, ani to vám jsme měli za to úlevu a mohrazili do mšecké školy, tak jste nevadilo?
li jsme přijít později do školy.

Učitelka Věra Jindrová (22 let) se svými oblíbenými žáky, 13letým Jaroslavem Ulrichem a jeho spolužačkou Jiřinou Vojtěchovou v roce 1942. Foto bylo zhotoveno ve mšeckém ateliéru Josefa Klímy.
 Vy jste vlastně zažil i zatčení ředitele Valenty gestapem?
My jsme se o tom jako žáci
dozvěděli až po nějakých dvou
dnech. My jsme ho měli moc
rádi, já od něj dokonce dostal i jednu knihu, myslím,
že pocházela ze zakázaných
a vyřazených knih ze školní
knihovny.
 Existovala za vás ve škole

je za krk. Jednou mi ji za košili
hodil také, ještě dneska si na to
živě pamatuju, fuj! Jinak jsme
cestou ze školy sbírali v létě
houby – kozáry, hřiby, kožíšky a bedly.
Na závěr rozhovoru si Jaroslav Ulrich posteskl: „Cesty
do Mšece nám zavál mnohokrát sníh. Dávno, již opravdu
dávno, není slyšet v lesích dětský smích.“
Jiří Červenka

DO POLE VYTEKLA NAFTA
Dne 3. prosince krátce po půl
osmé ráno jel 46letý řidič ze
Šumperska s nákladní soupravou DAF od Slaného na Mšec.
Při sjíždění z kopce si všiml námrazy na vozovce, a díky tomu
se rozhodl použít motorovou
brzdu, čímž se stala souprava
neovladatelnou.

Tahač vjel doprava na pole
a návěs se stočil napříč přes silnici. Došlo k proražení nádrže vozidla a desítky litrů nafty vytekly
do pole, odkud ji odstranila firma Dekonta. Řidič byl s lehkým
zraněním ošetřen v rakovnické
nemocnici. Škoda na soupravě
činí dvě stě tisíc korun.
-r-
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MAJITEL MŠECE ALBRECHT Z KOLOWRAT
Albrecht z Kolowrat patří mezi největší mšecké historické
osobnosti. V roce 1361 se stal majitelem mšeckého panství, které mu za jeho statečné a věrné služby měl darovat sám král Karel IV., jenž si Albrechta z Kolowrat nesmírně vážil. V padesátých letech 14. století ho dokonce jmenoval hejtmanem a správcem Čech v době jeho nepřítomnosti. V letech 1361 až 1363
byl maršálkem třetí jeho manželky, královny Anny Svídnické,
a v letech 1374 až 1380 hejtmanem ve Vogtlandu v Německu.
Kdo ve skutečnosti byl Albrecht
z Kolowrat a jak a kde zachránil
Karlu IV. život? Albrecht z Kolowrat je považován za faktického zakladatele jednoho z nejstarších šlechtických rodů u nás.
První písemná zmínka o něm pochází z roku 1347, kdy vystupoval
jako svědek při prodeji Rožmitálu. Jeho předkové pocházeli z vesničky Kolovraty u Uhřiněvsi, kde
kdysi stávala tvrz.
Kronikář Dalimil pokládá
za prvního předka rodu Kolowratů lučanského knížete
Vlastislava z konce 13. století,
což však dnes nelze nijak doložit. Nicméně, jisté je to, že

