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MĚSTYS MŠEC BUDE U DODAVATELE STAVBY
KANALIZACE A ČOV VYMÁHAT NEMALÉ PENÁLE

zz Stavba byla předána 9. dočeský kraj, mohou se již bubřezna, ale ještě v dubnu se doucí odběratelé začít připojostále odstraňují určité závady. vat na dílo. Pro zkušební provoz potřebujeme připojit 25 až
O jaké závady se jedná?
Ano, stavba byla předána ten- 30 % přípojek.
to den a v předávacím protokolu jsou
uvedeny všechny závady, které je dodavatel stavby povinen odstranit do 30.
dubna. Takže závady se stále odstraňují, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o drobné závady nebo jde například o povrchy komunikací, tak již nemají vliv na provoz
či funkčnost nové Starosta Mšece Jiří Loskot.
ČOV.
zz Mohou si lidé již zhotozz Kde se občané Mšece movovat kanalizační přípojky?
hou informovat o tom, jakým
Jelikož jsme dne 7. dubna způsobem či stylem si své přízískali licenci na provozová- pojky mají zhotovit?
ní kanalizace a ČOV v městysi
Občané mají již informaci,
Mšec, kterou nám udělil Stře- jak mají postupovat při budová-

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 9. března byla stavba mšecké kanalizace a ČOV konečně
předána investorovi a uživateli stavby, městysi Mšec. O tom,
jaké dopady pro městys a jeho obyvatele má opožděné předání stavby a o stylu či způsobu zhotovování přípojek do nově
zhotovené kanalizace jsem hovořil přímo se starostou městyse Mšec Jiřím Loskotem.

ní přípojky, na webových stránkách obce, včetně Všeobecných
obchodních podmínek o odvádění odpadních vod, kde se mohou seznámit, jak bude vypadat
smlouva a co od odběratelů budeme požadovat. Na uzavření
smlouvy jsem stanovil délku 60
dní od připojení.
zz Kdo bude přípojky financovat?
Náklady na přípojku si hradí každý odběratel sám. Městys
Mšec nad rámec dotace hradil
všem odběratelům domovní
šachtičky, na jejichž výstavbu
byly z rozpočtu městyse uvolněny 3 miliony Kč.
zz Jak jsou podle Vás mšečtí
obyvatelé na stavby svých přípojek připraveni?
Rozdělil bych je na nadšence,
kteří čekají, až dostanou pokyn,
že se mohou připojit, to znamená, že mají již přípojku hotovou a provedou pouze připojení, a na zbytek, který přípojku bude teprve realizovat. Abychom té druhé skupině pomohli, zveřejnili jsme kontakt na několik firem, které jsou schopny
s přípojkou pomoci, ať už pouze
se zemními pracemi nebo s přípojkou takzvaně na klíč.
zz O jaké firmy se jedná?

Jedná se o firmy ze Mšece,
a to zemní práce Šuma, Nezbeda a Vaněček, dále zemní práce
KNŠ Slaný a zemní práce Mrázek Nesuchyně.

a ČOV. V našem případě by se
jednalo o více než 15 milionů
Kč, které bychom na dofinancování stavby museli uvolnit
z rozpočtu městyse.

Kdy bude na nově postavené čističce odpadních vod ve Mšeci
spuštěn zkušební provoz?
zz Vztah mezi městysem
Mšec a dodavatelem stavby,
firmou POHL CZ, je stále velmi napjatý. Jak to vidíte ohledně případného finančního postihu dodavatele stavby, který ji předal ve značně opožděném termínu? Stále trváte
na penále?
Penále na základě smlouvy
o dílo musíme vymáhat, protože pokud bychom ho nevymáhali, tak by Státní fond životního prostředí ČR přistoupil ke korekci poskytnuté dotace, a tato korekce by činila 25%
z částky, kterou jsme obdrželi
na stavbu mšecké kanalizace

zz O jaké penále se jedná?
Na základě smlouvy s firmou
KPCM s.r.o., která prostřednictvím zástupce této společnosti
Ing. Rudolfa Baudiše zajišťuje
technický dozor stavby, bude
jimi vyměřena přesná, konkrétní výše penále. Majitel této společnosti, pan Jaroslav Kredba,
mně již sdělil, že se bude jednat
o částku, která bude činit 14,2%
z celkové ceny stavby, a výše penále by se měla pohybovat kolem 14 milionů Kč.
zz Jakým stylem či způsobem budete toto penále vymáhat?
Dokončení na straně 7

OBČANÉ MŠECE SE JIŽ MOHOU PŘIPOJOVAT DO KANALIZAČNÍ SÍTĚ
Pro potřeby občanů úřad měsMšečtí občané se prostřednictvím domovní šachty mohou
již připojovat do nové kanalizační sítě a ČOV. Domovní šach- tyse přináší i kontakty na firty byly postaveny na veřejných pozemcích a jejich výstavbu fi- my, které jsou schopny přípojnancoval městys Mšec. Případnou technickou pomoc poskyt- ku zrealizovat: Zemní práce
ne občanům Mšece TDI Ing. Rudolf Baudisch (602 244 674).
potrubí musí občané před zásypem zdokumentovat fotografiemi. V den napojení na splaškovou kanalizaci občané provedou fotodokumentaci stavu vodoměru dodávky pitné
vody. Nejpozději v den napojení bude tento záměr nahlášen e-mailem (urad@obecmsec.cz) nebo osobně na úřadu
městyse, a to uvedením jména
a čp., která se připojují, včetně
požadované fotodokumentace
v elektronické podobě a počtu
osob v domácnosti.

FOTO LIBOR POŠTA

Níže uvedené rady, pokyny
a další informace ke zhotovování domovních přípojek a následnému připojování do nové
kanalizační sítě zpracoval starosta Mšece Jiři Loskot a vše
„posvětil“ zástupce stavebního dozoru investora Ing. Rudolf Baudiš.
A zde jsou podmínky připojení: Přípojka bude realizována pouze na splaškovou vodu
– v žádném případě nesmí být
do přípojky svedena dešťová
a povrchová voda. Položené

taktní osoba: Pavel Šubrt, tel.:
602 336 053, Zemní práce Nezbeda Mšec, kontaktní osoba:
Libor Nezbeda, tel.: 602 396 951,
Zemní práce Vaněček Mšec, kontaktní osoba: Miroslav Vaněček,
tel.: 602 250 411,
Zemní práce
Mrázek Nesuchyně, kontaktní osoba: David Mrázek,
tel.: 736 628 345.
Jak ve Slánské, tak i dalších ulicích městy- Náklady na příse Mšec, se občané mohou již připojovat pojku hradí odběratel.
do kanalizační sítě.
Návrh smlouŠuma Mšec, kontaktní osoba: vy bude předložen nejpozději
Jiří Šuma st., tel.: 602 379 366, do 60 dnů od připojení. InforZemní práce KNŠ Slaný, kon- mace, co bude smlouva obsaho-

