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STAVBA KANALIZACE A ČOV VE MŠECI
NEBYLA JEŠTĚ V ÚNORU ZKOLAUDOVÁNA A PŘEDÁNA

zz Stavba kanalizace a ČOV
byla ve Mšeci na konci roku
2019 dokončena, ale ne zcela
uzavřena...
Ano, stav ba kanalizace
a ČOV ve Mšeci byla dokončena v závěru roku 2019. V současné době stále čekáme na pře-
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dání kolaudačního souhlasu, a nemůžeme tak podepsat
předávací protokol. Toto mělo
proběhnout do konce minulého roku, takže dodavateli stavby nyní hrozí nemalé penále.
zz Co si mohu pod tím
představit?
Dle smlouvy by dodavatel stavby měl
od 30. prosince 2019 platit
smluvní pokutu 192 tisíc Kč
denně. Takže
každý si určitě
dokáže spočítat, jaká je výše
této pokuty
jen za první
Nový asfaltový povrch by měl být položen
měsíc tohoto
i ve Vocílkově ulici.
roku.

zz V únoru se ve Mšeci stále kope, a tak si říkám, kdy tohle skončí?
Na zhotovené mšecké kanalizaci bylo zjištěno tolik závad,
že stále nejsou úplně všechny
odstraněny. Ale snad se to již
chýlí ke konci, k úplnému dokončení této stavby a jejímu
předání.
zz Co děláte pro to, aby se
lidé mohli pokud možno bez
problémů do nové kanalizační sítě již připojovat?
Co se týče připojování do kanalizační sítě, na jaře letošního roku by mělo být do kanalizace připojeno minimálně
30 procent mšeckých nemovitostí. Abychom mohli zahájit
roční zkušební provoz. Žádost
o zahájení zkušebního provozu jsme podali 27. ledna, a teď
čekáme na rozhodnutí vodoprávního úřadu v Rakovníku.
A pro to, aby se lidé již mohli pokud možno bez problémů
do kanalizační sítě připojovat,
se snažíme vytvářet ty nejlepší
podmínky.

zz V některých ulicích měsNa tuto investici městys potyse byl již položen nový as- třebnými financemi disponuje.
faltový povrch v celé její šíři,
zz Když jsem zmínil Vítovnapř. v Kalivodské či Vítov- skou ulici, nebylo by možné
ské ulici. Chcete nový asfal- asfaltovou silnici prodloužit
až ke hřbitovu?
Asfaltový
povrch ve Vítovské ulici
jsme nechali položit podél zástavby,
takže pouze tam, kde
s e k o p a l o,
a v podstatě jsme naplnili jednu
V Kaštance se ještě ve druhé polovině února ko- z podmínek
palo a panoval zde čilý stavební ruch.
dotačního titulu. O polotový povrch položit i v dalších žení asfaltového povrchu až
mšeckých ulicích?
ke hřbitovu samozřejmě uvaAno, uvažujeme o tom, že žujeme, ale v delším časovém
nový asfaltový povrch polo- horizontu, a prozatím se zažíme dále v ulicích Za Bání, měřujeme na frekventovanější
V Poustkách a Vocílkova.
komunikace.
Děkuji za rozhovor.
zz Má na to městys dostatek
Libor Pošta
finančních prostředků?
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V únoru ve Mšeci stále probíhaly opravy na již zhotovené
kanalizační síti. Mšečtí občané si tak museli klást především
tyto otázky: kdy výkopy ze Mšece definitivně zmizí, kdy bude
stavba kanalizace a ČOV konečně zkolaudována a předána?
O tom, ale i o dalších investicích městyse do povrchů mšeckých ulic, jsem hovořil se starostou Mšece Jiřím Loskotem.

MŠEČTÍ HASIČI BUDOU VYBAVENI NOVÝM VOZIDLEM

K nákupu nového vozidla pro
hasiče řekl starosta městyse Jiří
Loskot následující: „Prostřednictvím městyse byla podána
žádost na nákup nového automobilu pro hasiče. Poté, co
městys na toto obdržel dotace od Ministerstva vnitra ČR –
450 tisíc Kč, a od Středočeského kraje – 350 tisíc Kč, bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele tohoto vozidla. Výběrové řízení pro městys zajišťoval Mikroregion Čistá – Senomaty, technické podmínky pro
dodání nového automobilu připravili Martin Vondra z HZS
Středočeského kraje a Martin
Štýbr, velitel SDH Mšec.

Zadavatel obdržel řádně
a v termínu tři nabídky, které
byly následně předány hodnotící komisi. Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny, bez DPH. Hodnotící komise doporučila starostovi a zastupitelstvu městyse uzavřít smlouvu s firmou
Auto Trutnov s.r.o., s nabídkovou cenou 903.112 Kč. S DPH
to činí 1.125.436 Kč. Pro městys to znamená, že z vlastních
zdrojů na nákup tohoto vozidla doplatí 375.436 Kč.“
V následné diskusi velitel
mšeckých hasičů zastupitelům
a několika mšeckým občanům
sdělil, že ač zřejmě v původní

smlouvě se několikrát objevuje informace o tom, že se jedná o vozidlo s přívěsem, a takto to chápali i mšečtí zastupitelé, jedná se o vůz bez pří-

aby tyto nesrovnalosti byly odstraněny. A nakonec prozradil
i to, o jaký typ vozidla se přesně jedná a k čemu bude sloužit: „Jedná se o vůz značky Ford

A pak se již o tom, že vůz
mšeckým hasičům dodá firma
Auto Trutnov s.r.o., hlasovalo,
a pro byli všichni přítomní zastupitelé městyse.
V závěru jednání si ještě vzal
slovo opoziční zastupitel Tomáš Jílek: „Je určitě výborné,
že hasiči budou vybaveni novým vozidlem, nicméně jsme se
jako opoziční zastupitelé dostali do trošku nepříjemné situace,
protože před tímto jednáním se
nám nedostalo potřebných informací. Ale věřím, že to nebyl
úmysl, že šlo o nějaký technický
problém a že nyní budeme mít
možnost podílet se plnohodnotně na rozvoji městyse. Myslím,
že jsme již ukázali, že o rozumných věcech dokážeme rozumMšečtí zastupitelé mimořádně zasedli v knihovně městyse.
ně jednat a naschvály vyřadit
věsu. A také, že objevil určité transit (8+1), který bude slou- z našeho slovníku. Víte, byl bych
nesrovnalosti ohledně případ- žit k dopravě hasičů a jejich hrozně rád, kdyby úřad fungoných reklamací, a přislíbil, že výzbroje či výstroje na místo val tak, jak by fungovat měl.
Dokončení na straně 6
s kolegou z HZS se přičiní o to, zásahu.“
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Dne 19. února se v tak trochu provizorních podmínkách –
v knihovně městyse Mšec, konalo veřejné zasedání zastupitelstva Mšece, na kterém se projednával jediný bod programu,
a to schválení dodavatele vozidla pro Sbor dobrovolných hasičů Mšec. Jednání se zúčastnilo sedm zastupitelů, J. Šuma ml.
se omluvil, L. Bestajovská nikoliv.
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Naše poznámka
Ta naše hospůdka
mšecká
Pojďme si tentokrát zavěštit – přežije místní restaurace
Na Knížecí rok 2025? Na první
pohled by se mohlo zdát, že jde
o nesmyslnou otázku, ale když
se nad tím zamyslíme, tak tento
katastrofický scénář může přejít
do drsné reality.
V minulých měsících jsem
objel půlku okresu, abych zjistil, jak na tom tamní hospody v jednotlivých obcích jsou.
A zjistil jsem, že buď už tam
žádné nejsou, a nebo jejich majitelé přemýšlejí o jejich uzavření. Prakticky jsem se nesetkal s majitelem venkovské
hospody, který by svou budoucnost viděl v optimistických barvách.
Za všechno snad vypovídá téměř neuvěřitelný výjev z jedné
ještě před několika lety vyhlášené obecní restaurace. Když
jsem kolem poledne otevřel
dveře do lokálu, uviděl jsem
pouze jednoho hosta, který zíral do svého půllitru. Když jsem
se otočil k výčepu, zjevil se mi
neskutečný obrázek. Před pípou se nacházela velká dětská postýlka s peřinou a na ní
byla položená panenka. Alespoň jsem si to tedy myslel, že
je to panenka, a to až do doby,
kdy začala kmitat nožičkama
a hlasitě se projevovat. Vykulil jsem pouze oči a šel si raději po svých. Nenašel jsem totiž
sílu se té paní, která stála zkroušeně za pípou a jež provozuje
tuto hospodu, na cokoliv vyptávat. Tento případ pouze dokresluje, kam se dostaly místní
hospody.
A co jsem ještě zjistil? Že se
skoro v žádné venkovské restauraci již nevaří, a pokud
ano, tak jídla připravuje sama
servírka. Tuto neveselou situaci podtrhuje sousední pět a půl
tisícové město Nové Strašecí,
kde se v neděli nikde nenajíte.
Jak je na tom mšecká restaurace? Bez dotování ze strany
městyse by nemohla existovat,
a to i přesto, že se počet obědů
zvýšil o jednu třetinu na zhruba třicet. Velmi pozitivní je fakt,
že se podařilo konečně utvořit kvalitní a stabilní obsluhu
včetně šikovných kuchařů. Co
se zatím nepodařilo, to je prodloužení kuchyně do 19. hodiny. Pokud i po třech měsících se
vaří pouze několik večeří denně, tak je to na hluboké zamyšlení, co s tím dál.
Jiří Červenka
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PTALI JSME SE NA ULICI
JAK BYSTE ZLEPŠILI VZHLED ZELENÉ NÁVSI?

Stanislav Gregor,
64 let
Myslím si,
že by se mělo
vyřešit parkování v tomto
prostoru. Tohle je prostě
děs.
zz Takže náves upravit tak,
aby parkovací místa byla jen
na určité ploše a okolo by byly
chodníky, zelené plochy atp.?
Přesně tak. Já vím, že tady
„bojují“ s povrchy komunikací,
a všichni říkají, že to trvá dlouho a že je to nekvalitní.
zz Co nejvíce kazí vzhled
této návsi?
Třeba ten rozestavěný a polorozbořený domek z tvárnic,
který je v tomto stavu již mnoho let. Ten je opravdu „hezký“. A nemovitosti pod ním
také nevypadají moc dobře.
Ale kdyby se tyto domy, a nejen ony, opravily, tak tato náměstíčko by bylo docela hezké.
zz Co by dle Vašeho mínění mělo vedení městyse dělat, aby se vzhled této návsi
zlepšil?
Já nevím, jak vedení městyse
komunikuje s majiteli nemovitostí na této návsi, případně
v jaké fázi jsou určitá jednání,
ale zástupci městyse by měli
s majiteli domů určitě jednat
a nějak je motivovat k tomu,
aby si své nemovitosti opravili.
zz Mělo by být na Zelené návsi více zeleně?
Určitě by to neškodilo,
a mohla by tu být i nějaká lavička.
František Krpata,
36 let,
stavební inženýr
Vzhledem
k tomu, ž e
tato náves nebyla nikdy řešena jako celek, tak na její
podobu by
měla být vyhlášena nějaká architektonická soutěž.
zz Zelená náves nevyhlíží
moc vábně i z toho důvodu,
že po demolici domu, ve kterém kdysi býval hotel U Modré hvězdy, byly odkryty ne
zrovna moc vzhledné dvory
či trakty sousedních domů.
Přesně tak. A vedlejší poměrně rozlehlé parkoviště také
není moc hezké. A navíc to je

nebezpečný prostor pro chodce, hlavně pro maminky s dětmi, protože každý si tam jezdí, jak chce.
zz Dalším, co kazí vzhled
na Zelené návsi, jsou některé pobořené domy. Co s nimi?
To je dost těžce řešitelné. Jejich vlastníci na rekonstrukce
svých domů vlastní prostředky většinou nemají. A když
nemají vlastní prostředky, tak
to znamená, že by na to musel
někdo přispět a hradit to z jiných zdrojů. Logicky se nabízí
městys, jehož zástupci by měli
s vlastníky domů asi častěji jednat a hledat řešení.
Lenka Vosátková,
57 let,
učitelka v MŠ
C elý prostor návsi by
chtělo nějak
upravit, hlavně zde vyřešit
to parkování.
Já vím, že lidé,
když jdou nakoupit do samoobsluhy, tak potřebují někde
zaparkovat, ale tohle opravdu
pěkné není.
zz Takže plochu na návsi
by chtělo nějak rozčlenit, aby
bylo patrné nejen to, kde je vyhrazený prostor pro parkování, ale aby tam vznikly chodníky, další plochy zeleně atd.
Ano, a městys na to, jak by
plocha této návsi měla ve finále vypadat, si jistě nechá vypracovat nějaký projekt.
zz Co z Vašeho pohledu
prostor hlavní mšecké návsi
doslova hyzdí?
Tak samozřejmě technický stav řady domů, třeba dům
U Kněžáků je již v hrozném
stavu, a hlavně jejich nejednotnost. Je to dost velký chaos.
Například ta bytovka je tady
opravdu hrozná, ale s tím už
dneska nic nenaděláme.
zz Myslíte si, že představitelé městyse by měli s majiteli domů, které nepřispívají ke zrovna pěknému vzhledu návsi, více komunikovat?
To každopádně, ale není to
určitě lehké, protože je to především otázka financí, kterými
mnozí nedisponují, a řešit to
třeba nějakým úvěrem nechtějí. Je to velká škoda, ale snad to
alespoň někteří majitelé těchto domů začnou v dohledné
době řešit. První „vlaštovkou“

by mohl být majitel toho rohového domku s propadlou střechou. Zaslechla jsem, že má
s touto nemovitostí určité plány a doufejme, že nezůstanou
jen na papíře.
zz A co kdyby jim městys
nějak pomohl.
Nabídnout jim nějakou formu pomoci, i finanční, by bylo
určitě dobré. A když tito lidé
uvidí od vedení městyse nějakou vstřícnost, budou mít určitě větší motivaci se do opravy svého domu pustit.
Vlasta Klímová,
76 let
No, už by
to chtělo nějak upravit,
nově vyasfaltovat, položit
tam nějakou
dlažbu.
zz A to by stačilo?
Určitě bych tam vysadila nějakou lepší zeleň, ty stříbrné
smrky jsou hrozné. A také tam
postavit nějaké lepší chodníky,
a s tím chodníkem podél stříbrných smrků, kde jsem si tenkrát zlomila ruku, by také chtělo něco udělat.
zz Co podle Vás prostor Zelené návsi nejvíce kazí?
Stačí se podívat třeba na dům
U Kněžáků, který je v památkové péči, a hned máte po náladě. A opravit tento dům, ale
i další ne moc pěkné domy
na Zelené návsi, je velký problém, protože to „visí“ na nemalých penězích.
zz Mělo by vedení městyse
majitelům těchto domů nějak pomoci?
Určitě, je to přece jen střed
městyse.
Lucie Janoušková,
32 let, na mateřské
dovolené
Určitě tam
chybí nějaké
chodníky, lavičky, a myslím, že by tam
mohlo být
i více zeleně.
zz Na Zelené návsi by asi
mohlo být více zeleně. Nejenže by se tam lépe dýchalo, ale
skryla by, aspoň částečně, ty
chátrající domy. Myslíte si, že
vedení městyse by mělo s majiteli těchto domů více, častěji jednat?