vána 1367), jež byla jeptiškou ve Vratislavi, spoludržitel klášAlbrecht starší z Kolowrat zev klášteře sv. Jiří na Pražském tera v Ročově byl praotcem li- mřel 5. července 1391 a byl pohradě. Roku 1362 však již byla nií Bezdružické a Nowohrad- hřben v Dolním Ročově, kde
Albrechtova první žena mrtvá. ské, a syn Herbort (†1420), jinde než v konventním chráPodruhé se oženil s Annou ze hejtman Chebska a litoměřic- mu augustiniánů poustevníSlavětína (zmiňována v letech 1375 až
1380). Z celkem pěti
dětí se jim narodili čtyři synové. Albrecht ml. (†1416)
z a k l a d at e l l i n i í
Liebsteinské a Krakowské, byl stejně
jako jeho otec hejtmanem Vogtlandu
(1383 – 1392), dále
byl spolupatronem
kostela v Ročově či
podvýběrčím daní
v plzeňském kraji.
Stal se také soudcem hrdelního sou- Záchrana českého krále Karla IV. Albrechtem z Kolowrat v roce 1355 při
du plzeňského a ža- jeho přepadení v italské Pise. Obraz od Josefa Berglera (1753 – 1829).
teckého kraje a přísedícím dvorského a zemského kého kraje, přísedící zemské- ků, který za svého života nesoudu (1392 – 1401). S manžel- ho soudu, se stal zakladatelem chal vystavět.
kou Kateřinou z Hedčan měl tři linie Mašťovské. Poslední syn
Jiří Červenka
syny a v jeho majetku byly stat- Aleš (†1422) byl rovněž příseP.S.: Děkuji Mgr. Haně Mareky Krašov, Libštejn, Kolešovice, dícím zemského soudu. Jediná šové ze společnosti KolowratoBezděkov a Jezeří.
dcera Maruška (†cca 1419) se vy domy a.s., za poskytnutí zaDalší syn Albrechta st. Miku- provdala za Duška ze Žirotína jímavých informací, a Zdeňce
láš (roku 1393 byl již mrtev) se na Pnětlukách (1372 – 1414). Dokoupilové (Zámek Rychnov
stal zakladatelem linie KornPo smrti manželky Anny se nad Kněžnou), Klášteru augushauzské (Mšecké) a Žehrov- Albrecht oženil potřetí, tento- tiniánů u sv. Tomáše v Praze
ské, syn Purkart (roku 1410 již kráte s Anežkou ze Švamberka, a SOA Litoměřice za fotodomrtev), kanovník a obročník sestrou Buška ze Švamberka.
kumentaci.

le Karla IV. na císařskou korunovaci do Říma. Na velikonoční neděli 5. dubna 1355 byl Karel IV. ve svatopetrské bazilice v Římě korunován císařem.
Ještě ten den ale město opustil,
protože dal dříve slib papeži,
že se v něm nezdrží déle než
24 hodin. Apeninský poloostrov totiž tehdy nebyl zrovna
bezpečným místem.
Při zpáteční cestě se císař
s císařovnou ubytovali v Pise.
Zde však 19. května 1355 došlo k povstání a palác, ve kterém císařští manželé přenocovali, byl podpálen, takže Karel
IV. a jeho manželka Anna Svíd-

KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ U SV. TOMÁŠE V PRAZE A SOA LITOMĚŘICE

ZACHRÁNIL KRÁLI KARLU IV. ŽIVOT

na nejstarším erbu rodu Kolowratů je na červeném podkladu vyobrazeno zlaté kolo
s osmi loukotěmi. Bájný příběh vypráví o silákovi, který
zachránil českého krále a jeho
malého syna před jistou smrtí, když zachytil loukotě jejich vozu a zastavil tak splašené koně. Rodové příjmení Kolowrat pak vzniklo spojením
slov „kolo“ a „vrátit“ a na počest této události směli páni
z Kolowrat užívat erb v podobě kola s osmi loukotěmi. Podle
jazykovědců však název obce
Kolovraty vznikl od názvu staročeského lisu, který naši předkové nazývali kolovratem.
V září 1354 doprovázel Albrecht z Kolowrat českého krá-

nická si museli zachránit život
útěkem v nočních úborech. Jen
díky statečnosti jeho doprovodu se mu podařilo probít z obklíčení. Musel se však bít s hrstkou svých věrných s mečem
v ruce. Život mu zde měl zachránit právě Albrecht z Kolowrat. V následujících dnech
Karel IV. odboj potlačil a sedm
vůdců povstání dal na náměstí popravit.
Albrecht z Kolowrat byl třikrát ženatý a se svými ženami
měl osm dětí. Jeho první chotí byla žena neznámého jména s přídomkem z Hřivic. Měl
s ní Ješka (zmiňován v letech
1357 až 1363), který se neoženil a zemřel bezdětný (před rokem 1380), a Anežku (zmiňo-

Paní Miroslava Švecová ze
Mšece se nám svěřila se svou
nepříjemnou zkušeností, kterou zažila před několika měsíci: „V srpnu jsem se rozhodla
umístit do desky na naší hrobce fotku mého dědečka Františka Prokopa, jak se loučí se svými koňmi, které musel na základě komunistického nařízení
odvést na jatka. Když práci kameník dokončil, umístila jsem
zpátky na hrobku všechny květináče, které se tam nacházely od jara. Když jsem tam ráno

přišla, tak jsem nemohla uvěřit,
co se to stalo. Všechny květiny
včetně nádob byly pryč, zůstaly
tam pouze dva malé květináče,
každý v jednom rohu. Byla jsem
z toho úplně pryč. Nemohla jsem uvěřit tomu, že někdo
něco takového dokáže udělat, že
se nebojí, že mu upadnou ruce,
když znesvětí hrob mrtvých.“
Paní Švecová, která do té
doby žádné negativní zkušenosti se ztrátou nebo poškozením květin na hrobě neměla,
vše nahlásila na policii, která

Takto byla hrobka nazdobena před krádeží.

událost zadokumentovala, ale
bohužel pachatel do dnešního
dne zůstal nedopaden.
V minulých dnech nám
volala další paní, která jezdí
do Mšece na chalupu a na zdejším hřbitově má rodinný hrob.
Stěžovala si, že o letošních dušičkách jim někdo z hrobu rovněž ukradl květiny. Krást květinovou výzdobu z hrobů je
hyenismus, pokud jste se s něčím takovým setkali i vy, napište nám o tom nebo zavolejte.
Jiří Červenka

A takto vypadala po krádeži.