vat, najdou občané v dokumentu
Všeobecné obchodní podmínky o odvádění odpadních vod
městyse Mšec (dále jen VOP),
jež bude zveřejněn na webových
stránkách městyse. Městys Mšec
jako dodavatel vyzve odběratele
před návrhem smlouvy o doložení dokumentů dle VOP.
Vypouštění kanalizačních
vod je ve Mšeci na samém začátku, a tak do okamžiku podepsání smlouvy není vypouštění
odpadních vod, dle VOP, kvalifikováno jako neoprávněné.
Stočné bude fakturováno ode
dne napojení, cena bude stanovena nejpozději do 31. května 2020. Cena stočného by se
měla pohybovat kolem 50 Kč/
m3 včetně DPH.
-lp-
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Naše poznámka
Městečko Mšec
v době koronaviru
Většina mých novinových
sloupků bývá zpravidla kritických. V době koronavirové pandemie, která zasáhla
celý svět v nebývalé míře, mně
však přijde nepatřičné, abych se
do něčeho nyní navážel.
Naopak s velkým potěšením
sleduji, kolik mšeckých občanů neváhalo v této těžké době
nabídnout pomoc ostatním.
Když bylo vládou ČR vydáno
rozhodnutí o povinném nošení roušek, tak se hned několik mšeckých občanek rozhodlo šít zdarma roušky pro
své spoluobčany. Všem těmto dobrovolným šičkám patří
velké poděkování a neodpustím si, abych nejmenoval alespoň ty, které těch vymodlených
roušek ušily nejvíc a předali je
úřadu městyse, kde si je občané Mšece mohli a stále mohou
bezplatně vyzvednout.
Největší poděkování určitě
zaslouží paní Miloslava Procházková a Marika Herfortová,
které spolu zatím ušily více než
dvě stě bavlněných roušek. Velký dík dále patří paní Janě Ševčíkové, jež jich zhotovila více
jak sto, ta si pro tuto svou občanskou pomoc dokonce rozhodla zakoupit šicí stroj. Takže klobouk dolů, dámy.
Těžká doba přináší jeden klad
– odhaluje charaktery lidí. My,
Češi, jsme známí tím, že v dobrých časech hodně remcáme,
nicméně v nelehkých časech se
dokážeme vždycky semknout.
A je pro nás štěstí, že se mezi
námi najde mnoho lidí, kteří
neváhají jít na barikády, a nebo
třeba pro své spoluobčany šít
zdarma roušky, jenom proto,
aby ochránili jejich zdraví.
Poděkování patří rovněž
všem občanům, kteří disciplinovaně dodržují všechna nařízení vlády a přispívají tak
k úspěšnému zvládnutí epidemie v naší zemi.
Již hůř se mi píše, že se mezi
námi najdou i takoví, kteří nouzový stav zneužijí k tomu, aby
na místním hřbitově potají
kradli květiny z hrobů. O tomto hanebném činu píšeme na jiném místě.
Pevně věřím, že se nám společnými silami podaří překonat toto těžké období, které si
nikdo z nás nedovedl představit
ani ve snu. Pevně věřím, že se
všichni ve zdraví setkáme nad
příštím číslem Mšeckých listů.
Držme si palce! Jiří Červenka
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAK SE VYROVNÁVÁTE SE SOUČASNOU PANDEMIÍ KORONAVIRU?
Kristýna Nezbedová,
39 let, pracovnice
květinové farmy
Jak
se
s tím vyrovnávám? Asi
jako všichni,
nic moc. Je to
velmi stresující.
zz Co Vás stresuje nejvíce?
Tak určitě stávající přísná nařízení a opatření, a hlavně nejistota, jak se to bude vyvíjet dál.
Jak to bude dlouho trvat, jak to
bude dál s dětmi, s jejich domácí školní výukou atd.
zz Když už jste zmínila děti,
tak jak to přijali Vaše děti
a jaký je jejich domácí program?
Děti to zatím vnímají spíše
jako prázdniny, ale my dbáme na to, aby se věnovaly
také učivu. Takže až se vrátí
do školních lavic, neměly by
mít takové problémy s tím,
aby se srovnaly se školními
osnovami.
zz Před touto pandemií žila
většina lidí takovým uspěchaným stylem, na nic nebyl čas,
a teď všichni sedí doma a času
mají habaděj...
Ano, je to velmi zvláštní
žití. Je to v podstatě jen o tom,
že chodíte do práce a z práce a občas jdete s pejskem někam do přírody. Aby to tak nelezlo na mozek. A dnes jsem
od pondělí poprvé v obchodě,
jinak se snažím mezi lidi vůbec
nechodit.
zz Kde jste získala tuto
roušku?
Kamarádka pracuje ve zdravotnictví a měla malou zásobu
jednorázových roušek, a tak
mně jich pár dala. Jinak si je
šiju doma.
zz Jen pro sebe a rodinné
příslušníky?
I pro naše známé, a zatím
jsem ušila asi 50 roušek.

Tohle si neumím vůbec představit. Doufám, že k tomu nedojde.
zz Takže jak dlouho to ještě
„vydržíte“?
No, budu to muset vydržet až
do konce této epidemie. Člověk
si zvykne asi na všechno.
zz Kde jste sehnala roušku,
kterou máme teď navlečenou?
Dostala jsem ji na úřadu
městyse. Mají jich tam dostatek, takže není problém si ji
tam opatřit.
zz Kdy jste si roušku na obličej navlékla poprvé?
Roušku jsem nosila už před
nařízením vlády, kdy se to „jen“
doporučovalo.
zz A kolik lidí v té době,
řekněme jeden či dva dny
před tímto nařízením, nosilo
ve Mšeci roušku?
Musím říci, že v té době roušku nosili téměř všichni obyvatelé Mšece, jen několik málo
lidí ji nemělo.
zz Zřejmě se doma staráte
také o dítě či o děti. Co dělají, když neťukají do mobilu?
Učí se, a musím říci, že moje
dcera má docela dost úkolů.
A co se týče komunikace mezi
paní učitelkou Sklenářovou
a mojí dcerou, tak ta je opravdu velmi dobrá. Paní učitelka
je výborná. No, a ve volném
čase chodí ke koním. Je to její
velká záliba.

Antonín Bobek,
30 let, číšník
Jak sám
vidíte, tak
úb or číšníka jsem vyměnil za malířský, takže
teď na sále, ale
i v dalších místnostech restaurace Na Knížecí, malujeme, natíráme, uklízíme a děláme další
drobné úpravy vnitřních prostor. Ale jinak, hlavně doma,
se strašně nudím.
Kateřina Slapničková,
zz Co tento stav pro Vás
43 let, operátorka
znamená?
na výrobní lince
Samozřejmě, že mám podCo se dá děstatně méně peněz, beru jen šelat, musíme se
desát procent svého platu.
s tím smířit.
zz Do jaké míry Vás to exiszz A j a k
tenčně ohrožuje?
byste se smíZatím vyjdu, ale kdyby to trřila s tím,
valo déle, třeba přes měsíc, tak
kdy by tato
by to pro mě v tomto ohledu
situace trvala celé měsíce bylo dost nepříjemné.
a přijatá opatření by se ještě
zz Myslíte si, že by Na Knízpřísnila?
žecí mělo být úplně zavřeno,