Určitě, i když to asi není vůbec jednoduché. A je to opravdu smutné, když třeba z domu
U Kněžáků je již pomalu ruina.
zz Co říkáte současnému
rozčlenění, uspořádání Zelené návsi?
O nějakém rozčlenění Zelené návsi se zatím mluvit nedá.
Takže by bylo dobré, kdyby si
to na starosti vzal někdo, kdo
tomu rozumí. Nějaký pan architekt.
Simona Hotová,
29 let,
manažerka výroby
Každopádně by tam
mělo být nové
p a r k ov i š t ě .
Takže ten stávající tankodrom přeměnit na nějaký vyhrazený a upravený parkovací prostor, a okolo by měly být nějaké chodníky, zeleň a také místa na sezení.
Aby to trošku vypadalo.
zz Co dále není na Zelené
návsi vůbec hezké?
Dům, ve kterém byl dříve obchod a prodávala v něm
paní Kravčišinová, se pomalu
rozpadá a ostatní domy v blízkém okolí na tom nejsou o moc
lépe. Takže by bylo dobré je nějak opravit, opatřit je novou fasádou.
zz Měli by toto řešit jen majitelé těchto domů?
Samozřejmě, že je to problém
hlavně majitelů domů, ale také
představitelů Mšece, protože se
jedná o střed městyse, který by
měl být asi v lepším stavu, než
stávajícím.
Václav Perk, 72 let
To p ů jde dost těžko, protože
ty nevzhledné a i pobořené domy jsou
v soukromém
vlastnictví, a nějak donutit jejich majitele k tomu, aby si
své domy opravili, nebude vůbec lehké.
zz A mělo by vedení městyse je k tomu opravdu nutit,
nebo by spíše mělo s nimi hledat společná řešení?
Ano, určitě by s nimi měli
hledat nějaká řešení, ale všechno je to o financích.
Dokončení na straně 6
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V JAKÝCH MŠECKÝCH ULICÍCH BUDOU POSTAVENY NOVÉ CHODNÍKY?
Po dokončení stavby kanalizace a ČOV a následné obnově
povrchů mšeckých ulic občané Mšece očekávají, že v ulicích
městyse budou bez problémů nejen jezdit, ale i chodit. Což
předpokládá poměrně rozsáhlou výstavbu nových chodníků
a samozřejmě i rekonstrukci těch stávajících. A právě o tom
jsem hovořil s místostarostou Mšece Tomášem Rosenbaumem.

ce. Na zbývající etapy (1 až 3, 5
a 6) je vydáno platné stavební
povolení. Bohužel, tak, jak jsou
tyto etapy vyprojektovány, nelze na ně žádat o žádné dotace.
Z důvodu velmi přísných kritérií na bezbariérovost. Proto bychom chtěli tyto etapy realizovat z vlastních zdrojů. Nyní připravujeme vypsání výběrového řízení na výběr zhotovitele.
zz Přikláníte se spíše k variantě chodníků po jedné straně komunikace nebo po obou
stranách této silnice?
Tento projekt je zpracován
jako chodník po jedné straně komunikace. Od restaurace
Na Knížecí se půjde směrem
k fotbalovému hřišti po chodníku na pravé straně. Od autobusové zastávky směrem
na Slaný se půjde po chodníku také na pravé straně. Před
restaurací Na Knížecí se bude
mezi těmito „polovinami“ přecházet přes již vybudovaný přechod pro chodce.
zz Kdy by se mohlo v tomto
projektu pokračovat?
Rádi bychom ho zahájili ještě letos. Podle toho, jak rychle
půjde výběrové řízení.

FOTO LIBOR POŠTA

Chodník by měl vést i podél poměrně dlouhé krajské silnice.

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

zz Jaká je v současné době
situace ohledně projektu výstavby chodníků, resp. v jeho
pokračování, v ulicích Řevničovská a Slánská, podél státní silnice?
Tento celý úsek podél silnice I/16 od fotbalového hřiště až po poslední domek směrem na Slaný byl zpracován
do šesti etap. Čtvrtá etapa byla
již zhotovena. Je to část kolem
školy až k autobusové zastáv-

Bohužel, tento úsek neumož- zet spojnice mezi dolní a horní
ňuje vybudovat plnohodnotný částí obce. A proto by si zaslouchodník. Jako schůdnou ko- žila určitě úpravu. Už jen promunikaci bychom chtěli vyu- to, že na tuto lokalitu navazuje
žít uličku U Lípy a Trubačovu, kostel s farou a tento celek tvoří
aby se občané vyhnuli Salačově historické jádro obce.
zz Lidé ze Mšece již řadu let
ulici, kde chodník není možné
zz Kudy by měla vést trasa realizovat.
poukazují na to, že v městysi
chodníku od hlavní budovy
rozhodně chybí
ZŠ do mšeckého zámku, kde
chodník podél
se též vyučuje?
poměrně dlouTato část není zatím řešena.
hé krajské silAle rozhodně by bylo zajímanice, od mšecvé tuto část upravit i s autoké rybárny až
busovou zastávkou a vstupem
do středu měsdo kulturního zařízení.
tyse, která by
zz Poměrně frekventovaměla být v příšnou ulicí ve Mšeci, co se týče
tím roce komchodců, je ulice Malcova, vepletně zrekondoucí od státní silnice na Zestruována...
lenou náves. A jít tudy po levé
Ano, chodnístraně dolů, na Zelenou náky se již projekves, není zrovna moc bezpečtují i podél této
Místostarosta Mšece Tomáš Rosenbaum.
né. Jak to vidíte s chodníkem
dlouhé komuniv této ulici?
zz Hlavní a určitě nejdelší kace a do dokumentace je možChodník v Malcově ulici je komunikací v západní části né nahlédnout na úřadě městyjiž vyprojektovaný v rámci celé Mšece, nepočítaje státní silni- se. Po dokončení rekonstrukce
rekonstrukce silnice II/237, ve- ci, je Kalivodská ulice. Měly by silnice z Nového Strašecí, bydoucí z Nového Strašecí. Zde by být v této ulici také postaveny chom rádi přistoupili k výstavse mělo chodit ze Zelené návsi chodníky, a to po obou stra- bě chodníků i podél této kopo levé straně směrem ke ško- nách ulice a v celé její délce? munikace. Zde by bylo určitě
le. Podél nynějšího parčíku
Na Kalivodskou ulici není za- rozumné zkusit požádat o něpřed čp.1.
tím zpracován žádný projekt jakou dotaci.
zz Zahájit rekonstrukci na chodníky ani komunikaci.
zz Měl by být v celém měsa výstavbu dalších chodní- V rámci kanalizace se přistou- tysi jeden typ chodníků, příků ve středu městyse, tudíž pilo k položení asfaltové vrstvy padně jaký, nebo typ chodna Zelené návsi, v Pechočo- v celé šíři, tak, aby byla zlepše- níků chcete přizpůsobit konvě ulici a na Tyršově náměstí, na její schůdnost a sjízdnost krétní lokalitě?
půjde jen na základě nějaké- do doby, než se nechá vypraTyp chodníku by měl být
ho architektonického projek- covat projekt i na tuto lokalitu. v celém městysi stejný, až
tu. Je toto již zahrnuto v prozz Uvažuje o výstavbě chod- na nějaké výjimky. Třeba na nájektu na rekonstrukci silni- níků v této části městyse i v ji- dvoří zámku by se určitě nehoce II/237?
ných ulicích?
dila moderní zámková dlažba,
Ne zcela. Studie na Zelenou
Pokud se bude dělat pro- ale třeba mlatové cesty v komnáves již existuje, na Tyršovo jekt na Kalivodskou ulici, ur- binaci s žulovými kostkami by
náměstí je zpracována pou- čitě se v tomto projektu zo- byly vhodné a určitě i pěkné.
ze na ozelenění náměstí. Ka- hlední i ostatní navazující ko- To bychom ale nechali na poždopádně chodníky mezi ná- munikace.
souzení odborníkům.
vsí a náměszz Jak hodláte výstavbu
tím řeší takchodníků ve Mšeci finanté ž proj ekt
covat?
při rekonChodníky podél hlavní silnistrukci silnice I/16 ze Slaného na Řevničov
ce II/237 ze
budeme určitě stavět ze svých
Mšece do Nozdrojů. Je na to již vydáno
vého Strašeplatné stavební povolení, ale,
cí. Z návsi
bohužel, nesplňuje parametry
na náměst í
pro žádání o dotace. Na ostatjsou projekní bychom rádi využili nějaké
tované choddotační výzvy.
níky po obou
zz Kde a kdy by se podle
stranách. Jak Povede nějaký chodník i kolem bytovek?
Vás mělo začít s výstavbou
kolem domu
prvních nových chodníků
u Kněžáků až ke zdravotnímu
zz Chcete zachovat stávají- ve Mšeci?
středisku, a dále pak do brány cí pěšinu se sice praktickým,
Určitě jako první v pořadí
zámeckého dvora, tak na dru- ale velmi nevzhledným zá- jsou chodníky podél hlavní silhé straně, kolem nové bytovky bradlím na návsi pod koste- nice I/16. S výstavbou bychom
až k poště.
lem či kolem kašny, nebo prů- chtěli po vypsání výběrového
zz Jak to vidíte s chodníkem chod tímto prostorem chcete řízení začít určitě ještě letos.
podél mšeckých bytovek, dolů do budoucna řešit jinak?
Děkuji za rozhovor.
k Haciendě?
Touto částí by měla procháLibor Pošta

Věděli jste, že…
 od září 1944 se nad Mšecem často s hukotem objevovala anglická a americká bombardovací letadla. Dne 25. prosince v poledne jich na jasné obloze bylo napočítáno asi 300. Skoro každý den hlásilo rádio: „Poněvadž se přiblížila nepřátelské
letadla, přerušujeme vysílání.“
 kanceláře místního národního výboru byly v roce 1960
přemístěny do prvního patra
radnice, do čtyř místností vpravo (tam, kde jsou dosud), a byly
nově vybaveny.
 se zásobováním základními potravinami a s jejich jakostí byly v roce 1980 neustálé
problémy. Místní národní výbor sice dojednal, aby bylo pečivo na krámech již v osm hodin ráno, ale to, co bylo dojednáno, se nedodržovalo. Občané
si stěžovali na špatnou kvalitu
pečiva, zeleniny a dalších potravinářských produktů.
 na brigádě ohledně opravy koupaliště pracovali na jaře
1989 pouze dva lidé (poslanci),
jejich dílo bylo navíc opětovně
ničeno a zařízení poškozováno, a to většinou školní mládeží. Tato zpráva je uvedena v zápisu ze zasedání tehdejší místní
rady.
Jiří Červenka