FOTO MIROSLAVA ŠVECOVÁ

Albrecht z Kolowrat (klečící) v roce 1374 se svou manželkou
Annou ze Slavětína a svými tehdy žijícími syny u příležitosti
založení kláštera v Ročově.

ZÁMEK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Z HROBKY UKRADLI CELOU KVĚTINOVOU VÝZDOBU
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T. G. MASARYK JEZDIL PRO HOUSKY KE MŠECKÉMU PEKAŘI

MŠEČTÍ CHODILI NA ZÁBAVY DO POZDNĚ I JEDOMĚLIC
Mšečtí velmi rádi chodili
na taneční zábavy do Pozdně
i Jedomělic, jelikož tam hrával
Josef Fořtík ze Mšece. Když Josef Fořtík zemřel, v Pozdni se začali střídat dva kapelníci – učitel hudby Václav Šaroch ze slánské Baterie a Jaroslav Klempt ze
Zvoleněvse s populární Zvolenkou. Mšečtí nechtěli přijít o žádnou zábavu, a tak jejich mluvčí,
vždy vyšňořený Jára Švarc, vyřídil s pořadateli, aby nehrála muzika současně v Pozdni a Jedomělicích, jelikož nechtěli o žádnou tancovačku přijít. Jára Švarc
byl velký seladon a ke každé tanečnici byl velmi milý. A zároveň všechny toužily po jeho přítomnosti. Ale on odolal všem
ženám a nikdy se neoženil.

Naše Sokolské šibřinky
v Pozdni byly populární, jelikož u nás bylo mnoho mládeže, která ráda chodila na zábavy v maskách. Masek bývalo
každoročně přes stovku, letos
bylo výjimečně jen 98. Rovněž
bylo zvykem předtančení a půlnoční scéna. Kdežto v Jedomělicích, kam jezdila slánská smetánka za tancem, to byl nobl
ples. Hrály tam Lesanka, Karel
Valdouf, Polata a další známé
kapely. A hlavně se pyšnili kuchyní. Léta tam vařil vynikající
řezník pan Kédl s týmem výborných kuchařek, které vedla teta
Běta Čermáková.
Pozdeň v tom bývala chudší,
vždycky byla pouze drštková
polévka a buřty. Do Jedomělic

na ples chodily tanečnice vyparáděné, jelikož tam bylo mnoho
švadlen, konkrétně šest, a ještě také krásná Vlastička z Řisut, která dosud žije. Ovšem
na masky jsme byli bohatší my,
z Pozdně. Jak čas běžel, Šibřinky zůstaly pouze v Pozdni, letos budou již po 92. Už ani jeden z bývalé mšecké mládeže
se k nám bohužel nedostaví,
jelikož poslední žijící byl Zdeněk Valenta, a ten před dvěma
lety zemřel.
A přece nám po celé partě
mšeckých tanečníků něco zbylo.
V podsálí odpočívá kornhauzský stůl, který každé Šibřinky
a sjezdy vévodí na sále, jelikož
si k němu může sednout 18 lidí.
Jaroslav Ulrich, Pozdeň

til naruby. Nový komunistický režim začal rušit malé živnostníky, a tak i dědovi odebral
1. ledna 1950 živnostenský list,
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pavé housky. Že si na nich pochutnával, bylo zřejmé, protože se to sice opakovalo nepravidelně, ale hodně dlouho.