nebo by se mohly alespoň podávat jídla z okénka?
Já si myslím, že nějaká jídla
bychom z okénka mohli podávat, stejně jako to dělají v některých dalších restauracích
v okolních městech a obcích.
zz Jak Vám vadí ta rouška?
Víte, že jsem si na ni už docela zvykl.
zz Jak jste si ji opatřil?
Ušila mně jí manželka mého
bratrance, za což jí velmi děkuji.
zz Začal jste ji nosit už
v době, kdy se to jen doporučovalo, nebo až v den, kdy to
bylo nařízeno?
Začal jsem ji nosit den před
tímto nařízením.
zz Jaký servis zajišťujete Vašim rodičům?
Tak mamka je doma, a když
něco potřebuje, třeba nakoupit,
tak to obstarám.
Petr Svoboda,
28 let,
rozvozce potravin
Já jsem zatím v pohodě, ale někteří lidé z mého
blízkého okolí jsou z toho
d o s l ov a
na prášky.
zz Co je podle Vás nejvíce
štve či trápí?
Že musí být skoro pořád
doma, jako moje sestra, a nikam se nedostanou.
zz Říkal jsem si, že ten, kdo
má plnovous, stejně jako Vy,
bude mít asi problém s nošením roušky...
Když si vousy strčím pod triko, tak to jde a problémy s tím
nemám. Plnovous kvůli tomu
rozhodně stříhat nebudu.
zz Jak Vás tato pandemie
omezuje v práci?
Řekl bych, že nijak. Akorát musím sebe a okolí chránit rouškou.
zz Co kdybyste rozvážel pizzu v roušce a vůbec žil tímto „nouzovým“ stylem ještě
o prázdniny?
Pokud by to ještě v té bylo
době nutné, tak by se asi nedalo nic dělat.
zz Jak koronavirus omezuje Vaše volnočasové aktivity?
V podstatě nijak, protože
máme velký statek se zvířaty
a polnostmi, takže po práci se
určitě nenudím.

Pavel Sklenář,
40 let,
stavbyvedoucí
Z atím se
s tím vyrovnávám dobře.
zz A k d y
či za jakých
okolností
byste se s tím
dobře nevyrovnával?
Kdyby to trvalo delší dobu,
třeba ještě o prázdniny, tak by
to v té roušce asi moc příjemné nebylo. Ale museli bychom
si zvyknout.
zz Všiml jsem si, že lidem,
kteří nosí brýle a mají navlečenou roušku, se jejich okuláry hned zamlží, stejně jako
Vám...
Ano, to je velmi nepříjemné. A když je sejmu, tak jsou
sice za chvilku průhledné, ale
já jsem bez nich stejně slepý,
jako v těch zamlžených.
zz Jak jste si opatřil vaši
roušku?
Ušila ji, a nejen mně, moje
maminka. Ta rouškami zásobuje celou naši rodinu a i naše
známé.
zz Jestliže máte děti, tak se
teď zřejmě nacházejí doma...
Ano, máme je doma, a přes
internet čile komunikují se
svým učitelem, a myslím si, že
to zvládají docela dobře. Takto jim to vyhovuje a učitelé si
to chválí.
zz Co děti dělají ve volném
čase?
Zlobí!
zz Jak Vaše rodina v této situaci tráví volný čas?
Naštěstí máme velkou zahradu, takže děti jsou převážně tam. Jinak dopoledne chodí
s manželkou na výlety do přírody. Takže zatím fungujeme
tímto způsobem a uvidíme, co
bude dál.
Iva Šlajchrtová,
71 let, bývalá
učitelka MŠ
Sledujeme informace o této pandemii v médiích, řídíme
se dle vládních nařízení
a snažíme se dodržovat veškeré pokyny.
zz Do jaké míry vás současný nouzový stav omezuje?
Dokončení na straně 6
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V NELEHKÉ DOBĚ ŠIJÍ OBĚTAVĚ
ROUŠKY PRO MŠECKÉ OBČANY
V souvislosti s koronavirovou pandemií vydala vláda ČR
dne 18. března nařízení o povinném nošení roušek. Kde je ale
vzít, když v té době nebyly prakticky nikde k dispozici? Naštěstí se v řadě českých rodin našla osoba, pro kterou, když oprášila starý šicí stroj, nebylo ušití obyčejné roušky žádným problémem. A v mnohých případech je začala šít nejen pro sebe,
svou rodinu a známé, ale i pro své město či obec.

rádce, paní Marice Herfortové,
která byla zhruba 40 let zdravotní sestrou na mšeckém zdravotním středisku, a požádala ji,
zda by mně mohla se šitím nejen těch dětských roušek nějak
pomoci. Ona mojí žádosti s radostí vyhověla
I v městysi Mšec se našli lidé, vé, hned jsem k němu zasedla
a od té doby
přesněji řešeno šikovné a obě- a prakticky přes noc mě manna šití roušek
tavé paní, které na nic nečeka- želka mého tchána na něm napro mš ecké
ly, a úřadu městyse nabídly své učila šít.“
občany úzce
služby, a to bez nároků na jaspolupracuA jak začala vůbec šít pro
koukoliv odměnu. Poté se hned městys Mšec? „U nás v bytovjeme. Já šiji
pustily do práce a pro mšecké ce bydlí Saša Zítková, která praa paní Herforspoluobčany dokázaly během cuje na úřadu městyse, a když
tová stříhá látpár dní ušít několik set roušek. začala tato pandemie, tak jsem
ky, žehlí, naJednou z nich je Jana Ševčí- se jí zmínila, že kdyby městys
vléká gumičková (37), kterou jsem poté, potřeboval ušít nějaké roušky, tkalouny
co rouškami, prostřednictvím ky, tak se tomu mohu věnovat.
atd.“
úřadu městyse, patřičně záso- Asi za dva dny za mnou přiMěly nějabila řadu mšeckých občanů, na- šla a sdělila mi, že pokud na to
ké své vlastvštívil v jejím bydlišti a vyzpo- mám čas a prostor, Mšec mojí
ní, osvědčené
vídal. „Já jsem v podstatě velmi nabídky rád využije.
střihy, nebo
čerstvá ,naplavenina‘, ve Mšeci
pátraly po něDo šití roušek se pustibydlím od září minulého roku, la i přesto, že se musí starat
jakých nových
a teď se starám o tři malé děti. o tři malé děti. Jak to zvládá?
na internetu?
Nejstaršímu je sedm let,“ před- „A víte, že dobře. Je to sice ča„Na interstavila se v krátkosti paní Šev- sově mnohem náročnější, ale
Jana Ševčíková se roušky naučila šít přes noc. netu jsme se
číková.
snažily pátděti mě docela slušně ,dobíjeCo bylo pro ni hlavním im- ji‘. A pak jsem chtěla, aby moje
Nejvíce roušek dodala Úřa- rat po nějakých střizích roupulzem k tomu, aby se hned, jak nejstarší dítko, kterému je sedm du městyse Mšec paní Milo- šek, ale nic jsme neobjevily.
propukla tato pandemie, zača- let a tyto věci už vnímá, vědělo, slava Procházková (75), která Ale pak jsem si vzpomněla, že
la shánět po funkčním šicím jak je možné se k této nelehké po dlouhá desetiletí pracova- když jsem svého času pracovastroji? Doma takový neměla... situaci postavit.“
la jako zdravotní sestra na dět- la na novorozeneckém odděle„Hlavním impulzem k tomu,
Nejdříve nevěděla, z jakých ském oddělení slánské nemoc- ní, tak tam jsme museli roušky
že jsem se rozhodla pomoci, materiálů by roušky pro mšec- nice, a protože jejím velkým ko- nosit, a vybavila jsem si i jejich
byl velký nedostatek roušek, ké občany mohla šít, ale pak si níčkem je tzv. Patchwork, měla střihy. A pak se mi povedlo zísa když jsem viděla, kolik čes- rozstříhala cejchy... „No, ješ- hned na začátku této epidemie kat pěkný střih i od jedné pačkých žen zasedlo k šicím stro- tě nám nějaké zbyly. Na úpl- jasno v tom, jaké činnosti se vorkářky, která mně prozradila,
jům, tak už jsem neváhala ani ném začátku jsem nevěděla, teď bude věnovat. „Když jsem že také šije roušky a má docesi nastalou situaci vy- la pěkný střih: 20 x 20 cm a tři
chviličku a přihodnotila tak, že je vklady. A tak jí hned říkám: ,To
dala se k nim.“
vážná a občané teď je ono, a šup sem s ním!‘ Takže
V i nv e nt á budou rychle potře- jsme měly jak látky, tak i pěkný
ři bytu Ševčíbovat nemalé množ- střih, a konečně jsme se mohly
kových v té
ství roušek, zavolala šití roušek plně věnovat.“
době šicí stroj
Poslední větší ,zakázkou‘ pro
jsem mojí kamarádsice nechyběl,
ce, paní Bílkové, kte- paní Procházkovou a Herfortoale jednalo se
rá pracuje na úřadu vou bylo ušití asi padesáti rouo starý šlapací
městyse, a nabídla, šek pro brigádníky, kteří v té
stroj po babičže budu šít pro ob- době drátkovali ve mšeckých
ce, který byl, jak
čany Mšece roušky. chmelnicích. „Sousedka, která
očekávala, neOna mě předala panu brigádníkům vydává na chmelfunkční. A tak
ho musela shá- Tyto a mnohé další roušky pro dospělé i děti ušily mšec- starostovi, se kterým nici jídlo, mě u plotu, kde časnět. „Když jsem ké ženy. Občané Mšece si je mohou kdykoliv vyzvednou jsem se hned dohod- to diskutujeme, poprosila, jestla na konkrétní spo- li bych pro zhruba 50 brigádnízjistila, že sta- v kanceláři úřadu městyse.
lupráci.“
ků neušila nějaké roušky. A tak
rý šlapací stroj
Protože šije různé didaktic- jsme se s paní Herfortovou
bude i nadále jen hezkou de- z čeho mám šít, ale když jsem
korací, začala anabáze se sháně- záhy zjistila, z čeho šijí ostatní, ké pomůcky či hračky pro děti hned pustily do práce.“
Ve Mšeci se šití roušek věním nějakého funkčního šicího v podstatě ze stoprocentní ba- a tudíž je dobře zásobena kvastroje. Nejdříve se mi naskytla vlny, tak jsem se pustila do stří- litními, jemnými látkami, pus- novaly ještě mnohé další ženy,
možnost využít šicí stroj mojí hání našich cejch. Pro další tila se také do šití dětských rou- které časté hlášky o šikovných
kamarádky, který ale byl rovněž materiál jsem si zajela do ga- šek, aby maminky mohly co českých ručičkách přeměnily
nefunkční. Přes sousedku jsem lanterie. Ze začátku, když jsem nejdříve se svými dětmi cho- v této nelehké době také v činy.
však sehnala šicí stroj, který mi pracovala s těmi rozstříhaný- dit na procházky. „Takže jsem A za to jim patří velký dík.
Libor Pošta
poskytla maminka paní Fišero- mi cejchami, mi to moc nešlo, hned zavolala další mojí kamaFOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