Nej, nej, nej…
 Velkostatek Mšec pěstoval v roce 1903 ovocné stromy,
kterých bylo možné v stromořadích a štěpnicích napočítat přes
10.000 kusů. Bylo zde přihlíženo
k tomu, aby byly voleny takové
druhy, které zdejšímu drsnému
podnebí odpovídaly a ne příliš
záhy z jara rozkvétaly. Byly to
hlavně švestky (bosenská švestka s velkým zrnem), zimní druhy jablek, hlavně rozličné renety, z nichž nejvíce se pěstovala
nejméně zkáze podléhající reneta kožená, teprve až o Vánocích poživatelná. To samé se týkalo hrušek. Nicméně se zde nacházely i třešně, višně, tu a tam
moruše, broskve a vinné keře.
Bohatá sklizeň třešní a višní patřila ve Mšeci spíše k zvláštnostem. V dobrých ročnících se celkově sklidilo 250 q jablek (po 20
K), 500 q švestek (po 8 K), 100 q
vlašských ořechů (po 40 K), 100
q hrušek (po 16 K) a 50 až 100
q třešní a višní. Jablka skupovali ponejvíce velkoobchodníci ze Saska. Švestky zde při větší úrodě nešly na syrovo prodat,
a tak se sušily v sušárnách, čímž
stouply v ceně na 20, 30 i více
korun.
Jiří Červenka
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Stalo se před sto lety
 Dne 21. března 1920 doporučila obecní rada, aby byla
přistavěna další část dolního
hřbitova dozadu do pole (čkat
233), a za použitý farní pozemek nabídnout obecní pozemek (čkat 226/1 a 226/2).
Obecní zastupitelstvo návrh
o týden později schválilo.
 Dne 5. června 1920 bylo
obecní radou navrženo zahájit akci na vybudování železničního spojení Louny, Mšec,
Kladno.
 Úsilí o zřízení měšťanské
školy v roce 1920 neochabovalo. Úřady byly ochotny školu povolit, ale stavět na dluh
v době vzrůstající drahoty bylo
pro zastupitelstvo ošemetné.
Dne 21. března se obecní rada
usnesla doporučit zastupitelstvu, aby se staré školní budovy
užilo na byty učitelů a nová škola se postavila na pozemku č. 65.
Za týden nato se rada rozhodla doporučit vystavění bytů pro
učitele pomocí stavebního družstva, dosavadní obecnou školu
ponechat svému účelu a měšťanskou školu vystavět na druhém konci pozemku č. 47.
 V roce 1920 byla založena
Československá obec legionářská – jednota Mšec. Soustřeďovala členy i z okolních obcí,
ze Mšece pocházelo jedenáct
členů. Scházeli se v hostinci
Na Knížecí jedenkrát měsíčně
k udržování přátelství a pomoci mezi sebou a občany.
Jiří Červenka

STAROSTA MŠECE HRÁL V DIVADELNÍM
PŘEDSTAVENÍ ŠKOLNÍKA KLEPTOMANA

Dne 11. ledna večer se v tělocvičně zdejšího zámku uskutečzz Školník je v propozicích
nilo již druhé divadelní představení Divadla Lány s názvem divadelní hry uváděn jako
Chodí pešek okolo. Zájemci o zhlédnutí této divadelní hry měli kleptoman. Proč, když při
díky městysu Mšec vstup zdarma, čehož využilo 85 občanů.
představení nikomu nic neukradl? Alespoň jsem si nezz Jak se Vám ve Mšeci hrá- všiml...
Divadelní příběh se odehrává
v době, kdy je z důvodu nedo- lo?
Ve scénáři tuto školníkovu
Skvělé publikum, hezké pó- vlastnost autor pojal pouze jako
statku žáků slučováno řeznické
učiliště s „prominentním“ uči- dium, takže výborně.
jemné náznaky – tužka v první
zz Potkal Vás během před- scéně, starost o nedopitou lahev
lištěm kuchařským. Prakticky
jedinou scénou je sborovna, stavení nějaký problém, kte- apod. Víckrát se na jeviště nekde se odvíjí veškerý děj a dia- rý jste museli řešit?
dostal, jinak by nám rozkradl
logy jednotlivých postav. Herci opět, jak je u tohoto souboru, zvykem, výborně zahráli,
především Jakub Týbl, který
v roli učitele Ivana přímo zářil. Do role školníka pak režisér Havelka obsadil místního
starostu Jiřího Loskota. I přes
velmi dobré herecké výkony se
však diváci především v první polovině představení moc
nesmáli, přestože se mělo podle propozic jednat o hořkou
Herci při závěrečné děkovačce.
komedii.
Jediné problémy, které bě- postupně celou scénu. (smích)
A tak největší úsměvy ve tvářích diváků vyvolávaly pravi- hem představení nastávají,
zz Jak dlouho jste hru zkoudelné příchody školníka v po- jsou, když některý z herců za- šeli?
dání Jiřího Loskota, který se pomene, či skočí text. DobOd září s tím, že v listopadu
na jeviště vždy dopachtil o ber- rý herecký tým se pozná po- a prosinci jsou zkoušky samolích. Než jsem však stačil za- dle toho, že divák nic nepo- zřejmě před premiérou nahušpnout fotoaparát, abych si ho zná. (úsměv)
těné. Zkoušeli jsme tentokrát
zz Vaši herci opět své role pro větší jistotu ještě i v den
vyfotil, tak zase rychle o berlích
z jeviště zmizel. Jiří Loskot, jeli- výborně zahráli, jak byste premiéry dopoledne, a vyplakož byl krátce po operaci páte- ohodnotil výkon mšeckého tilo se.
ře, byl totiž nucen k chůzi po- starosty, který hrál školníka?
zz Používali jste při předJirka, bohužel, nemohl ze stavení nápovědu, a kde se
užívat berle. Škoda, že pan režisér nenastudoval hru „Dobrý zdravotních důvodů zkoušet nacházela?
voják Švejk“, jelikož tam by Jiří tolik, kolik by měl a potřeboBez nápovědy si herci neuLoskot postavu Švejka ve scéně val. Nicméně, role školníka mí představení ani představit.
„Na Bělehrad!“ zahrál i se svý- mu sedla, takže jsem spoko- I když ji pak nepotřebují – což
mi berlemi přímo excelentně. jen. (úsměv) Je obdivuhodné, se stává zřídka (smích) – předRežisérovi Romanu Havelko- že to zvládl tak krátce po ná- stavuje pro ně jistotu. Nápověvi jsem položil několik otázek: ročné operaci. Jiřík je bojovník. da sedí na jevišti v levém nebo

pravém portále tak, aby nebyla vidět, divák ji slyšel co nejméně a herci naopak co nejvíce. (smích)
zz Představení začínalo v 19
hodin. Kdy jste museli přijet,
abyste si stačili vše připravit?
Přijeli jsme již dopoledne, kdy si musel své výstupy vyzkoušet především Jirka
Loskot. Pak jsme přijeli znovu dvě hodiny před začátkem
představení.
zz Jaký úkol jako režisér
máte při představení, v kterém nehrajete, a jak tomu bylo
ve Mšeci?
Žádný, jako režisér jsem svou
práci odvedl, vše je v rukou herců, představení je v jejich moci.
Jsou už zkušení hráči a vědí, jak
se z krizových situací dostat.
Víte, publikum je tak dobré, jak
jsou dobří herci. Pokud je sukces, je to jejich zásluha a opačně. (úsměv) Nicméně, každé
představení připomínkuji.
zz S kolika reprízami počítáte?
V tuto chvíli máme nasmlouváno šest dalších představení
a další ještě určitě přijdou.
zz Připravujete nějakou novou hru, a o čem bude?
Nová premiéra v tomto roce
určitě opět bude. Vybírat hru
ale budeme až v průběhu jara.
Musíte najít hru, která je pro
počet herců v souboru. O čem
bude, to nevím. Musím přečíst
mnoho textů a vybrat, pokud
možno, vtipnou komedii. Mám
rád tragikomedie a najít dobrý
text v tomto žánru je velmi těžké.
Jiří Červenka

MĚL JSEM NEUSTÁLE STRACH,

ŽE NA JEVIŠTĚ PŘIJDU POZDĚ NEBO ZASE BRZO

V lednu mohli návštěvníci divadelního představení „Chodí ních důvodů docházet nemohl. kolovně. Ale na premiéru, která
Pešek okolo“, které se uskutečnilo ve mšecké sokolovně, shléd- Vynechal jsem kvůli tomu, bo- se uskutečnila v Lánech, jsem
nout v roli školníka Sysla místního starostu Jiřího Loskota. hužel, čtrnáct zkoušek.
se ještě po zdravotní stránce
Svou roli absolvoval ze zdravotních důvodů o berlích.

zz Jak došlo k tomu, že jste
si zahrál v divadelní hře?
Vloni v červnu se u mě zastavil herec Divadla Lány Roman
Nový, mluvili jsme o jejich divadelním souboru a stěžoval
si mně, jak je dneska těžké sehnat divadelního ochotníka.
A tak jsem mu napůl ze srandy
řekl, že jim rád pomůžu, jestli
by tam neměli nějakou roli pro
mne. On se toho hned chytil
a režisér mě následně obsadil
do role školníka Sysla.

zz Jakým způsobem jste se
text učil a zvládl jste při svých
zdravotních problémech chodit na zkoušky?
Moje role obsahovala pouze několik vět, a tak jsem se to
učil jako básničku. Jeden z herců mi například říkal, že se role
učí, když jde na procházku se
psem do lesa. Každý se to učí
Jiří Loskot si zahrál roli školníka i s berlemi.
po svém.
Jinak jsem se stihl zúčastnit
Teprve 27. prosince jsem se necítil, a tak mě musel zastoupouze prvních dvou zkoušek, mohl zúčastnit zkoušky, která pit sám pan režisér Havelka.
pak už jsem na ně ze zdravot- probíhala v Lánech v místní soDokončení na straně 8

FOTO LIBOR POŠTA

 Před 200 lety v roce 1820
odešel z čela Mšece český rychtář Matěj Salač, který toto místo zastával sedm let od roku
1813. Narodil se v roce 1781
v Doníně čp. 27, v rodině Jana
Ševčíka. Když dosáhl dospělosti, začal užívat příjmení Salač. V devatenácti letech dne
21. ledna 1800 se oženil s 18letou Annou Kleinovou, dcerou ševce Jana Kleina ze Mšece čp. 63. Manželé spolu měli
tyto děti: Annu I. (*1800), Jana
(1804 – 1857), který se stal pokračovatelem v rodinné hostinské tradici, Marii (*1806),
jež se provdala za Josefa Neumanna, obchodníka ze Mšece,
který si ve Mšeci postavil dům
čp. 112, Annu II. (*1809), Josefu (*1811), která se provdala v roce 1833 za pekaře Josefa Koláříka z čp. 55, Terezii
(*1816) a Anežku (*1819). Zemřel 12. ledna 1862 ve věku 80
let na mrtvici. Jiří Červenka

5. března 2020
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Místní výročí
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KDY SE BUDOU MOCI VŠICHNI OBČANÉ MŠECE

PŘIPOJIT DO KANALIZAČNÍ SÍTĚ?
zz Některé části městyse nebyly zařazeny do I. etapy výstavby kanalizace. O jaké části
Mšece či o jaké ulice se přesně jedná?

FOTO LIBOR POŠTA

řešili projekt I. etapy výstavby kanalizace a ČOV, neměli
jsme k dispozici obecní pozemek, na který bychom mohli
umístit přečerpávající stanici.
To se týká ulice
Slánské a Hájecké. A protože bychom již
nestihli vyřídit to, aby tato
přečerpávací
stanice mohla být umístěna na jiný než
obecní pozemek, zařadili
jsme tuto ulici
Kdy se začne stavět kanalizace v Hájecké ulici?
až do další etaJedná se o tři nemovitosti py výstavby mšecké kanalizace.
v Srbečské ulici, o dva domy
zz Vidíte zde nějaké překážve Slánské ulici a Hájeckou uli- ky či problémy?
ci, kde se nachází zubní ordinaUž jen proto, že ve srovnáce a zubní laboratoř. Když jsme ní s I. etapou výstavby mšecké

kanalizace půjde o malý projekt, problémy by nastat neměly. Zvláště, když se dobře
připravíme.
zz Pokud se II. etapa výstavby kanalizace ve Mšeci
zrealizuje, bude to již konečná etapa?
Musíme ještě zvážit, zda již
zmíněné domy v Srbečské ulici, které jsou dosti vzdálené
od souvislé zástavby, také napojíme na kanalizaci. Bude-li
to finančně únosné, a pokud
na to získáme dotaci, nejlépe
od Středočeského kraje, připojíme na kanalizaci i tyto domy,
což by měla být již konečná fáze
výstavby kanalizace ve Mšeci.
zz Kdy, v jakém roce, byste
rádi pokračovali ve výstavbě
mšecké kanalizace?
Předpokládám, že ve výstavbě kanalizace bychom mohli pokračovat nejdříve v roce
2022, spíše v roce 2023. Až
poté, co někdy v létě 2021 skončí roční zkušební provoz, proběhne kompletní kolaudace
celé stavby a dostaneme povolení k trvalému užívání kanali-

zace a ČOV. Myslím si, že s tímto budeme mít ještě dost starostí, a jakmile toto překleneme, tak se hned pustíme do II.

Starosta Mšece Jiří Loskot.
etapy výstavby kanalizace, která, jak jsem již řekl, by neměla
být tak náročná.
zz Co všechno je nutné udělat pro to, aby výstavba mšecké kanalizace mohla být dokončena?
Je nutné mít zpracovanou
projektovou dokumentaci
a pak musíme vše dotáhnout až

ke stavebnímu povolení. A kvůli nešťastné novele stavebního zákona může toto trvat další rok. A tak je dosti pravděpodobné, že v další
výstavbě kanalizace budeme
pokračovat, jak
jsem již uvedl, až
v roce 2023.
� Řekl jste, že
se na další etapu výstavby kanalizace se pokusíte získat
dotaci. Kdyby
se vám to nepodařilo, zvládli byste to i bez
nějakého dotačního titulu?
Uvidíme, jakými financemi
bude městys v tu dobu disponovat. Ale i kdyby se nám nepodařilo získat nějakou dotaci,
tak si troufám říci, že dostavbu mšecké kanalizace budeme schopni zvládnout z vlastních zdrojů.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Přestože I. etapa stavby kanalizace a ČOV ve Mšeci stále
neskončila, vedení městyse již přemýšlí o tom, kdy a jakým
způsobem bude ve stavbě kanalizační sítě – v lokalitách, které nebyly zařazeny do I. etapy výstavby, pokračovat. Starosta
Mšece Jiří Loskot mně k další etapě výstavby kanalizace prozradil následující:

ORKÁN SABINE ŘÁDIL TAKÉ VE MŠECI,

Další škodu orkán způsobil na rozcestí ulic Salačova, Třtická a Prokopova, kde
bylo ze stojanu utrženo zrcadlo. Na břehu Červeného rybníku v ulici Drobného se zase
do rybníka zřítila stará vrba.
Ulice Větrná nezůstala dlužna
nic svému názvu, když zde silný
vítr porazil plot u jednoho rodinného domu. Orkán Sabine
také způsobil, že celé pondělí
10. února nešel ve Mšeci elektrický proud, na rozdíl od sousedního Nového Strašecí, kde
byl pouze jeden několikavteřinový výpadek.
Orkán ve Mšeci naštěstí
po sobě nezanechal žádné oběti na životech. Jedinou obětí tak
byl náš redaktor Libor Pošta,
který v pondělí 10. února kolem 13. hodiny zastavil redakčním automobilem na zdejší čer-

né zranění. Nicméně několik
dní jsem strašil spoluobčany
se zavázaným
čelem, a když
jsem obvaz konečně sundal,
zjistil jsem, že
vypadám jako
stará pochroumaná fosilie,“
uvedl ke svému
zranění sám Libor Pošta.
Jiří Červenka

Po orkánu již oba smrky ležely na zemi.