Mšecký pekař Václav Bort se svou manželkou Marií.
Také se vždycky zastavil u lidí,
kteří pracovali na poli, a krátce s nimi pohovořil.
Byl také starostou Obce sokolské, zakládajícím členem
Kampeličky a později se stal
i baráčníkem. Za okupace pomáhal lidem z Kladna a Slaného s chlebem a hlavně moukou.
Po revoluci se lidé tři roky těšili z nabité svobody, než přišel
únor 1948 a celý život se obrá-

a tím pekařství skončilo. Strýc
Václav musel nastoupit do pekárny p. Zajíce do Řevničova,
která byla koncem padesátých
let také zrušena.
Rod Bortů dle dostupných
pramenů patřil k nejstarším
rodům, žijících ve Mšeci. Jeho
kořeny sahají až do 17. století.
Jeho potomci zde žijí dodnes.
Ludmila Hrdinová, Řevničov
rodačka ze Mšece

KDO BYL PEKAŘ VÁCLAV BORT?
Václav Bort se narodil 15.
listopadu 1870 ve Mšeci čp.
116 v rodině ševce Václava
Borta (1839 – 1915) a Cecílie Rajnyšové (1847 – 1885) ze
Mšece čp. 119, ta však ve 38
letech zemřela na zápal plic,
a tak se v únoru 1886 oženil
podruhé, a to s Antonií Marečkovou (1851 – 1911) ze
Pcher, která v 60. letech zemřela na tuberkulózu.
Pocházel ze 12 dětí. Za souro z e n c e m ě l A n a s t á z i i
(*1867), Barboru (*1872),
Mar ii (*1873), Antonii
(*1875), Anežku (*1877),
Karla (*1880), František (1882
– 1909), Josefu (1885), Josefa

(*1886), Annu (*1888), Rozálii
(*1891) a Josefu (1894 – 1895).
Dne 11. června 1907 se
v Nymburku ve 36 letech oženil s o dvacet let mladší 17letou Marií Justovou (*1890),
dcerou krejčího Karla Justa.
Měli spolu čtyři děti – Václava
(*1908), Karel (*1909), Marie
(*1911) a Ludmila (*1913).
Pekařskou živnost provozoval Václav Bort pod kostelem čp. 60.
Václav Bort zemřel v kladenské nemocnici 29. ledna 1951, bylo mu 80 let. Jeho
manželka ho přežila o 25
let, zemřela 17. ledna 1976
ve věku 86 let. Jiří Červenka
Z RODINNÉHO ARCHIVU LUDMILY HRDINOVÉ
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Také vyprávěl, jak za každého
Ráda se vracím ve vzpomínkách do doby, kterou jsem prožila
ve své rodné vísce Mšeci. Špatné vzpomínky mám na 2. světo- počasí s naloženou nůší s pevou válku, kdy jako dítě jsem viděla tolik bídy a utrpení, které čivem a chlebem pěšky zásoboval koloniály v širém okolí,
bylo pácháno na nevinných lidech.
například chodil do Mšeckých
Nejraději vzpomínám na své ní cestě na břeh se s nimi ten- Žehrovic, do Třtice a dalších
dětství, prožité se svým dědeč- ký led prolomil a oni se zača- obcí. Když pršelo nebo padal
kem, mistrem pekařem Václa- li topit. Naštěstí jel okolo kočí sníh, přehodil přes nůši sukno
vem Bortem. Dokázal nás zaa musel utíkat, aby mu pečivo
ujmout vyprávěním pohádek,
nezmoklo. Později pekařství
životních příběhů a různých
odkoupil a později ho rozšířil
historek. Narodil se 15. listoa vylepšil.
padu 1870 do rodiny místníV ro ce 1907 s e oženil
ho ševce. Po ukončení školní
a v manželství se mu narodily
docházky se šel učit pekařem
čtyři děti. Rodina žila na tehk místnímu mistru pekařskédejší poměry skromně, ale spomu p. Malcovi. Z jeho vyprákojeně, a to až do roku 1914,
vění to bylo pro třináctiletého
kdy vypukla 1. světová válka.
chlapce velmi náročné.
Dědovi bratři Karel a FrantiVzpomínám si na jeden příšek museli narukovat a bojovaběh, jak ho a druhého učedníli v první linii. Později byli překa poslal před Vánoci pan miveleni do Uher. V roce 1916 byl
str, aby dovezli z místního rybdo války povolán i dědeček. Byl
Marie Bortová, dcera pekaře
níka Kovárna puškvorec. Byl
odvelen do Bosny a HercegoviVáclava Borta.
to kořen rostliny, která roste
ny, kde se přímo na frontě zúve vodě a v pekárně se používa- ze zámku se dřevem, který od- častnil bojů. Každý den byl pro
la například do perníku. Když přáhl koně a jejich pomocí je něj velkým utrpením, nesmírně
rostlinu vylovili, tak po zpáteč- zachránil.
toužil, aby vše rychle skončilo,
to se mu však splnilo až v roce
1918, kdy se vrátil domů k rodině. Bratři se naštěstí vrátili také, pouze bratranec Josef
padl na bojišti.
Po návratu domů se děda ujal
znovu pekařiny a práce ho těšila ještě více. Češi se oddělili od Rakouska, byla vyhlášena republika a pro lidi začaly vznikat lepší podmínky pro
život ve svobodné vlasti. Rád
vyprávěl o tom, jak prezident
Masaryk při svých projížďkách
Kašna ve Mšeci 20. června 1930. Vpředu stojí Marie Bortová
na koni často zavítal do Mše(pekařova dcera) a vedle nabírá vodu Antonie Došková (dcece. Při jedné ranní projížďce
ra obchodníka), která zůstala svobodná, její sestra, jenž byla
se zastavil u krámku pod kosšvadlenou, se též nevdala.
telem a nechal si přinést křu-