ale pak jsem se do toho dostala a během hodiny dokázala
ušít i 10 roušek. Samozřejmě,
že jednoduchého střihu. Teď
už moc nešiju, protože většina
mšeckých občanů je rouškami
již dobře zásobena.“

Věděli jste, že…
 V roce 1864 byla neuvěřitelně dlouhá a tuhá zima, která trvala až do konce května.
Ve dnech 2. až 4. května mrzlo
a padal sníh. Stromy nemohly
pořádně rozkvést a sklizeň obilí byla velice žalostná.
 D ne 1 5 . ú nor a 1 9 3 8
v 11 hodin dopoledne, se
ve Mšeci na Tyršově náměstí
konala přehlídka československého vojska. Den předtím byly
v poledne vyvěšeny čs. prapory. Vojsko přivítala deputace
ve složení starosta Josef Hlíza,
Stanislav Důras a Miroslav Prokop, která je pohostila chlebem
namazaným máslem a se šunkovým salámem. Bylo zakoupeno 30 kg másla a 30 kg salámu. Navíc každá rota obdržela 1 hl piva.
 Na mšeckém katastru honitby se v roce 1957 přechodně objevil daněk a divoké prase.
Stav koroptví byl oproti dřívějším letům stále nedostačující,
stav srnčího a bažantů naopak
daleko lepší.
 V roce 1983 se adaptovala v akci Z budova čp. 110,
kam měla být přemístěna pošta a veřejné služby. O tom, jak
tyto práce probíhaly, svědčí
zápis z plenárního zasedání ze
dne 26. května: „Na akci pracují převážně přestárlí občané,
a proto je nutno pro tuto akci
získat řemeslníky mladšího
věku, aby mohla být tato akce
dokončena do prvního pololetí 1984.“
Jiří Červenka

Nej, nej, nej…
 První motorku zn. Pionýr
ve Mšeci vlastnil Karel Holzer,
syn místního lékaře. Nejvíc se
tyto slabší motocykly v obci
rozšířily v roce 1956, to zde
právě byla nově vyasfaltována
státní silnice Slaný – Řevničov.
 Nejvíce stavebních povolení podali mšečtí občané
v roce 1970. V tomto roce se začalo hodně stavět, a to ve dvou
lokalitách – zděné rodinné
domy na polích paní Hamouzové a pana Svobody a montované domky na pozemcích
pod MUDr. Karlem Holzerem.
V září obec evidovala 44 žádostí o stavební povolení. Stavebníci se však museli vyrovnávat
s tím, že nebylo žádných firem,
které by jim domek postavily,
a tak si ho museli stavět sami
prostřednictvím melouchářů.
Přitom zápasili s nedostatkem
stavebního materiálu.
Jiří Červenka
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Stalo se před sto lety
 Dne 28. března 1920 bylo
usneseno opravit cestu k Lodenici
s tím, že byla vyzvána obec Mšecké Žehrovice, aby i ona opravila svůj úsek. Na cestu k dolnímu
hřbitovu byl vydán příkaz navézt
kameny a platit za metr kubický
5 Kč. Byla zakázána jízda po hrázce rybníka a vrch proti čp. 13 byl
zavezen pískem.
 Dne 5. května 1920 se
na horním hřbitově konal poslední oficiální pohřeb. Byl tam
pohřben zedník Václav Valentin
do hrobu v severozápadním rohu.
Hrob byl nasáklý vodou, takže se
rakev spouštěla do vody. Lidem se
to nelíbilo a MUDr. Pastýřík vydal doporučení, aby se na tomto
hřbitově přestalo pohřbívat, jelikož voda ze hřbitova má spád
k východu, kde se právě začala
stavět nová část obce.
 Dne 30. května 1920 se
prodalo zbořeniště staré obecní pastoušky čp. 70 Josefovi Burešovi, který ji vydražil
za 2.250 Kč. Přilehlé pozemky
koupil Josef Sova za 1.626 Kč.
 Na obecní radě bylo v roce
1920 usneseno domáhat se
u okresní správní komise, aby
projektované vedení elektrického
proudu vedlo zdejší obcí a aby se
obec upsala na prémiovou půjčku 5.000 Kč.
Jiří Červenka