Ani stará vrba u Červeného rybníka nevydržela ohromnou sílu větru.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Smrky před čerpací stanicí PHM byly již několik dní
před orkánem nakloněny.

FOTO LIBOR POŠTA

Před čerpací stanicí PHM porazil dva několikametrové smrky. Této zkáze pomohl i fakt, že
okolo těchto smrků byl předtím
vyhlouben výkop, který narušil jejich kořeny. Již několik dní
předtím byly totiž oba tyto stromy nakloněny.

pací stanici PHM. „Když jsem
na benzince zastavil, vál jen slabý vítr. Otevřel jsem kufr u auta
a sahal pro balík novin. V ten
moment se obrovský poryv větru opřel do kapoty kufru a její
okraj mě vší silou zasáhl do čela.
Začala mně téct krev, a když
jsem si sáhl na čelo, nahmatal
jsem tam díru. Okamžitě jsem
jel do slánské nemocnice, kde
mně doktor řekl, že jsem měl
velké štěstí. Kdyby mě kapota
zasáhla do týlu, nemusel bych to
přežít. Poslali mě ještě na rentgen, který naštěstí neobjevil váž-

FOTO LIBOR POŠTA

Orkán Sabine, který se podle některých odborníků vyrovnal
svou silou orkánu Kyrill, jenž pustošil náš kraj před třinácti
lety v roce 2007, se nevyhnul 9. a 10. února ani Mšeci. I tady
za sebou zanechal nemalé škody.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

ZRANIL I NAŠEHO REDAKTORA

U bytovek zbyla po zrcadle již jen holá tyč.
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CO SE STANE SE STARÝM DOMEM V SALAČOVĚ ULICI?

Dům čp. 12 v Salačově ulici patří městysi, který ho až do konce listopadu pronajímal nájemníkům. Od počátku prosince již
však zeje prázdnotou. Místostarostovi Tomáši Rosenbaumovi
jsem ohledně tohoto domu položil několik otázek:

FOTO LIBOR POŠTA

zz Z jakého důvodu byla
ukončena nájemní smlouva s posledním nájemníkem?
Důvodem odchodu posledního nájemníka byly nevyhovující podmínky pro další užívání objektu. Nájemník byl přestěhován do jiných náhradních
prostor, do bytu vedle hasičské
zbrojnice.
zz Jaké má městys s tímto
domem plány a počítá nadále
s jeho pronajímáním?
Již na konci října minulého
roku proběhla obhlídka objektu s panem Ing. Karlem Endyšem, se kterým jsem se bavil o možných variantách, co
s tímto objektem. Varianty
jsme probírali v podstatě čtyři, a to: prodej, totální rekonstrukci, částečnou rekonstruk-

přes dva miliony korun. To je
částka, bohužel, neakceptovatelná hlavně z důvodu její návratnosti. Částečná rekonstrukce by stála kolem jednoho u půl
ci a demolici. Od prodeje jsme milionu korun, bohužel i tak
upustili v první řadě, neboť zde by nevyřešila špatný přístup
není žádná záruka, že by nový na pozemek a nebezpečnou sivlastník dům zrekonstruoval tuaci vlivem dopravy před vstua nepřispíval tak nadále k dosti pem do objektu. Proto se většineutěšeným stavům některých na zastupitelů na základě těchnemovitostí po celém městysi. to skutečností přiklonila k demolici. Celý prostor velmi nepřehledné křižovatky by se rozšířil
a dokonce by zde
mohl vzniknout
i plnohodnotný
chodník, který
by z Třtické úsPoslední nájemník se z tohoto domu odstě- til do Trubačovy
ulice.
hoval v listopadu minulého roku.
� V současné
Ohledně totální rekonstrukce době má o jeho pronájem zájsme se bavili hlavně o finan- jem zaměstnanec městyse Petr
cích, které jsme odhadli určitě Albert a nabízí jeho opravu.

PRODEJNA POTRAVIN NA ZELENÉ NÁVSI BYLA UZAVŘENA

FOTO LIBOR POŠTA

NA JEJÍM MÍSTĚ MÁ VYRŮST BEZBARIÉROVÝ DŮM SE SLUŽBAMI
Prodejna potravin na Zele- ty Tomáše Rosenbauma: „Z ja- konstrukci celého objektu čp.
né návsi (čp. 99 a 105) ukon- kého důvodu nájemce ukončil 99 a 105 je zpracována studie.
čila v prosinci minulého roku provoz prodejny potravin, ne- Bohužel, není ještě úplně rozprovoz. Co bylo důvodem a jak víme. Osobně jsem s ním ne- hodnuto, zda bude budova příbude městys s tímto uvolněným hovořil. Pokud by měl někdo zemní s obytným podkrovím,
obecním objektem dále naklá- o tyto prostory zájem, je mož- či bude mít jedno nadzemní
dat, jsem se zeptal místostaros- né je dále pronajmout. Na re- podlaží a pak podkroví. V přízemí jsou plánované ordinace
pro obvodního lékaře a pro pediatra a dále by zde měly vzniknout prostory pro úřad městyse. Výhodou je, že by bylo
vše bezbariérové. V 1. patře
je plánovaná obecní knihovna
a byt, a v druhém patře další
byty. Celá studie je k nahlédnutí na úřadě. Rádi bychom se
na tento projekt v blízké buProdejna potravin je již dva měsíce uzavřena.
doucnosti zaměřili.“
Jiří Červenka

Ano o jeho nabídce víme a ceníme si ji. Moc nás mrzí, že mu
nyní městys nemůže nabídnout
vhodný byt pro jeho rodinu.
Tento dům je pro bydlení v současné době zcela nevyhovující,

bylo by ho nutno opravit s velkou finanční náročností, a to by
vůči němu nebylo správné, aby
investoval statisíce do obecního
majetku bez vidiny návratnosti
jeho investice. Jiří Červenka

…VZHLED ZELENÉ NÁVSI

Dokončení ze strany 2
zz Myslíte, že by jim představitelé městyse, i co se týče
financí, mohli nějak pomoci?
Nemám tušení, možná by
s některými majiteli mohli jednat o odkoupení jejich nemovitostí. A pak by v nějakém odkoupeném a posléze opraveném domě mohl městys umístit
určitou občanskou vybavenost,
nebo by tam mohl být i obchod.
zz A co říkáte tomu, jak je
Zelená náves rozčleněna?
No, na to Vám snad nemusím odpovídat. Bylo by dobré
najmout si nějakého architekta, aby Zelenou náves namaloval lépe, než dosud vypadá.

Co si o tom, jak některé domy
na Zelené návsi vypadají, vůbec myslíte?
No, některé vypadají opravdu hrozně, zvláště ty pobořené.
zz Co by s tím mohlo vedení městyse udělat?
Já lidi, kteří stojí v čele městyse, neznám, ale asi by s majiteli
těch domů měli jednat a hledat
nějaké možnosti.
zz Na velké ploše návsi,
na jakémsi provizorním parkovišti, parkují vozidla. Co
tomu říkáte?
To vypadá opravdu hrozně.
Asi by parkoviště mělo být nějak značené a plocha návsi nějak logicky členěna. Určitě si nechat zpracovat nějaký projekt.
Dne 22. ledna se ptal
Libor Pošta

Andrea Hoffmannová, 39 let, učitelka
Asi by jí prospělo více stromů, více zeleně.
Jubilea
zz Když je to Zelená náves,
tak určitě. A možná by ty stroGratulujeme spoluobčanům,
my alespoň částečně zamasko- kteří oslavili kulatá jubilea nebo
valy ty polorozbořené domy. úctyhodný věk. Přejeme jim
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V lednu oslavili
KDY VYJDOU
PŘÍŠTÍ MŠECKÉ LISTY? Kunertová Květoslava 90 let
Příští číslo Mšeckých listů vy- Kubrová Jaroslava
70 let
jde 7. května. Příspěvky do toho- Simandlová Zuzana 60 let
to vydání můžete zasílat do 24.
V únoru oslavili
dubna na adresu naší redakce, e- Fořtíková Jiřina
85 let
-mailem nebo odevzdat na úřa- Kapková Marie
84 let
du městyse. Použít můžete i náš Simandlová Zdeňka 82 let
redakční telefon: 313 572 113. Sedláčková Marie
82 let
Uvítáme každý váš nápad, pří- Dokládal Miroslav
80 let
spěvek či kritickou připomín- Ševčík Josef
65 let
ku.
Vaše redakce Libich Vladimír
60 let

MŠEČTÍ HASIČI BUDOU VYBAVENI…

Bude nový dům vypadat takto? (pohled z návsi)

A nebo bude vypadat takto?

Dokončení ze strany 1
To znamená, abychom měli
všichni stejné informace o nových zakázkách, projektech,
výběrových řízeních atd. My
k tomu samozřejmě budeme
mít své hlasovací možnosti, ale
určitě se budeme snažit, aby ta
„zlá krev“ mezi námi definitivně zmizela. A tak bych vás chtěl
požádat, aby i vy jste svým dílem k tomu přispěli.“
Jiří Šuma st. na slova T. Jílka reagoval následovně: „Já
bych k tomu ještě rád dodal to,
že jsme řešili podobnou situaci, jako Vy, mezi sebou, protože úvod dnešního setkání byl

skutečně šitý tak trochu rychlou jehlou. A byl bych rád, kdybyste toto brali jako mimořádnou věc.“ Starosta k tomu ještě
poznamenal: „Já bych k tomu,
pane Jílku, ještě řekl to, že hlavní úlohu v této věci sehrál náš
velitel hasičů, přes kterého šla
v této záležitosti veškerá korespondence. Takže my jsme se
ani nesnažili do této věci nějak
vstupovat, protože jsme to považovali za specifickou záležitost a věděli jsme, že komunikace mezi naším velitelem hasičů, panem Vondrou a výběrovou komisí přinese kýžený
výsledek. A i kdybychom chtě-

li do toho nějakým způsobem
vstupovat, tak jsme pro to neměli časový prostor. My jsme
se o možnosti získat vozidlo
pro hasiče dozvěděli prakticky
před týdnem a všechno šlo velmi rychle.“
Tomáš Jílek poznámky J.
Šumy st. a J. Loskota přijal takto: „Ano, beru to, toto je výjimečná záležitost, naprosto chápu všechny její aspekty, a věřím, že v dalších podobných
případech si vždycky všechno
bez emocí a v rámci možností
vyříkáme a že úřad bude fungovat standardně.“
Libor Pošta

5. března 2020
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PODAŘÍ SE JEŠTĚ LETOS OBNOVIT
BRÁNU DO ZÁMECKÉHO AREÁLU?

Ještě v polovině minulého století se ve Mšeci na kraji Tyršova náměstí vypínala mohutná vysoká klenutá brána, kterou se
vstupovalo či vjíždělo do zámeckého areálu. Koncem padesátých let však byla barbarsky zbourána. Jednotné zemědělské
družstvo, které mělo od roku 1955 sídlo v zámku, totiž usoudilo, že brána omezuje dopravu (průjezdy zemědělské techniky), a tak ji zkrátka zbořilo. Památkového úřadu, natož místních občanů, se tehdy pochopitelně nikdo neptal... Zůstaly
ponechány pouze krajní pilíře a plotová pole.

místě, bude přesně zjištěn jejich
stav. Nejdůležitější přitom bude
hloubka založení. Pokud bude
tato předpokládaná konstrukce odpovídat dnešním požadavkům, případně pokud bude

její dnešní obnovu ale bude
plně vyhovujícím řešením použití plné pálené cihly, a to
na vápennou maltu. Navržené dimenze stavby, vycházející z její původní podoby, jsou
SOUKROMÝ ARCHIV JIŘÍHO POPOVIČE

Tato krásně vyhlížející brána ale nebyla jediným vjezdem do zámeckého areálu.
Další brána stála na severní
straně hospodářského dvora
u špýcharu, která byla v padesátých letech rovněž zbourána. Ve stejné době byla zbořena i třetí brána, a to na jihovýchodní straně areálu.

bem. I ta byla v roce 2002 jako
kopie obnovena na místě původní brány. Dokonce i v nedalekých Lánech byla podobná brána v loňském roce obnovena.