Václav Bort (1. zleva) jako voják v 1. světové válce se svými
spolubojovníky.
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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

Taky jsi rád, že napadlo tolik sněhu?

Lojzo, to je výloha a ne zrcadlo!

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

Pro zasmání
 Na večírku spadne manželce na šaty kus zákusku. Rozčíleně povídá manželovi: „Podívej se, vypadám jako prase.“
„No a ještě máš na šatech flek“,
odtuší manžel.

Vašku, neviděl jsi náhodou našeho Alíka?

Křížovka

Hříčky
Vyškrtej tato písmena: z, v, u,
k, j, h, d, c, b, y. Zbývající tvoří tajenku.

Chtěl bych létat jako ptáček,
obletět na nebi mráček...
Vrána kráká za plotem:
„Dobře, ... (tajenka).
VODOROVNĚ: A. Malý listnatý stromek; defekt; portugalské město. – B. Státní pokladna; začátek tajenky; slonovina. –
C. Kamarád Barbie; starý český film (1937); větná spojka. – D.
Mohamedův druh; hlavní město Ománu; jméno psíka. – E. Tatranský národní park; německé sídlo; ševcovská potřeba. – F.
Prestol; moje; šafrán. – G. Značka erbia; konec tajenky; solmizační slabika. – H. Středověký zbrojnoš; SPZ Komárna; anglicky dub; hmotná částice.
SVISLE: 1. Strašit; rána sekerou. – 2. Jméno herečky Kačírkové; osten. – 3. Vlastník; tropická dřevina. – 4. Druh kamen;
sušené hlízy vstavačů. – 5. První muž; náš zpěvák. – 6. Hloubit
díru; barevný kov. – 7. Staroarménské město; Plavecké ostrovy.
– 8. Údolí (básnicky); vyznání. – 9. Číňan; žabí citoslovce. – 10.
Rusky „to“; šosatý kabát. – 11. Opak dovnitř; havajský pozdrav.
– 12. Číslovka; hltavě pít. – 13. Jedovatá bylina; létající talíř. – 14.
Druh palem; domácky Samuel. Pomůcky: Évora. Tart.
Tajenka z minulé křížovky: Smutným dlouhé hodiny se zdají.

Legenda: 1 – Tajenka, 2 – Sicilská sopka,
3 – Spodek nádoby, 4 – Chemická značka sodíku, 5 – Písmenko podobné podkově.

Kdo nejezdí po silnici? Inu, přece námořníci!
Z velké dálky, třeba v lednu, dovezou banánů... (tajenka)

 Během exkurze v blázinci se
ptá návštěvník ředitele, podle
jakých kritérií bude rozhodnuto, zda někdo bude sem zavřen, nebo ne? Ředitel vysvětluje: „No, my napustíme vanu
vodou, dáme kandidátovi lžičku, hrnek a kýbl, a poprosíme
ho, aby vanu vyprázdnil.“ Návštěvník povídá: „Chápu, normální člověk si vezme kýbl,
aby to šlo rychleji, že?“ Ředitel:
„Ne, normální člověk vytáhne
špunt! Chcete pokoj s balkónem, nebo bez?“
 Přijde chlápek do hospody
a poručí si tři rumy. Barman
na to: „Proč tři?“ „Tak víte,
mám dva bratry a každý žije
v jiném koutě světa a nemáme čas chodit spolu do hospody, tak každý, když jde pít, pije
za každého.“ Takto chodí pravidelně, až jednoho dne přijde
a poručí si dva rumy!“ „Co? Pohádali jste se s bratrem?“ „Ne,
ne, já jsem přestal pít!“
 „Až si mě vezmeš, můj milý,
chci, abys věděl, že s tebou chci
vždy sdílet všechny tvé neúspěchy, prohry, trable, těžkosti
a jiná trápení,“ vyznává se dívka. „Ale já jsem celkem šťastný muž, nemám žádná trápení ani problémy,“ opáčí chlapec. „Taky sis mě ještě nevzal!“
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