MŠECKÁ ŠKOLA V DOBĚ KORONAVIRU
Dne 11. března byly na celém území naší republiky za účelem zabránit šíření nemoci COVID-19 uzavřeny základní,
střední i vysoké školy. Na to, jak probíhá školní výuka během
nouzového stavu, jsme se 11. dubna zeptali ředitele ZŠ a MŠ
Milana Dvořáka.

zz Kdy a z jakého důvodu
jste se rozhodli pro uzavření
mateřské školy?
Všechny tři mateřské školy
jsme zavřeli od pondělí 16.3.
Byl jsem v kontaktu s předsedou DSO (Dobrovolného
svazku obcí) Bez hranic p. Jiřím Loskotem i se starostou
Tuřan p. Jiřím Pospíšilem. Situace se každým dnem dramaticky zhoršovala. Navíc jsme
právě byli po jarních prázdninách, v Tuřanech v době uzavření škol prázdniny probíhaly (okres Kladno). A žáci s rodiči cestovali, od lyžování v Alpách až po návštěvy exotických
zemí. Bylo nelogické školy zavřít a školky ponechat otevřené.
zz Jakým způsobem probíhá školní výuka vašich žáků
během nouzového stavu a jak
jste s ní spokojen?
Distanční vzdělávání v tak
širokém rozsahu a délce je pro
všechny novinkou. Učitelé pracují, snaží se, zadávají splnitelné úkoly, všichni s žáky komunikují s využitím nejrůznějších prostředků, zejména
přes e-maily, mobilní telefony, Whats App. Každý podle
svých technických možností. Někteří využívají videovýuku, Google Meet, skype, zasíláme odkazy na interaktivní
učebnice (Nová škola, Taktik,
Fraus), výuková videa, přijímací zkoušky na střední školy, pomáhá i Česká televize a její pořad UčíTelka. Systém distanč-

ní výuky v naší škole kontrolovala 8.4. i ČŠI, byla spokojena
a bez výhrad.
zz Máte n ě j a k é re a k c e
od rodičů či samotných žáků
na tento způsob výuky?

Ředitel Milan Dvořák ve své
kanceláři ještě v době předkoronavirové na počátku
školního roku.
Reakce a zpětnou vazbu
máme, většinou pozitivní. Rodiče si hlavně přejí, ať už děti
mažou zpátky do školy. Všechno zlé je k něčemu dobré. Mnoho rodičů teprve teď vidí, jak
psychicky a hlasově náročnou
práci učitel vykonává, zejména když má doma protestujícího neposedného synka či dceru. A to má jen jednoho, nebo
dva! Říkají mi, že jsou z nich
úplně vyčerpaní, na dně. Musí
to být pro ně velmi náročné,
zvlášť, když ještě chodí do práce. Na druhou stranu – alespoň
vidí, jak složitá práce s jejich

vlastní ratolestí čeká pedagogy ve škole.
zz Jaké máte Vy jako rodič
s domácí školní výukou zkušenosti?
Opravdu velmi dobré. Mám
ve škole ve Mšeci holčinu
v druhé třídě. Spolupráce se
starší paní učitelkou je vynikající, zasílá úkoly přes e-mail,
jsou splnitelné, logické, obsáhlé, ale určitě zvládnutelné.
S manželkou si občas telefonují, poskytujeme zpětnou vazbu.
Máme to štěstí, že dcerka se
učit chce, někdy honí do úkolů
ona nás. A pětiletý synek často pracuje s námi, chce svoje úkoly. Také bývají unavení,
někdy už to nejde, s ženou se
střídáme.
zzJaké to pro Vás je, „vyjet“ na řadu týdnů ze zajetých kolejí?
Neskutečně nepříjemné, nečekané, divné, stresující…asi
jako pro všechny. Tohle nikdo
nikdy nezažil, tak je potřeba
věc brát. Mimořádná situace žádá mimořádná opatření.
Všichni si nejvíce přejeme, ať
už se vrátíme do normálu, ale
je tu obrovské riziko návrat neuspěchat. Musíme věřit našim
odborníkům, problémem je,
když každý tvrdí něco jiného.
A politikům, kteří ovšem situace využívají k politickým bojům a útokům, což je hyenismus na kvadrát.
zz Jaký máte názor na opětovné otevření školy v druhé
polovině května? Má to ještě
cenu a budete schopni zajistit
přísná hygienická opatření?
Učiníme to, co nám bude vládou nařízeno. Osobně s tímto
termínem otevření škol příliš

nepočítám. Situace i názory se
neustále mění, korigují. Cenu
by to určitě mělo, a velkou,
i kdybychom se do lavic vrátili až začátkem června. Zkontrolujeme splněné úkoly, dovysvětlíme, zredukujeme učivo
na nejzákladnější, doplníme
klasifikaci pro vydání vysvědčení. Pracovali bychom všichni ve zvýšené intenzitě do konce června, zvládneme to. I se zajištěním hygienických opatření,
to je naše povinnost.
zz Dovedete si představit
žáky v rouškách a budete je
v nich poznávat?
Poznávat je budeme, s tím si
poradíme. Jinak mi tato úvaha
přijde nesmyslná. Žáci přece
pijí, malé děti popíjejí pořád,
svačí. Někdo roušku nesnáší,
větší potíže mají děti s brýlemi.
Nemluvě o praní roušek, jejich
ošetření a žehlení a tím vlastně o jejich smyslu. Kolik roušek denně by měl žák mít? Nemají na ně sahat. A co rodiny,
kde je obecně s hygienou problém? Nejsou všichni zodpovědní! Jak tohle všechno škola
ohlídá? Stejně nereálná je úvaha zachovávat jeden metr mezi
žáky. Kdo toto prohlásil, zřejmě nebyl nikdy ve škole, v šatně, v jídelně, v družině, na školní chodbě. Ve školce už vůbec
ne. Výklad učitele a rozhovory s žáky přes roušky si rovněž
představit neumím, příliš rozumět si asi nebudeme.
zz Chtěl byste přes Mšecké
listy něco vzkázat?
Těším se na naše žáky, kolegy, veškerou náročnou školní
práci. Zůstávejme optimističtí.
Společně to zvládneme. Musíme!
Jiří Červenka