Vedení města se koncem minulého roku obrátilo na architekta Jiřího Mrázka, aby vypracoval projekt na obnovení
zmíněné brány. Zamýšlená rekonstrukce této původní stavby
přitom není ojedinělým záměrem. Obdobná brána se například nachází ve vjezdu do areálu zámku v Brandýse nad La-

Současný pohled na vjezd do zámeckého dvora, kde by již brzy
mohla stát obnovená brána.

Díky dochovaným a vzácným dobovým fotografiím
bude možno zhotovit bránu
v původní podobě. Její světlá šířka činila 334 cm a světlá
výška otvoru 464 cm. „Architektonická stránka je pro uvažovanou obnovu brány nejhlavnějším a zcela podstatným hlediskem. Dřívějším necitlivým
zbouráním zde došlo k narušení celkové podoby a kompozice zámeckého areálu, jehož hlavní osa byla směřována na střed obce, k jejímu náměstí a branou ještě zdůrazněna. Proto jsme povinni při
návratu ztraceného díla zpět
na jeho původní místo plně dodržet celkovou podobu i všechny detaily. Architektura stavby
tak bude vycházet z původního vzhledu i provedení a bude
přesnou obnovou klasicistní
brány v původních a vyvážených proporcích.
Spodní část je s nejvyšší pravděpodobností pod zemí dosud
zachována. Lze téměř s jistotou předpokládat, že při stržení brány bylo postupováno
běžným způsobem a že po odstranění nadzemního zdiva byl
terén pouze zarovnán strojem
a následně překryt novým povrchem vozovky. Pro ověření
situace budou v prvé řadě provedeny sondy, a pokud skutečně potvrdí, že původní kamenné základy jsou dosud na svém

možné s ohledem na charakter
práce určitý menší nedostatek
tolerovat, bude tento starý základ opět využit.
Nadzemní nová část bude
vyzděna tradiční technologií.
Původní brána sice byla zřejmě z velké části kamenná, pro

dostatečně masivní, aby nebylo nutné mít jakékoli obavy ze
stability díla. Vjezd brány bude
završen klenbou. Ta bude provedena také tradiční technologií, tedy vyzděním do bednění
na ramenátech.
Dokončení na straně 11

SOUKROMÝ ARCHIV V. NAŇKOVÉ

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Takto bude vypadat znovuobnovená brána z pohledu od Tyršova náměstí, snad ještě letos.

NÁKRES ARCHITEKT JIŘÍ MRÁZEK

Takto vypadala brána do zámeckého hospodářského dvora v roce 1929.

Brána do zámeckého areálu ve druhé polovině padesátých let
s rudou hvězdou ve štítu a „stylovým“ amplionem...
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KDYŽ SE ASFALTOVALA KALIVODSKÁ ULICE

Fotogalerií se vracíme do druhé poloviny prosince, kdy
se po proběhnutých kanalizačních pracích asfaltovala
Kalivodská ulice. Snímky byly pořízeny 18. prosince
2019.
Foto Jiří Červenka

Městys Mšec si Vás dovoluje pozvat na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
Indiánka cestuje s Pandou
Mšec – kulturní zařízení
Sobota 14. března
od 15.00 hod.
Pro děti je připraveno: pandí palačinky,
zdobení belgické čokolády, soutěže o ceny, diskotéka.
Nejlepší masky budou oceněny.
Městys Mšec pořádá

29. března (11.00 – 16.00 hodin)
v salonku restaurace Na Knížecí ve Mšeci
(vstup samostatným vchodem přes zahrádku)

VELIKONOČNÍ
JARMARK
Dále pro vás budou připraveny dílničky,
kde si budete moci vyrobit jarní dekorace
Všichni jste srdečně zváni

U MŠECE DO SEBE NARAZILA TŘI VOZIDLA
Na silnici I/16 v katastru obce
Mšec, v místě, kde je značka Zákaz předjíždění, došlo
ve středu 12. února k dopravní nehodě, jejíž příčinou bylo
právě předjíždění. Nehoda si
vyžádala tři zranění.
K dopravní nehodě došlo tak,
že 65letý řidič osobního vozidla
BMW jel od Slaného na Mšec,
kde na nepřehledném úseku
před horizontem začal před-

jíždět nákladní soupravu, čímž
došlo ke střetu levou přední
částí vozidla BMW s protijedoucím vozidlem Renault devatenáctileté řidičky. Vlivem
střetu bylo vozidlo Renault odhozeno na nákladní soupravu,
kterou řídil padesátiletý řidič,
a poté bylo vozidlo odhozeno
vpravo mimo komunikaci.
Při dopravní nehodě došlo
k lehkému zranění řidiče BMW,

který byl převezen do rakovnické nemocnice a dále k blíže nespecifikovanému zranění
řidičky Renaultu a jejího spolujedoucího. Ti byli převezeni
do slánské nemocnice.
D e c h ové z kou š k y by ly
u všech účastníků negativní.
Celková škoda na vozidlech
byla předběžně vyčíslena na téměř 780 tisíc korun.
-r-

MĚL JSEM NEUSTÁLE STRACH…

Dokončení ze strany 4
zz Představení trvalo dvě
hodiny, přičemž na jevišti jste
strávil pouze pár minut. Kde
jste pobýval během svých výstupů, když kvůli operaci páteře nemůžete sedět?
V zákulisí jsem měl skládací lehátko a četl jsem si scénář.
Ve druhé polovině představení,
kde jsem měl víc výstupů, jsem
po celou dobu stál o berlích.
zz Svou roli jste nakonec
musel zahrát s berlemi, muselo se kvůli tomu ve scénáři
něco změnit?
Nové paní ředitelce jsem měl
jako školník donést do sborovny židli, ale jelikož bych to
s berlemi nezvládnul, tak pan
režisér rozhodl, že jí přinesu
pouze polštářek na židli.

zz Jak se Vám zde před místními občany hrálo, měl jste
trému?
Trému jsem neměl, ale stále
jsem měl strach, že přijdu pozdě na jeviště, a tak jsem vždycky stál několik minut za závěsem. Velký problém jsem
měl s tím, abych správně vyšel o berlích na jeviště, abych
nebyl zády k divákům, jak mi
neustále pan režisér připomínal, apod. Proto mě namalovali před představením na zem
několik značek, a do nich jsem
musel zabodávat berle, abych
se správně při chůzi točil k divákům.
zz Měl jste možnost v zákulisí pozorovat herce, kteří
zrovna nebyli na scéně. Čemu
se tento čas věnovali?

V zákulisí to bylo stále, jak
ve včelím úlu. Neustále se tam
střídali herci. Ti, kteří zrovna nebyli na jevišti, studovali scénář.
zz Musel se během představení řešit nějaký technický či
jiný problém?
O hlavní přestávce jsme zjistili, že přestaly svítit hlavní
světla. Bylo to o nervy, nakonec se naštěstí zjistilo, že pouze vypadl hlavní jistič na prodlužovačce.
zz Máte chuť si ještě v nějaké další divadelní hře zahrát?
Určitě, ale mám strach, jestli
bych se naučil větší roli. Já obdivuju všechny herce, že se dovedou i velkou roli celou naučit
nazpaměť. Děkuji za rozhovor.
Jiří Červenka
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TO BYLA KRÁSNÁ DOBA, KDYŽ JSEM
PŘED 80 LETY CHODIL DO MŠECKÉ ŠKOLY

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

V minulých dnech jsme požádali pana Jaroslava Ulricha, kte- lapáka. Paní učitelka Věruška jsem začal zpívat s panem Foř- všichni. Paní učitelka Anna
rý vloni oslavil 90. narozeniny, aby zavzpomínal na svá školní byla kousek dál, tak jí žalovali, tíkem. Zamiloval jsem se tolik, Horáková přišla jen poprvé, asi
že dostal lapáka. A ona na to: že i můj nejoblíbenější před- víc nemohla, nebyla tak zdráva.
léta, která strávil ve Mšeci.
„Děti, to je nádhera, já si tady mět, čeština, se strašně zhoršil. Chodila paní učitelka němčiny
Z pozdeňské školy nás chodí- byl žid a stále jim hrozilo, že je stoupnu a kopejte do stromu, Paní učitelka Věra mi domlou- Marie Najmanová (říkalo se jí
valo do mšecké měšťanky třicet zavřou. Cestou do školy drže- jak chcete, mně se to líbí.“ Ta- vala, že to nesmím brát tak váž- Mejmi), provdaná Procházkoosm kluků a tři děvčata – z těch la mladší Věruška v ruce taš- kovej byl mezi nimi rozdíl. Ale ně, že jsme ještě malí, ale říka- vá, nevynechala ani jeden rok
la: „Já to chápu, a strašně ráda to s námi prožínejchudších rodin. Bohatí buď ku a stále zpívala. Starší Marjá bych taky pro vala. Naše učitelky také někdy
ve Slaném bydleli nebo tam děti ta tolik ne a často říkala Větoho svýho Relju přišly, jelikož již měly děti. Stali
vozili. Emilka Uhlíková ze Hře- rušce, ať už přestane. Chodili
udělala všechno.“ jsme se skutečně velkou partou.
šic, dcera horníka, Jaruška Vej- jsme s nimi moc rádi a střídaČas běžel a my Přijela z dálky i Květa Novákoražková z Líského, taktéž dce- li jsme to (jak jsem v písničce
jsme se blížili vá, Jaruška Rubešová a jedna
ra horníka a nejchudší z nich poznamenal) Myšinou, cestou
pomalu ke kon- spolužačka dokonce ze Slovenbyla Jiřinka Vojtěchová od nás za Pletichovic nebo Husníkoci. Paní učitelky ska. Celá třída se sešla, všichz Pozdně, dcera ševce, který vic lesíkem.
ještě nějaký čas ni kluci kromě Vaška Hroníka.
měl celkem tři hladové krky.
Jak začalo padat listí, tak
ve Mšeci zůstaly,
Jak čas běžel, už nám, bohuV září 1938 začala mobilizace jsme nejraději chodívali MyVěra se pak vdala žel, nemohl přijít zahrát Lua hned druhý den se do Pozd- šinou, kde byly převážně duby
do Prahy za svý- děk Šofr. Naposledy nám byl
ně přistěhovaly dvě rodiny: Ka- a buky a strmá cesta nahoru.
ho Relju a starší zahrát v roce 2005 a zemřel
rel a Josefka Jindrovi, rodina Když jsem Na Knížecí předMarta do Pozd- o čtyři roky později. Vystřídal
Bryndova a další bratr Brynda minulý rok předával mšeckou
ně za Karla Chru- ho poté Pavlík Hora ze Mšece,
do Bílichova. Narychlo opustili písničku, byl tam můj nejstardimského.
trošku v modernějším tónu,
Most, kde měli nějaké strojírny ší spolužák Bohoušek Dvořák,
Nějaký čas jsme a jelo se dál. Měli jsme několik
a slévárny, a byli rádi, že našli který vzpomněl na následující
na Mšec zapo- sponzorů, kteří na to přidávaútočiště v Pozdni. Jindrovi se příhodu: když byl les plný namněli, ale netr- li, a mezi největší patřil starosta
dostali na náves k Vlčkovům, padaného listí, tak Pepík Paur,
valo dlouho a ale- Josef Paur z Pozdně – ten malý
Bryndovi do Perníčkovic dom- pozdější starosta obce, přišel
spoň jednou dva- Pepík, co tolik zlobíval, Miluška
ku v Poustkách. Jindrovi měli na nápad: „Klucí, já se schovám
krát v létě jsme Čechová, Jiřka Hlízová a hlavdvě dcery, starší Martě bylo 24 do lupení, a až půjdou, tak vytam zašli, prošli ně Zdeněk Kořán z Boru, ktelet a mladší Věře 19 roků. Marta skočím.“ První šla Marta, Pebyla výborná matematička a ta- pík vyskočil a dostal pořádnej
Čtrnáctiletý žák Jaroslav Ulrich v roce 1943. jsme cestu, tam rý žil ve Francii, vrátil se s velouzkou, nazpá- kou penzí a býval by nás úplně
ková vážnější a přísnější. Věruš- záhlavec. A hned řek: „To neka začala učit češtinu a byla to vadí, já to udělám ještě jednou obě dvě byly úžasné učitelky, tek širokou, zastavili jsme se zkazil, jak by platil.
Čas běžel dál, přibývalo těch
pro Věru.“ Když došla Věruš- obě trvaly na tom, abychom se Na Knížecí. A později, když už
jsme byli ženatí a vdaní, chodí- s holí. Každý rok jsme se dozvěka, Pepa zase vyskočil. Trošku od nich co nejvíc naučili.
Přišlo jaro a všechno bylo ji- vala nás parta aspoň jedenkrát děli, že další už nemůžou přise lekla, ale hned se jí to zalíbilo a do listí si s námi sedla. načí. Na rovinách bylo hníz- za léto. Jednou jsem
Taky bývalo všude spousta do užovek, ale i zmije. A mezi se tam setkal se spohub. Nasbírali jsme je a lákali námi byl Karel Richtr z Pous- lužákem Karlem Hnízpana ředitele Valentu, vášni- tek. Ten vám se v hadech vy- dilem, padli jsme si
vého houbaře: „Pane řediteli, znal a chytal je. My jsme se ho do objetí a řekli jsme,
pojďte s námi, pojďte s námi, báli, protože nám strkal hady že se budeme scházet.
tam je hub!“ Ředitel šel rád za krk (snad jen ty užovky). Hned jsme k tomu přia říkal: „Děti, nevytahujte ty Řekli jsme, že už s ním nebu- volali Jiřinku Hlízovou a ze Bdína Milušhouby, já bych si je rád vy- deme chodit.
K panu Fořtíkovi jsem cho- ku Čechovou. Úžasně
táh sám.“
A přišla zima. V té době na- dil do houslí a paní učitelka se jim to líbilo a od té
Učitelka Marta Jindrová.
padlo takového sněhu, že jsme Věra mnohokrát šla se mnou doby jsme se pravitaková dobrá dušička, plná slu- ho měli až do pasu. Spojili jsme i s Jiřinkou a čekávali na mě. delně scházeli jednou
se se staršími žáky a chodi- Ovšem chodila tam také pro- ročně Na Knížecí.
níčka a dobroty.
Protože mám rád
Obě paní učitelky překrás- li všichni společně. Každý bez to, že Fořtíkovým vždy zahráně zpívaly. Když se přistěho- rozdílu musel chvíli šlapat ve- la opět novou písničku a oni jí písničky, tak jsem hlevaly do Pozdně, přivezly s se- předu a prošlapat cestu ostat- za to byli vděční. Paní Fořtí- dal, kdo by nás dobou klavír. Před Chládkovic ním. A byli jsme takoví, že i ty ková nás tam i obdarovávala, provázel a hrál. Vzpokolářstvím bývala hromada naše holky musely šlapat vepře- byl to krásný čas. Já jsem nebyl mněl jsem si na úžasklád, na kterých jsme sedáva- du, ale i paní učitelky. A potom žádnej zvláštní houslák, i když ného muzikanta pana
Harmonikář Luděk Šofr.
li a poslouchali jejich krásné jsme nejraději jezdili na taš- pan Fořtík říkal, že mám talent Luďka Šofra z Králozpěvy. Pro nás to bývaly úpl- kách Myšinou dolů. Martu jsem největší. Ale nerad jsem cvičil vic, který byl ochoten:
nikdy neviděl, ale Věruška jez- etudy, já chtěl hrát jen písníč- „Kdykoliv budete chtít, přijdu jít, že zemřeli. Tehdá jsem řekl:
né koncerty.
ky. Zamiloval jsem se do Bo- vám zahrát.“ To byl koncert- „Přátelé, já nevím, jestli jsme
Já, Jiřinka Vojtěchová, Zde- dila na aktovce s námi.
A ještě si vzpomínám, že ženky Tenkonohejch z Milýho ní virtuóz. Moc hezky se nám udělali dobře. Teď víme o kaněk Bradáč a Zdeněk Šubrt
jsme s nimi udělali partu a cho- jsme přišli ke krásné jedličce a moje první písnička byla prá- zpívalo, on hrál i vážnější hud- ždém, že už mu život skončil,
dili jsme do školy. Občas s námi obalené spoustou sněhu a star- vě pro Boženku: Bílý Jasmín. bu, až děvčata říkala: „Ať si už že už nemůže přijít, a je nám to
šli Hanuš a Kamil Neumanno- ší Marta tu jedli obdivovala. Pan Fořtík mi jí velice pochvá- chvilku odpočine, jinak si ne- líto.“ „Ne“, řekla Miluš Čechová, „vytrváme.“ A tak jsme zas
vi, kteří ale chodívali dost sa- Přiskočil Zdeněk Šubrt, kopl lil, ale stejně říkal: „Ty etudy bys popovídáme.“
Na druhé setkání už nás při- ještě další čas vytrvali.
motářsky, protože měli moc do stromu, paní učitelka byla měl hrát, jsi jen samá písnička.“
Dokončení na straně 10
starostí. Jejich táta Emanuel jako sněhulák a Zdeněk dostal A právě díky těm písničkám šlo hodně a na třetí takřka
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MŠEČTÍ VČELAŘI SE I PŘES
VZNIKLÉ PROBLÉMY NEVZDÁVAJÍ