ČÍŠNÍCI Z RESTAURACE NA KNÍŽECÍ SE PUSTILI
DO REKONSTRUKCE JEJÍCH VNITŘNÍCH PROSTOR

„Tak, a je vymalováno,“ zvo- co naposledy máchl malířskou
Provozovatel mšecké restaurace Na Knížecí, Úřad městyse
Mšec, se poté, co byly v Česku dne 14. března uzavřeny všech- lal radostně Petr Albert poté, štětkou. „Předpokládám, že
v mnohých jiných
ny restaurační provozovny, rozhodl, že využije této vynucerestauracích mají
né provozní pauzy a zrenovuje či zrekonstruuje, a také uklidí
také vymalováno,
veškeré vnitřní prostory této restaurace.
ale pokud budou
A tak se místní číšníci Petr tili jsme se do kompletní rehospody zavřené
B obek a Petr Albert dne konstrukce omítek ve všech
delší dobu, bude
19. března pustili do práce. prostorách restaurace, kromě
,vymalováno‘ úplK ruce měli řemeslníka Fran- salonku, v lokále jsme ze stroně všude,“ podottiška Horta, nového pracovní- pu odstranili nevzhlednou
kl ještě.
a hlavně nefunkční vzduchoka městyse Mšec.
Práce ve vnitřNa to, co všechno jak v sa- techniku, natíráme radiátory
ních prostorách
motném lokálu restaurace, a veškeré trubky či rozvody,
mšecké restauratak i v dalších jejích prosto- a to nejen na lokále. Nakoce Na Knížecí byly
Číšníci Petr Bobek, Petr Albert a nový prarách, včetně kuchyně, dělali, nec důkladně vygruntujeme
ukončeny dne 27.
covník městyse František Hort v lokále rejsem se zeptal číšníka Petra kuchyni a všude provedeme
března.
staurace Na Knížecí.
Bobka: „Jak sám vidíte, pus- finální úklid.“
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

 Před 70 lety zemřel místní dlouholetý hostinský z restaurace Na Knížecí Jaroslav
Žák. Narodil 31. července
1903 v Talinu u Písku, v rodině šafáře ve Skalách Jana Žáka
a Anny, roz. Tesařové (1862 –
1949) z Talinu čp. 9. Oženil se
11. února 1927 ve Mšeci s Karolínou Pochovou (*4. 9. 1908)
ze Mšece čp. 35 (dcera svobodné matky Antonie, provdané Šťáhlíkové, jež byla dcerou domkaře Matěje Pocha ze
Mšece čp. 35). Dne 8. prosince 1928 se jim narodila dcera
Marie. Za svobodna měla s jistým oficírem syna Borise (21.
12. 1953 – 4. 5. 2005) a poté se
provdala za Emila Haismana
(1924 – 2008), se kterým přivedla na svět syna Richarda
(1. 8. 1958 – 28. 2. 1981). Ten
po nehodě ochrnul na spodní
část těla a v Kladrubech ve 22
letech spáchal sebevraždu oběšením. Marie zemřela po špatně léčené nemoci 11. listopadu
1974 ve věku 46 let. Hostinský
Jaroslav Žák zemřel 30. dubna
1950 ve věku 47 let. Zdejší restauraci vedl od roku 1933 až
do své smrti.
Jiří Červenka

7. května 2020

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Místní výročí
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NA ZAČÁTKU KORONAVIROVÉ EPIDEMIE
BYLO OBČAS RUŠNO I VE MŠECKÉ SAMOOBSLUZE

zz Kdy, v jakém okamžiku,
jste se rozhodli, že v souvislosti se šířením koronaviru
musíte ve vašich prodejnách
provést nezbytná hygienická
opatření?
Zde bych rád zdůraznil, že
dodržování přísných hygienických podmínek je pro naše
družstvo běžným standardem.
V souvislosti se šířením koronaviru jsme samozřejmě vybavili prodejny ochrannými pomůckami (roušky, rukavice)
a dezinfekčními prostředky.
Přestože situace na trhu s tímto
materiálem byla a stále je velice
těžká, podařilo se nám pomůcky a dezinfekční prostředky postupně zajistit a na jednotlivé
prodejny dodat. V této činnosti
samozřejmě dále pokračujeme.
zz K jakým opatřením jste
přistoupili ve mšecké samoobsluze, a byla stejná, jako
v dalších prodejnách vaší obchodní sítě?

Opatření, ke kterým jsme
přistoupili, byla realizována
ve všech prodejnách. Část opatření se týkala především úpravy
otevírací doby, tak aby zaměstnanci prodejen měli v tomto
fyzicky a psychicky náročném
období větší prostor na odpočinek a regeneraci.
Další část opatření se týkala
používání ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků
a obecně upravovala chování
v prostorách prodejny, aby byl
zajištěn co nejbezpečnější prodej potravin. Tato část opatření vycházela především z nařízení Vlády ČR.
zz Nejdříve si tato opatření
museli osvojit vaše prodavačky a pak je vyžadovaly po zákaznících. Jak si v tomto ohledu počínal personál mšecké
prodejny?
Personál nejen mšecké prodejny, ale všech našich prodejen, si počínal maximálně

zodpovědně a profesionálně
a všem patří obrovské poděkování, uznání a respekt.
zz Jak je vaši zákazníci jak
ve mšeckém obchodu, tak
i v dalších prodejnách Druž-

z tohoto důvodu občas rušněji, protože ze začátku to někteří zákazníci odmítali, ale když
je paní vedoucí důsledně upozornila na to, že do prodejny
mohou vstoupit jen s navléknutou rouškou, většina zákazníků toto respektovala a chovala se disciplinovaně. Těmto zákazníkům
patří velké poděkování.
Poté, co se na tomto
pokynu usnesla též Vláda ČR, situace se výrazně zlepšila a myslím, že
dnes je používání roušky
pro většinu z nás téměř
samozřejmostí.
zz V prodejnách s potravinami byla vyčleněna otevírací doba jen pro
osoby v důchodovém
Aleš Polcar, obchodní a personál- věku, a to se jistě týkalo
ní ředitel Jednoty SD v Rakovníku. i mšecké prodejny. Jak ji
ve Mšeci a ostatních prostva Jednota Rakovník, do- dejnách důchodci využívali
držovali, a s čím měli největ- a měli s tím ostatní nakupujíší potíže?
cí a i samotné obchody nějaNejvíce konfliktních situa- ké problémy?
cí vznikalo v souvislosti s poJelikož Vláda ČR tuto dobu
kynem, aby vstup na prodejnu několikrát upravovala, bylo
byl umožněn pouze s ochran- toto nařízení doprovázeno
nou rouškou či jiným prostřed- zmatky a také nejednou konkem. Toto jsme po zákazní- fliktní situací. Konfliktní situacích vyžadovali již od 16. břez- ce vznikaly i na mšecké prodejna. I v mšecké prodejně bylo ně. Zákazníci byli na tuto skuFOTO LIBOR POŠTA

Zvláště v obchodech s potravinami a drogistickým zbožím
byla na začátku koronavirové pandemie přijata přísná hygienická opatření, a ne jinak tomu bylo v samoobsluze Družstva
Jednoty Rakovník ve Mšeci, na Zelené návsi. Právě o tom, jaká
konkrétní hygienická opatření museli přijmout nejen ve mšecké prodejně, ale i v ostatních obchodech družstva Jednoty SD
v Rakovníku, jsem hovořil s Alešem Polcarem, obchodním
a personálním ředitelem této obchodní sítě.

tečnost upozorňování a naštěstí vše vyřešilo rozhodnutí vlády,
že toto nařízení se týká pouze
prodejen s prodejní plochou
větší než 500 m2, takže aktuálně se netýká žádné prodejny
Jednoty SD v Rakovníku.
zz Protože prodejny s potravinami či drogistickým
zbožím bývají hojněji navštěvovány, než jiné obchody, a řada vašich prodejen,
včetně té mšecké, jsou samoobsluhy, v nichž má zákazník
přímý přístup k nabízenému
zboží, tak se musím zeptat,
zda výše uvedená opatření
zrušíte hned, jak toto bude
umožněno nějakým vládním
nařízením, nebo je pro jistotu ještě nějaký čas ponecháte
v platnosti?
Jaký bude další vývoj a s tím
spojená opatření je těžké odhadovat. Osobně si myslím,
že ochranné roušky, rukavice
a zvýšené používání dezinfekčních prostředků bude součástí
našich životů ještě nějaký čas.
Proto zákazníky mšecké samoobsluhy a i dalších prodejen
v naší obchodní síti prosím či
žádám o trpělivost, pochopení a přeji jim příjemné nákupy
v našich prodejnách.
Libor Pošta