Výroční schůze včelařského spolku se sídlem ve Mšeci se letos uskutečnila v sobotu dne 1. února. Tradičně došlo k tomuto setkání v salonku restaurace Na knížecí. Účast včelařů ze
Mšece a včelařů z přilehlých okolních obcí, které jsou svými
katastry přidruženi ke mšeckému včelařskému spolku, byla
opět vysoká. Na schůzi se dostavilo 18 členů, což bylo více jak
70%, a schůze byla usnášeníschopná. Tentokrát šlo o výroční schůzi, která byla navíc volební. Včelaři mohli vystavit vysvědčení funkcionářům, kteří vedli spolek v uplynulém pětiletém volební období včelařských roků 2015 až 2019, a zvolit
na příštích pět let ze svého středu vedení nové.
Tradičně se včelařské schůze
i přes současné pohybové potíže zúčastnil starosta městyse
Mšec pan Jiří Loskot, a v části
schůze i místostarosta pan Tomáš Rosenbaum. Ze struktur
zapsaného spolku Český svaz
včelařů se jednání zúčastnil přítel Jiří Hubka, který je předsedou okresního výboru Českého svazu včelařů v Rakovníku
a také předsedou sousedního
včelařského spolku v Novém
Strašecí, a přítel Miroslav Halló, který je členem Republikového výboru Českého svazu
včelařů. Navíc jednání schůze
byli přítomni včelaři, kteří nejsou našimi členy, ale v územní
působnosti našeho spolku včelaří. Například zástupci spolku
Uchované semínko ze Mšeckých Žehrovic.
Mšecký včelařský spolek je
v porovnání s jinými včelařskými spolky na Rakovnicku,
co do počtu členů, malou organizací. Ke dni schůze měl spolek 25 členů, kteří chovají oko-

úseku pěti let nemá v historii vých a vitálních včelstev. Pronašeho spolku obdobu. Přitom to včelaři nemohou souhlasit
historii našeho spolku počítá- se změnami v dotační politice
me již od roku 1933, kdy byl Ministerstva zemědělství ČR,
náš Včelařský spolek pro Mšec které snížilo dotace na léčebné
a okolí založen, respektive do- přípravky od roku 2019 tak, že
šlo k odloučení od včelařského je zdražilo včelařům o 100 %.
spolku v Novém Strašecí. Včela Některé dotační tituly úplně
v naší přírodě nabývá čím dál zrušilo. Včelařům nepomáhá
vyšší důležitosti. Ostatní opy- od roku 2020 ani Státní vetelovači, jako čmeláci, motýli, rinární správa, která veškerou
a ostatní hmyz v naší přírodě odpovědnost za léčení a zdralo 250 včelstev. Včelaři se shod- ubývají, takže hlavní úkol opy- votní stav včel přenesla na včeli, že včelařit v dnešní době není
jednoduché. Klimatické změny
ovlivňují vývoj vegetace, na který nedovedou naše včelstva dostatečně rychle reagovat. Trápí
nás napadení včelstev roztoči
varroa destruktor, kteří se živí
včelí hemolymfou a vysávají životně důležité látky ze včelích
tukových tělísek, čímž včely
ztrácejí vitalitu, a zkracuje se jim
život. Navíc roztoči infikují včelstva různými virózami, které neV salonku restaurace Na Knížecí se 1. února uskutečnila výročjde léčit, a včelstva v důsledku
ní schůze místního včelařského spolku.
toho hynou někdy již na začátku
podzimu. Naše včelstva oslabuje lovat květy zůstává na včelách. laře. Toto vysvětluje tím, že dotaké neustálé používání chemic- Včely jsou také důležitým člán- chází k přenosu unijní legislatikých prostředků v zemědělství. kem potravního řetězce. Ně- vy z Bruselu do našeho právníSmrkové porosty, které jsou nej- které druhy sýkorek a vlašťov- ho řádu. Vůbec nebere v úvahu
významnějším zdrojem lesního ky by bez ulovených včel těžko specifičnost našeho včelařství,
tmavého medu, jsou ohrožová- vyvedly své potomstvo.
jako je hustota zavčelení, a že
ny kůrovcem.
Současné počty včel v naší drtivá většina chovatelů jsou
V hodnocení uplynulých pěti přírodě jsou jen díky drobným zájmoví drobní včelaři. Profevčelařských let se vyskytly tři zájmovým včelařům. Jejich od- sionální včelaři, pro které by
roky, kdy jsme mohli v našem měnou za náročnou, ale krás- tato pravidla měla být určena,
spolku zaznamenat úhyny vyšší nou práci je vytočený med, je- jsou u nás nevýznamný sektor.
než 20 %. Toto vysoké procen- hož množství meziročně kolíVolby nového výboru i revizto ztrát v tak krátkém časovém sá, a dá se získat jen od zdra- ní komise dopadly tak, jak bylo

navrženo. Malá členská základna našeho spolku ani nic jiného neumožňuje. Přetrvává také
neochota zastávat funkce. Členy
nového výboru jsou tak opětně
Svatava Šlajchrtová, která včelaří ve Bdíně, Zbyněk Roubal,
včelař ve Mšeci – Háje, Václav
Lávička, který včelaří v Kalivodech, a včelaři Jiří Richtr a Michal Měchura ze Mšece. V kontrolní a revizní komisi pokračují
přítel JUDr. Jan Kučera ze Bdína, Pavel Studnička z Milého –
Boru a nově byla zvolena Zuzana Hloušková ze Mšeckých
Žehrovic.
Nový výbor zvolil opět předsedou spolku přítele Václava
Lávičku. Noví funkcionáři si
dali za hlavní úkol udržet včelařský spolek ve Mšeci co nejvíce aktivní, podporovat potencionální nové zájemce o včelaření, a dosahovat ve spolupráci s jednotlivými včelaři co nejlepšího zdravotního stavu chovaných včel. Proto uvítali příslib starosty městyse Mšec pana
Jiřího Loskota finančně pomoci
při nákupu léčiv a jiných výdajů
spolku, používaných na tlumení varroázy. Závěrem by chtěli
včelaři poděkovat vedení městyse Mšec za poskytnutí salonku v restauraci Na knížecí
a personálu restaurace za přípravu chutného guláše k obědu.
Za výbor Včelařského
spolku ve Mšeci:
Lávička Václav, předseda
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Pamatuju si, že se jednou
dostavila i moje bývalá láska,
Boženka Tenkonohá, a říkala: „Járo, jak se máš?“ Já povídám: „Boženko, ty jsi zkrásněla. Tys mě tenkrát nechtěla,
já tebe ano, jestlipak by sis mě
vzala? „Járo, nevzala, ty nehraješ fotbal.“ „Já vím, Láda
Bichrt, ten ho hrál!“ a začal
jsem naříkat. „Ale taky jsem si
ho nevzala.“ A dodala: „Anebo jo, já bych si tě vzala – kdyby jinej nebyl.“
Taky jsme tancovávali. Pak už
tancování nebylo, ale dál a dál
jsme se scházeli. Velmi rádi
jsme mezi námi vítali i Vaška Mareše z Jedomělic, který
si vzal Laďku Grûnerovic ze
Bdína. Ta tolik o setkání nestá-

la, ale musela každý rok stejně
přijet. Byl jsem třikrát navštívit i pana učitele Václava Čapka, který žil v penziónu v Teplicích. I on na nás moc hezky
vzpomínal
Jednou za mnou přišel Karlík Chrudimský, že by mezi nás
strašně ráda přijela Věra. Bylo jí
už 84 let, byla vážně nemocná,
ale Mšec chtěla ještě vidět. Její
dcera Lilianka Bojičová se mezitím stala velmi váženou doktorkou a snad se tomu bránila,
že to už pro Věru není. Ale nakonec svolila a Věruška se objevila. To bylo slávy, Věra je tady!
„Děti, moje zlatý děti, já jsem
si přála ještě jednou vás vidět.
Karlík mi to splnil, a tak jsem
tu mezi vámi.“ Já jí samo sebou
hned složil písničku, byla u nás

i pohoštěná. Strašně děkovala
a moc se jí to líbilo. Vyprávěla,
jak učila na vinohradské škole:
„Představte si, že jsem učila Lívinku Klausovic. Byla to úžasně
skromná holčička a moc a moc
chytrá.“ Také povídala o synovi Milošovi a manželovi Reljovi
Vasovičovi (pocházel z Jugoslávie) a zpívala s námi. Tenkrát to
měl Pavlík Hora přetěžký, musel pořád hrát a zpívat. Pak jsme
se s ní rozloučili a během dvou
měsíců Věruška umřela. Poslali jsme jí nahoru do nebes kytičku uvitou z přátelství a dobroty s ujištěním, že na ní nikdy
a nikdy nezapomeneme.
Po několika dalších letech
jsme se sešli naposled a řekli
jsme, že už to nemá cenu. Už
nás bylo hodně málo, někteří

byli vážně nemocní, a tak jsme
toho nechali.
Vloni umřela i Miluška Čechová, která nám dělala takovou, řekl bych „Matku práporu“, skoro současně i Jiřinka
Hlízová, a tak nás už opravdu
zbylo skoro jak prstů na jedné
ruce. Bohoušek Dvořák je z nás
nejstarší, Boženka Čapková
současně s ním, mně bylo devadesát v červnu. Vím, že ještě
žije Venoušek Urban, můj nejhodnější spolužák. Taky Maruška Šumová ze Bdína, Vlaďka Marešová z Jedomělic a někde na severu Jaruška Rubešová. A myslím, že Vašek Suchý,
který se chtěl stýkat za všech
nejvíc, bydlí někde v Praze.
Ještě se toužím setkat s Haničkou Laubovou, provdanou

Čapkovou, a s Haničkou, vnučkou pana Fořtíka, která nám
řekla, že maminka žila do 91
let, a dokonce, že byla stále
zdravá a svěží.
Všem nám ta Mšec přirostla moc k srdci. Tolik krásnejch okamžiků jsme tam prožili.
Bylo to hezké, kolik mšeckých
se tehdy v restauraci Na Knížecí scházelo. Rád a od srdce
jsem proto Mšeckým napsal
Kornouzsko-mšeckou polku,
kterou jsem také předloni místním Na Knížecí zazpíval. Zdravotní stav již nedovoloval přijít
Milušce Čechové, ale o tuto píseň nepřišla, jelikož jsem jí poté
navštívil a tuto písničku zazpíval. Krátce na to, bohužel, Miluška zemřela.
- red -
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Bývalá jihovýchodní brána do areálu hospodářského dvora, která byla v padesátých letech zbořena. Fotografie pochází z doby
kolem roku 1950.
ně přesvědčivým dojmem. Snahou bude docílit takového stavu, že zde opět bude stát v plné
kráse původní, jen dočasně
ztracená brána.
Vystavěním kopie původní
brány se sice přes zámecký areál omezí doprava v její současné podobě, nicméně pro požární techniku a jiná rozměrná vozidla bude přizpůsoben
vjezd ze severu od hlavní komunikace. „Rekonstrukcí pů-

Takto bude vypadat znovuobnovená brána z pohledu od zámku.

Bývalá severní strana hospodářského dvora, mezi tehdy ještě
stojící vozovou kolnou a dodnes zachovanou sýpkou je dosud
pilířová brána. Fotografie pochází z roku 1939.

NÁKRES ARCHITEKT JIŘÍ MRÁZEK

Čtyřkřídlá vrata uvnitř brány budou vyrobena z kvalitního smrkového dřeva a opatřena železnými kovanými částmi.
Bude je tedy možno plně otevřít pro průjezd vozidla nebo
třeba pouze dvěma či jedním
křídlem pro pěší. Barevnost
dřevěných vrat bude mít rovněž historický charakter, a proto se bude, jak se tradičně postupovalo, řešit až na místě.
Zdivo brány bude opatřeno tó-

vodní brány se zásadním způsobem změní provozní poměry v zámeckém dvoře. Je proto nutné upravit zde možnost
bezkolizního průjezdu případné těžké techniky od severního vstupu. V základní funkční podobě by se tak mělo stát
nejlépe již současně se stavbou. V žádném případě nesmí v budoucnosti nastat problémy pro možný vjezd hasičských ani dalších obdobných
vozidel. V tom smyslu by následně měla být připravena definitivní celková rekonstrukce
zámeckého dvora, která by vycházela z jeho původní kompozice a byla řešena tak, aby
umožnila bez problémů i tento nový provoz,“ uvádí architekt Jiří Mrázek.
A jaké kroky nyní městys čekají, aby se mohlo začít s výstavbou brány? Na to jsem se
zeptal místostarosty Tomáše Rosenbauma: „V současné
době připravujeme všechny
podklady k tomu, abychom
mohli zažádat o stavební povolení. Poté budeme muset vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby a celou akci projednat v zastupitelstvu. Doufáme, že se nám vše podaří uskutečnit v co nejkratší době tak,
aby tato krásná brána zdobila
naše městečko již letos. Vždyť
na štítu brány by se měl objevit
letopočet MMXX, který bude
představovat rok jejího znovuobnovení.“
Jiří Červenka

FOTO LEOPOLD ZUBR

novaným vápenným nátěrem,
použit bude přírodní okr v pískovém, tedy zemitém tónu. Následně bude na vzorcích a přímo na místě doladěn vhodný
odstín nátěru vrat tak, aby celek působil příjemným a hlav-

FOTO LEOPOLD ZUBR

Dokončení ze strany 7
Pro zachycení vodorovné
síly klenebního oblouku budou použity kleštiny, využívající dubovou profilovanou
římsu v nadpraží,“ vysvětluje
architekt Jiří Mrázek.

NÁKRES ARCHITEKT JIŘÍ MRÁZEK

PODAŘÍ SE JEŠTĚ LETOS OBNOVIT
BRÁNU DO ZÁMECKÉHO AREÁLU?

Pohled na budoucí bránu včetně navazujícího plůtku se zděnými sloupky.
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KDYŽ SE VE MŠECI ŽEBRALO

KRESBA LADISLAV OPLT

V roce 1837 byly za nápis na tři velké tabule varující před žebrotou obcí vydány 2 zl. Žebrota se v té době trestala vězením. O své chudé se obec v roce 1902 začala
starat tím způsobem, že místo obvyklé páteční pochůzky, která byla jednohlasným usnesením výboru zastavena, jim byl vyplácen jistý obnos, za který museli dle svého stáří něco udělat, například vyčistit ulici, kostel atd. Mimo to jim byl poskytován bezplatný byt ve starém obecním domě nad kašnou.
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BÝVALÝ ŘEDITEL MŠECKÉ ŠKOLY FRANTIŠEK VALENTA

RODINNÝ ARCHIV EVY SUCHOPÁROVÉ

Dne 28. října 1919 se pětadvacetiletý František Valenta
ve Mšeci oženil s 19letou Annou Platzerovou ze Mšece.

Mladý František Valenta (3. zleva v poslední řadě) se svou rodinou. Dítě je prvorozená dcera Ludmila (*1920).

Ředitel František Valenta.

Učitel František Valenta
v roce 1920 ve Mšeci se sokolským odznakem.

Zprava manželé Valentovi se svými dětmi Zdeňkem a Jiřím.
Zleva se nachází pan učitel Doležal s manželkou.
RODINNÝ ARCHIV JIŘÍHO VALENTY

kat půdu. Po přestěhování celé
Valentovy rodiny do Mšece se
František Valenta 28. října 1919
oženil s 19letou Annou Platzerovou (1898–1982), dcerou Tomáše Platzera ze Mšece čp. 84,
šafáře na Hájích. S manželkou
bydleli v domě u Holubů mezi
Sovovic a Salačovic domem.

RODINNÝ ARCHIV JIŘÍHO VALENTY

Obecnou školu František
vychodil v Dolním Bukovsku
a poté studoval na učitelském
ústavu v Soběslavi. Na první
učitelskou štaci nastoupil cca
v roce 1914 v Ševětíně, kde působil asi dva roky, a poté v Protivíně. Dále učil v Dřínově
u Zlonic a v Klobukách.

RODINNÝ ARCHIV MUDR. HANY SOCHOROVÉ

Mladý učitel František Valenta při studiu.

Jako chlapec se zranil při skoku do rybníka, takže později
nebyl odveden na vojnu. Bratr
Alois se z 1. světové války vrátil se zraněním.
Při parcelaci si Valentovi vybrali namísto penze od knížete
Schwarzenberka možnost zís-

FOTO RODINNÝ ARCHIV JIŘÍHO VALENTY

František měl čtyři sourozence. Bratr Alois (1896–1959)
se stal rovněž učitelem a žil
v Hradci Králové. Druhý bratr
Jan (1904–1982) pracoval jako
lesník a po únoru 1948 ho komunisté 3,5 roku věznili v pracovním táboře. Jinak bydlel
na Hájích, byl svobodný. Třetí bratr Karel žil ve Mšeckých
Žehrovicích. Jediná jeho sestra Marie, vdaná Slavíková, žila
po svatbě v Ledcích.

Narodily se jim tři děti. Dcera Ludmila (1920–1979) se stala učitelkou a žila v Praze, syn
Zdeněk (1923–2017) byl strojním inženýrem a žil také v Praze. Nejmladší syn Jiří (1924–
2010) se stal také učitelem a bydlel ve Mšeci. Po vykonstruovaném procesu a věznění v 50.
letech pracoval v Poldi na Kladně, a to až do důchodu.
František Valenta začal učit
ve Mšeci krátce po skončení 1.
sv. války. V roce 1919 byl povolán na Slovensko do obce Vinné v Zemplínské župě, kde však
učil pouze několik měsíců. Dne
10. června 1920 opět nastoupil
na mšeckou školu a spolu s ředitelem Václavem Malcem se
ještě téhož roku zasloužil o založení měšťanské školy.
V roce 1926 se Valentova rodina přestěhovala do nově postaveného domu. Po smrti ředitele Václava Malce se František Valenta stal v roce 1932
ředitelem obecné a měšťanské školy ve Mšeci. Byl rovněž
jednatelem, cvičitelem a vzdělavatelem v místní TJ Sokol.
Rovněž pomáhal s administrativou na zdejším obecním
úřadě.
František Valenta se zasloužil
o zakoupení pozemku za školou a vybudování školního hřiště a také například o osazení lesíku u Háje v lokalitě Na Stráni. Byl členem Akademie (sekce
zemědělské), včelařil a staral se
o stanoviště chráněných lokalit
se zvláštní vegetací.
Dokončení na straně 14

FOTO RODINNÝ ARCHIV EVY SUCHOPÁROVÉ

František Valenta se narodil 4. února 1894 v hájovně Smrčí
v obci Bzí v jižních Čechách, v rodině mistra ovčáckého Jana
Valenty (1864–1936), který sloužil v kilometr vzdáleném Novém Dvoře, a Rozy, roz. Marešové (1874–1974). Matka Roza,
která se dožila 100 let, byla dcerou Františka Mareše (1823–
1924), hajného u knížete Schwarzenberka ve Smrčí. Rodiče
Františka, Jan a Roza, se brali v kostele Na Hůrce, který později vyhořel, a tím byly zničeny veškeré matriční záznamy.

RODINNÝ ARCHIV JIŘÍHO VALENTY

BYL UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE

Žák František Valenta (třetí řada odspoda, třetí zleva) v roce 1907 jako žák šesté třídy se svým
učitelem a spolužáky.
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BÝVALÝ ŘEDITEL MŠECKÉ ŠKOLY FRANTIŠEK VALENTA

BYL UMUČEN V KONCENTRAČNÍM TÁBOŘE

ního tábora informuje rodinu o jeho smrti až 23. prosince. V dopise stroze v němčině
oznamují, že 24. listopadu zemřel a zbyla po něm čepice,

Rodina Františka Valenty na své chmelnici na Hájích v polovině třicátých let. Horní řada zleva
František Valenta, Roza Valentová (jeho matka), Jan Valenta st. (otec), Karel Valenta (bratr), Jan
Valenta ml. (bratr), neurčená osoba, manželé Zdena Valentová a Alois Valenta (bratr). Střední řada zleva (sedící dospělí: Marie Valentová (sestra), Anna Valentová (manželka) a neurčená
osoba. Dolní řada zleva (sedící děti): Ludmila Valentová (dcera), Zdeněk Valenta (syn), Zdena
Valentová (dcera Aloise Valenty), Jiří Valenta (syn), neurčená osoba.

Poslední moták z koncentračního tábora zaslal František Valenta domů týden před svou smrtí.

FOTO RODINNÝ ARCHIV EVY SUCHOPÁROVÉ

RODINNÝ ARCHIV EVY SUCHOPÁROVÉ

a byl zařazen do skupiny označené RU (návrat nežádoucí).
Po pěti dnech odtud zasílá domů svůj poslední moták: „Moje milá Aničko, dědečku, děti a babičko! Na každém předmětu, který zasíláte,
uveďte moji adresu. Je to důležité. O mně rozhoduje Kladno, tam se informujte. Pište mi
každý zvlášť – dosud nedostal

Co dělá dědeček? Je mu lépe?.
Jsem zdráv. Pozdravuj babičku
v Háji. Jen mi pište! Pozdravuji také Marušku. Mám zájem
o vás – o nic jiného! Líbá vás
všecky táta. Pošlete mi ještě
mýdlo, spínací špendlíky a sůl.“
Týden nato 24. listopadu
1944 František Valenta v koncentračním táboře umírá. Bylo
mu 50 let. Správa koncentrač-

FOTO RODINNÝ ARCHIV MUDR. HANY SOCHOROVÉ

jsem od vás ani řádku. Co je
s vámi? Mám starosti, nejste-li nemocní. Pište týdně. Děti,
poslouchejte maminku. Denně
na vás myslím a modlím se...

RODINNÝ ARCHIV JIŘÍHO VALENTY

v Terezíně, kde byl vězněn v celách č. 10 a 41. Dne 11. listopadu byl převezen do koncentračního tábora Flossenbürg, kde
obdržel vězeňské číslo 35044

kabát, vesta, 2 kalhoty, košile, 1 pár bot a 1 pár ponožek...
Přesně 75 let nato, v listopadu 2019, se vydává vnučka
Františka Valenty MUDr. Hana
Sochorová se svým manželem
do Památníku koncentračního
tábora Flossenbürg, aby tam
v kapli umístili pamětní desku
Františka Valenty...
Jiří Červenka

Velký sokol František Valenta (první zleva v horní řadě, na hlavě má čapku se sokolím perem)
jako cvičitel s žactvem TJ Sokol Mšec.

RODINNÝ ARCHIV JIŘÍHO VALENTY

Dokončení ze strany 13
Moderně vedl výuku příVybudoval přírodovědec- rodovědy a s žáky vycházel
ký kabinet se sbírkami hmy- do okolí Mšece na praktickou
zu, motýlů, vycpaného ptac- výuku. Rovněž zpíval v pěveckém sboru, vedeném Františkem Hroudou, řídícím učitelem v Lánech (bývalým učitelem ve Mšeci). Soubor zpíval
i T. G. Masarykovi a dr. Háchovi v lánském zámku.
František Valenta vedl bohatý společenský život, přátelil se
s učiteli, radil občanům v úředních záležitostech či poskytoval
léčivé byliny. S celou svou rodinou pomáhal svým rodičům,
žijícím na zemědělské usedlosti na Hájích, se zemědělskými
pracemi. Často ze svého plaJedna z posledních fotogratil splátky hypotéčního úvěru,
fií Františka Valenty, která
který jeho rodiče na usedlost
byla pořízena za okupace
měli. Po roce 1948 byl veškepřed mšeckou školou. Zlerý majetek znárodněn a vybava ředitel František Valenta
vení statku rozkradeno něktea učitel Chotaš.
rými mšeckými občany. Háj
tva, lesních a polních živoči- stmeloval celou širokou rodichů, nerostů, zkamenělých ži- nu, kde se všichni scházeli až
vočichů a rostlin. O sbírky se do roku 1982, kdy zemřel Franpozději staral pan učitel Vese- tiškův bratr Jan, který tam žil.
V dubnu 1934 ředitel František Valenta ubytoval německé emigranty na zámku
a vyučoval jejich děti, a to až
do 21. prosince 1937, kdy se
museli tito němečtí přistěhovalci vystěhovat. Za války tajně učil i židovské děti.
František Valenta byl velkým
vlastencem a demokratem, své
žáky učil lásce k vlasti a zodpovědnosti. Po nástupu fašismu
v naší zemi se nemohl smířit
s utlačováním vlastního národa a začal čím dál častěji vyvíjet
Matka Františka Valenty,
protifašistickou činnost. Dne
Roza Valentová, která se do29. srpna 1944 byl na základě
žila 100 let.
udání zatčen gestapem a odlý. Po jeho odchodu byly škol- vezen do kladenské sokolovny,
ní sbírky po roce 1948 rozkra- kde byl držen deset dní. Poté
deny a zlikvidovány.
byl předán do Malé pevnosti
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PŘEŽIJÍ PLESY VE MŠECI?

Na položenou otázku neznám jednoznačnou odpověď,
doufám, že ano, ale určitě jich
bude méně, než v minulosti.
Myslivci svoji návštěvnickou
krizi překonali díky aktivitě
mladých myslivců při propa-

Veřejnost se zajímá, jak proběhl poslední myslivecký ples.
Budu stručný. Ples se vydařil,
bylo téměř vyprodáno, lidé se
bavili až do ranních hodin, vše
proběhlo hladce a nezaznamenal jsem žádné negativní ohlasy během plesu ani po něm.
Dobré náladě přispěla kapela
Riviéra, výborné občerstvení
zajistil se svými spolupracovníky pan Pavel Štýbr, myslivci
zajistili jako obvykle bohatou
tombolu, ve které byli tři divočáci, muflon, daněla, bažanti
a spousta hodnotných věcných
cen v celkovém počtu, přesahující číslovku 300. I tak se stalo, že někdo měl smůlu a nevyZnačnou pozornost a zájem
hrál v tombole nic a jinému byla
vyvolal dřevěný model jeleštěstěna nakloněna a prohýbal
na, který zhotovil pan Jiří
se pod výhrami. Značnou poPacholík.
zornost a zájem vyvolal dřevěný
gaci a organizaci plesu. Vlast- model jelena, který zhotovil pan
ní přípravě plesu se věnovala Jiří Pacholík. Po skončení plebohužel jen část myslivců pod su skončil tento jelen jako herní pomůcka ve školce v Krupé,
vedením Lucie Pacholíkové.

kam si jej „odvedla“ účastnice
plesu paní Růžena Horáčková.
Poděkování patří pracovníkům obce a zejména místním hasičům, kteří v sobotu
dopoledne, těsně před plesem
uklidili a hasiči pod vedením
pana Martina Štýbra opláchli plochu před kulturním domem. Po stavební firmě budující kanalizaci zůstala tato plocha zablácená, neuklizená a při
představě, že se hosté, zejména
dámy v plesových šatech budou brodit blátem na sál, mě
jímaly mrákoty. Díky operativním opatřením pana starosty a ochotě výše zmíněných se
účastníci plesu dostali na sál
bez jakékoliv úhony.
Abych jen nechválil, nerad se
musím zmínit o neutěšeném
stavu zázemí pro pořádání plesu. Zázemí pro občerstvení sice
se zavřenýma očima snad vyhovuje, ale šatna a zejména sociální zařízení již zdaleka neod-

povídají standardům 21. stoleNa závěr bych chtěl poděkotí. Vedení obce by mělo zvážit, vat všem, kdo se plesu zúčastzda nepřistoupit k rekonstruk- nili a tímto bych je chtěl všech-

Místní hasiči museli nejdříve před plesem vyčistit venkovní
prostranství.
ci tohoto zázemí. Rovněž bych
uvítal zřízení nějakého zabezpečeného, proskleného prostoru, kde by bylo možné vystavit
ceny do tomboly (nápad, jak
toto řešit, mám).

ny, ale i další, kteří se nyní nezúčastnili, pozvat, na nadcházející myslivecký ples, který se
bude konat v lednu roku 2021.
Václav Rosenreiter,
honební starosta

KDYŽ PŘES MŠEC KONCEM VÁLKY
PROCHÁZELY TRANSPORTY SMRTI

Poslední týden v únoru
a první týdny v březnu 1945 se
na východě fronta neúprosně
blížila k německým hranicím.
Němci začali přivádět zajatce,
kteří pracovali v různých továrnách pro wehrmacht na západ. Těmto přesunům říkalo
„Transporty smrti“. Zajatci byli
různých národností, ponejvíce
to byli Rusové. Byli hodně zubožení, málo oblečení a neměli vůbec žádné jídlo.
Náš domek stál u státní silnice, vedoucí ze Slaného do Řevničova. Než dorazil první transport, byla po vesnici rozmístěna upozornění, jak se mají
obyvatelé chovat. Museli uzamknout všechny studny při
silnici, aby si zajatci nemohli
napumpovat vodu, a nesmělo
se jim podávat jakékoliv jídlo.
U hospodářů, kde byli ubytováni, musely být objekty zabezpečeny tak, aby nikdo nemohl
pomoc zajatcům s útěkem. Jakýkoliv pokus o styk s těmito
lidmi byl přísně zakázaný pod
pohrůžkou smrti.
První transport, který do
Mšece přišel, se neubytoval
a pokračoval dál na Řevničov.

Druhý, který ho následoval,
se už ubytoval do stodol, které byly vybrané jako vhodné.
V transportu byli Rusové, Francouzi, Angličané a další národnosti. Lidé jsou od přírody zvědaví, a tak se šli podívat, jak
vše probíhá. Několika z nich se
v nestřeženém okamžiku podařilo s některými zajatci domluvit. Ti chtěli hlavně jídlo.
Tato zpráva se donesla tatínkovi do dílny, kde se scházeli
známí, kteří se začali hned činit. Zašli za vrchním strážmistrem p. Doležalem, který byl šéfem četnické stanice, a tam se
domluvili, že se jim může podávat polévka. Hned se přistoupilo k realizaci. Panem vrchním
strážmistrem bylo doporučeno
uvařit je ve velkých nádobách
a donést do stodol, kde byly
transporty ubytované. Toto se
rychle rozneslo po vesnici.
Tatínek zaměstnával mladé ženy, aby nemusely do Říše
na nucené práce. Od dubna
do října pracovaly v lese u nadlesního p. Hrbka a přes zimu
u tatínka. Byly to Marie Landová, Marie Posledníková, Božena Koláříková, Zděnka Vízne-

rová, Jiřka Šulcová, Božka Čapková, Miluš Freslová, Anča Růžičková a Drahuš Hesová. Ty se
hned chopily práce.
Pan Karel Stehlík zapůjčil kotel a velké hrnce, pan Simandl
dodal uhlí a muži, kteří pracovali v lese, zase dříví. Zeměděl-

do kterých se polévka nalije
a německý doprovod je bude
nalévat do ešusů. První várka se donesla k Zubrům, Důrasům a Soukupům, a postupně do dalších stodol. Toto se
osvědčilo, a tak se mohlo pokračovat. Pekaři p. Zajíček,

Po Slánské ulici se do Mšece v březnu a dubnu 1945 vláčeli stovky zbídačených zajatců. Foto pochází z 18. září 1928.
ci pak dodali brambory, sádlo
na jíšku, každý, co mohl. Když
byla uvařena první dávka, přišel pan nadstrážmistr Doležal s německým důstojníkem,
jenž mluvil česky a který zkontroloval, zda je vše v pořádku.
Vznikly jen obavy, aby se transport nerozutekl.
Po chvíli se dohodli, že se
ve statku postaví velké necky,

p. Grüner (z Hájku) a p. Bort
dali chleba, který se nakrájel
na krajíce a dával se k polévce. Voda se nakonec pumpovala do kbelíků a velkých hrnců, stavěly se k silnici, a tam si
zajatci vodu nabírali a mohli se alespoň trochu napít. Zapojili se i lidé ze Bdína, Srbče,
Kalivod, Milého a Hřešic. Kolik transportů, není mi známo.

Na konci každého transportu
jel vůz, tažený koňmi, kam byli
nakládáni ti, kteří vysílením již
nemohli pokračovat v pochodu. Byli německým doprovodem nemilosrdně popraveni
a vhozeni do vozu. V polích
nebo v lese pak byli zakopáni.
Jako malá holka jsem v několika případech na vlastní oči viděla, jak při pochodu přes Mšec
německý doprovod zastřelil zajatce, který již vyčerpáním nemohl dál jít. Jenom, jak jsem
viděla, že dotyčný Němec vytahuje zbraň, už jsem odvracela oči, abych se na tuto hrůzu
nemusela dívat. Já jsem vždycky několik nocí z toho nespala.
Po revoluci se tatínek pídil
po tom, jak a kde transporty
skončily. Informace byly různé. Některé tvrdily, že je mělo
likvidovat komando SS z Postoloprt u Petrohradu. Někteří zajatci utekli a další přešli k Rudé
armádě. Jak to skutečně bylo,
už se asi nedozvíme. Při zpracování tohoto článku jsem vycházela ze zápisků mého otce
Františka Marouška.
Ludmila Hrdinová, Řevničov
rodačka ze Mšece
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NOVĚ VAŘÍME
AŽ DO VEČERA!
Přijďte do mšecké restaurace
Na Knížecí nejen na oběd,
ale i na večeři

Ale miláčku, vždyť sis vždycky přála, abych se vyhýbal lehkým
ženám... No, a tady Anežka má rovných dvě stě kilo.

Pochutnejte si
na domácí české kuchyni
a tankované krušovické desítce

Jak to, že nechceš? Vždyť už rok vyvádíš, že chceš pejska!

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
--Povídá takhle kočka praseti:
„Já vím, co z tebe bude, až vyrosteš!“ „Jo? Tys četla můj horoskop?“ „Ne, kuchařku!“

Je mi líto, ale na nákup kulometu opravdu fotka vaší tchýně nestačí.

Beze slov.

Křížovka

Hříčky
Kdo to byl?
Maruška seděla na břehu rybníčka. Někdo k ní zezadu přistoupil
a položil jí pravou ruku na levé
rameno. Pak řekl: „Ty jsi moje
dcerka, ale já nejsem tvoje maminka.“ Kdo to byl?

Tajenka z minulé křížovky: Drzost není odvaha

Umíš
počítat?
Vezmi atlas
a spočítej, kolik je v Česku
zatáček.

Věř – nevěř:
Pouze dvě
Doprava
a doleva!

SVISLE: 1. Osamoceno; sídlo v Lotyšsku. – 2. Ohrada; resort.
– 3. Začátek tajenky. – 4. Ženské jméno; rusky jak. – 5. Zničení
najetím; vidiny. – 6. Úspěch; bývalý dětský herec. – 7. Automotoklub; soupeř. – 8. Zn. goniometrické funkce; bájný český kníže.
– 9. Planetka; jednotka standard, penicilinu. – 10. Rusky kluziště; výraz pochopení. – 11. Poloha v józe; ženský hlas. – 12. Střed
tajenky. – 13. Tradiční islámský zákon; druh japonské citery. –
14. V tomto místě; latinsky pták. Pomůcky: Alat. Koto. Rava.

No přece tatínek!

VODOROVNĚ: A. Tělesná cvičení; opět; stékat po krůpějích.
– B. Český básník pro děti; pražský fotbal. klub; bikarbonát. –
C. Olympijská zkratka; saň; hudební značka; africká země. – D.
Jméno herce Brouska; SPZ Madagaskaru; instrumentální skladby. – E. Fiktivní království lidí; konec tajenky; časopis pro ženy.
– F. Staré počítadlo; australská step; stará srbská míra. – G. Žena
vojáka; tito. – H. Malajské palmy; franc. sídlo; zn. topných kotlů.

--„Pane doktore, můj muž začíná bláznit. Vždy, když pije
kávu, sní i celý šálek a nechá
jen ouško, není to zvláštní?“
„To tedy je, protože ouška jsou
ze všeho nejlepší.“
--Muž přijde k právníkovi
do kanceláře a ptá se, kolik si
účtuje za své služby. „Mám
taxu 5000 Kč za tři zodpovězené otázky,“ odpoví právník.
„A není to příliš vysoká cena?“
diví se muž. „Ano je,“ odpoví právník „a co je vaše třetí otázka?“
--Pepíček prosí tátu: „Tati, kup
mi buben.“ Otec: „Nekoupím,
budeš mě rušit při práci.“ Pepíček: „Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát.“
--Blondýnka jde do elektra
a říká: „Můžu dostat tuto televizi?“ „Ne, blondýnkám ji
neprodáváme.“ Druhý den se
blondýnka naštve a nabarví si
vlasy na černo. Takto se vydá
znovu do toho samého elektra. Zase uslyší od prodavače
stejnou odpověď: „Blondýnkám neprodáváme.“ „Jak víte,
že jsem blondýnka?“ „Protože
to není televize, ale mikrovlnná trouba.“
--Policajti zastaví na D1 řidiče: „Ale pane řidiči, kdepak
máte dálniční známku?“ Řidič:
„A kde vy máte dálnici?“
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