JAK SE MĚSTYS VYPOŘÁDÁVÁ S KORONAVIREM

zz V jakém okamžiku jste
začali ve Mšeci realizovat určitá epidemiologická opatření a organizovat pomoc pro
mšecké občany?
Po vyhlášení nouzového stavu jsme objednali ušití roušek
u soukromé firmy, aby je měli
všichni pracovníci a zaměstnanci úřadu městyse, a hned
po této objednávce, jen po několika hodinách, nabídli svou
pomoc – šití a dodávky roušek
pro městys Mšec, některé místní ženy, za což bych jim chtěl
touto cestou velmi poděkovat.
Takže díky těmto dobrovolnicím jsme hned po vyhlášení
nouzového stavu byli opravdu
skvěle zásobeni opravdu pěknými a kvalitními rouškami.

mšecké domácnosti, připadzz Jak jste se postarali o oblo by na jeden dům či na jed- čany, kteří potřebují určitou
nu rodinu velmi malé množ- pomoc, či kteří spadají do něství. Proto jsme se rozhod- jaké rizikové kategorie?
li, že ji dodáme na místa, kde
Na základě doporučení Krise shromažďuje větší počet zového štábu ČR jsme navštílidí, tzn. na zdravotní středis- vili či oslovili všechny mšecko, na poštu, do obchodního ké seniory, jejichž věk přesázz Takže předpokládám, domu, na úřad městyse atd., hl 80 let, a zeptali se jich, zda
že v den našeho rozhovoru, a určité množství této desin- od nás něco nepotřebují. Zjis7. dubna, jste rouškami stále fekce jsme si nechali v záloze tili jsme, že naši senioři jsou vedobře zásobeni...
směs v dobré kondici
Ano, v této době
a ve valné většině přímáme dostatečný popadů se o ně postará
čet roušek všech možjejich rodina. Výjimných střihů a vzorů,
kou jsou čtyři lidé,
takže teď vyhovíme
kterým nakupujeme
všem, kteří o ni na naa zajišťujeme jim pošem úřadu zažádají.
třebné léky.
zz Dostali jste něja� Zaznamenali jste
ké ochranné prostředv souvislosti s přijaky z vyšších míst?
tými opatřeními něOd státu jsme nic
jaké komplikace?
nepožadovali, Středo- Městys Mšec organizoval pomoc pro některé
O nějakých kompličeský kraj nám posky- mšecké občany.
kacích, kromě toho,
tl čtrnáct pětilitrových
že máme uzavřenou
kanystrů desinfekce. Když jsme pro případ, že by bylo možné školu a restauraci Na Kníale celkový objem zaslané des- za určitých podmínek otevřít žecí, nevím, a strašně si váinfekce rozpočítali na všechny restauraci Na Knížecí.
žím všech, kteří daná praviFOTO LIBOR POŠTA

Dne 1. března byl v Česku zaznamenán první případ nákazy
koronavirem a ve čtvrtek 12. března vyhlásila vláda ČR nouzový stav. Vedení měst a obcí, městys Mšec nevyjímaje, musela přijmout řadu nezbytných opatření proti šíření koronaviru
a případně poskytnout pomoc potřebným občanům. O tom,
jaká opatření přijali ve Mšeci, jsem hovořil se starostou městyse Jiřím Loskotem.

dla, hlavně nošení roušek, respektují. Musím říci, že jsem
ve Mšeci nepotkal nikoho, kdo
by neměl roušku.
zz Takže nemusel být v tomto ohledu nikdo napomínán?
Lehké napomenutí tady
přece jen bylo. Jednalo se
o brigádníky, kteří drátkovali na mšeckých chmelnicích, a někteří z nich, kteří
přišli nakoupit do mšecké samoobsluhy, neměli roušku.
Takže jsem hned volal panu
Hejdovi, který mi přislíbil, že
toto okamžitě vyřeší. A také
se tak stalo.
zz A co mšecké firmy? Ty
nemají problémy?
Samozřejmě, že firmy to teď
jednoduché nemají, a zvláště ty, které exportují. A právě
jedné firmě, konkrétně se jedná
o truhlářskou firmu, která má
řadu zakázek z Německa, ale
teď je nemůže realizovat, jsme
po dobu trvání této pandemie
odpustili pronájem obecních
prostor.
Libor Pošta
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U MŠECE BYL ZREKONSTRUOVÁN DALŠÍ NEMALÝ BLOK CHMELNIC

Na severovýchod od Mšece obklopují městys poměrně rozsáhlé plochy chmelnic společnosti CHMEL, spol. s r.o. se sídlem v Pochvalově. A jak mohou nejen obyvatelé Mšece pozorovat, každý rok zde kompletně zrekonstruují nemalý blok
chmelnic, respektive zcela odstraní starou chmelovou konstrukci a na stejném místě postaví úplně novou.

FOTO LIBOR POŠTA

běžná rutina, ale když tohle vidí
někdo jiný svým laickým okem,
tak nechápe, jak můžeme tu
spleť sloupů, lan a drátů sestavit tak, aby poté, co to všechno zvedneme, z toho vznikla nová chmelová konstrukce,
V loňském roce postavili zce- ti CHMEL, spol. s r.o. stavby která je prakticky přesnou kola novou chmelovou konstruk- nových chmelnic řídí. K finál- pií té staré.“
ci v lokalitě Nad ŠibeniDalšího pracovnící, což je poslední chmelka, který se podílel
nice po levé straně před
na stavbě nové chmelesem, směrem na Slaný,
lové konstrukce, Jiřía v polovině února letošho Bišingera, jsem se
ního roku již dokončozeptal, jak je náročvali stavbu nové chmené takovou spleť lan
lové konstrukce ve steja drátů na zemi sestané lokalitě, o jeden blok
vit tak, aby všechno
blíže ke Mšeci.
přesně ladilo a nová
Když jsem v té době
chmelová konstrukce
zavítal na místo, kde po- Nová chmelová konstrukce byla smontována byla dokonalá: „No,
slední část nové chme- na zemi, a teď ji jen zvednout.
to není vůbec jednolové konstrukce ješduché. Nejdříve se
tě ležela pečlivě poskládána ním pracím na nové chmelnici musí všechno pečlivě a i někona zemi, zastihl jsem tam Jiří- u Mšece a také ke své práci mně
ho Urbana, který ve společnos- řekl následující: „Pro mě je to

Jubilea

likrát proměřit, a teprve potom
se můžeme pustit do montáže nové chmelové konstrukce.
Veškeré kroky, postupy konzultujeme s panem Urbanem,
který je, co se týče staveb nových chmelnic, opravdu velký machr.“
Za několik dní stála v lokalitě Nad Šibenicí úplně nová
chmelnice, a jak jsem se mohl
sám přesvědčit, postavena byla
dokonale.
Libor Pošta

Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V březnu oslavili
Seemann Josef
82 let
Kocmanová Bohumila 75 let
Stodolová Hana
65 let
Čechovský Zdeněk
65 let
Polanecký Antonín
65 let
Kapek Jiří
60 let
Švecová Alena
60 let
Brabec Josef
60 let
Svejkovská Hana
60 let
V dubnu oslavili
Švecová Miroslava
86 let
Kůrková Libuše
81 let
Kvasničková Marie
80 let
Eisenreich Ivan
70 let
Ondřich Jiří
60 let
Rosenreiterová Dana 60 let

PODĚKOVÁNÍ

Jménem městyse bych chtěl
poděkovat našim ženám Miloslavě Procházkové, Janě Ševčíkové, Magdaleně Kolářové,
Lence Vosátkové, Venuši Ševčíkové a Lucii Pospíšilové za ušití roušek, které darovaly našim
občanům.
Jiří Loskot, starosta městyse

Odešli navždy

KDYŽ SE VE MŠECKÝCH

Dne 21. dubna zemřel po těžké nemoci ve věku nedožitých
81 let František Sedláček ze
v Č e sku obj e v i l a pře s ně množství brigádníků. Ti měli Mšece čp. 241. Ve svém životě
provedl ve Mšeci několik výv době, kdy
bylo nutné zaznamných archeologických náhájit v chmellezů. Čest jeho památce
n i c í c h d r át k o v á n í . To
byl pro mnoh o p ě s t it e lů
MŠECKÝCH LISTŮ?
zeleného zlata velký proPříští číslo ML vyjde 2. čerblém, ale jak je
vence. Příspěvky do tohoto vyvidět ze snímdání můžete zasílat do 19. červku z e mš e c - Mšeckým brigádníkům právě přivezli obědy.
na na adresu naší redakce, eké chmelnice,
-mailem nebo odevzdat na úřamajitelé společnosti CHMEL zajištěné nejen dobré obědy, du městyse. Použít můžete i náš
spol. s r.o. se sídlem v Po- ale pro dobu koronavirovou redakční telefon: 313 572 113.
chvalově se s ním vyrovnali i nezbytné roušky. Ty jim uši- Uvítáme každý váš nápad, přícelkem dobře a na drátková- la paní Miloslava Procházko- spěvek či kritickou připomínní nejen mšeckých chmelnic vá ze Mšece.
-lp- ku.
Vaše redakce

DRÁTKOVALO
VE MŠECI SE USKUTEČNILA CHMELNICÍCH
Epidemie koronaviru se dokázali sehnat dostatečné
která přítomné starosty z okresu Rakovník informovala prostřednictvím videoprojektové
prezentace o úsekovém měření na místních komunikacích.
Akce se
zúčastnili starostové
z Oráčova, Rudy,
Z avidova, LubLudmila Dyková, obchodní manažerku KAM AŽD né, Hořoviček,
Praha, přednáší v salonku restaurace Na Knížecí.
Hořesece obchodní manažerku KAM del a rovněž i zástupce MěÚ
AŽD Praha Ludmilu Dykovou, Rakovník.
- jč FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Dne 5. března se v salonku
restaurace Na Knížecí uskutečnila přednáška o úsekovém
měření. Místostarosta Tomáš
Rosenbaum pozval do Mše-

KDY VYJDE

PŘÍŠTÍ ČÍSLO

FOTO LIBOR POŠTA

PŘEDNÁŠKA O ÚSEKOVÉM MĚŘENÍ

JAK SE VYROVNÁVÁTE SE SOUČASNOU PANDEMIÍ KORONAVIRU?

Dokončení ze strany 2
My už jsme s manželem v důchodu, takže pro nás to není tak
složité a všechna ta omezení až
tak moc nepociťujeme.
zz Jak je pro Vás nepříjemné nošení roušky?
Trošku nepříjemné to je, ale dá
se to vydržet. Horší je, že zatím je
jak roušek, tak i jiných ochranných prostředků nedostatek, ale
doufejme, že se to brzy zlepší
a že hlavně lékaři, zdravotníci,
ale třeba i hasiči, prodavači atd.
budou jimi dobře vybaveni. Před
těmito lidmi opravdu smekám,
stejně před těmi, kteří se snaží
všemožně pomáhat.
zz Viděla jste v posledních
dnechveMšeciněkohobezroušky?

Přímo v městysi jsem bez si představoval, rozhodně neroušky nikoho neviděla, takže můžu.
lidé jsou opravdu odpovědní
zz Jak jste si opatřil Vaši
a toto nařízení dodržují.
roušku?
Jednoduše. Vzal jsem si ji
Martin Fořt,
ze skladu, kde je máme stále
30 let, řidič
k dispozici, a dokonce i respiCo se dá děrátory, protože často pracujeme
lat? Dál chov prašném prostředí.
dím do práce a snažím
Lenka Bílková, 56
se dodržovat
let, zaměstnankyně
přijatá opatúřadu městyse
ření a dopoJá se s tím vyrovnávám dobručení.
ře a snažím se i pomáhat jizz Do jaké míry Vás tato ným lidem.
opatření omezují?
zz Jak se s tímto stavem vyV práci prakticky vůbec, rovnávají lidé z Vašeho blízale svůj volný čas trávit tak, kého okolí?
jak bych chtěl nebo jak bych
Řekla bych, že hůře. I můj

muž, vzhledem k tomu, že
je kardiak, má pochopitelný
strach z toho, aby se nenakazil.
zz Kde jste si opatřila roušku, kterou momentálně nosíte?
Tuto hezkou roušku jsem si
nechala ušít u paní Švecové,
za což jí moc děkuju.
zz Vy pracujete na úřadu
městyse, takže určitě víte, co
mšečtí představitelé poskytli
či nabídli místním občanům...
Hlavně jsme obvolali občany,
kterým je více jak 75 let, jestli
nepotřebují nějakou pomoc,
a zjistili jsme, že ve valné většině případů se o ně postarají
jejich děti či příbuzní.
zz Do jaké míry již přijatá
opatření proti šíření korona-

viru „přebíjí“ v myslích lidí to,
co se v městysi nyní odehrává
v souvislosti s dokončením
a předáním stavby kanalizace?
Já si myslím, že opatření proti šíření koronaviru pro lidi asi
příjemná nejsou, ale že by kvůli nim přestali řešit problémy
spojené s dokončením stavby
kanalizace a zhotovováním přípojek, to bych určitě neřekla.
zz Kdo je podle Vás v těchto
či podobných krizových situacích silnější? Muži nebo ženy?
Podle toho, co teď vidím
v mém okolí, bych řekla, že
v takových situacích jsou silnější či odolnější ženy.
V pátek 20. března se v ulicích Mšece ptal Libor Pošta
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Z ČERVENÉHO RYBNÍKA BYLO

VYLOVENO 400 METRÁKŮ RYB

Mšečtí rybáři „pátrají“ v lovišti po štikách.

Do sportovních revírů ČRS byli vysazení i tito krásní tolstolobici.

Jeden ze sumců, který byl vyloven
z Červeného rybníka..

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

Vedoucí sádek Zdeněk Kopřiva je viditelně spokojen.

FOTO LIBOR POŠTA

„I takoví candáti byli vyloveni z Červeného rybníka,“ říká mně Petr Svoboda.

FOTO LIBOR POŠTA

Úhoř je stále vzácnější rybou.

čtyři, stejně jako úhořů, kteří
jsou v našich vodách stále větší vzácností.“
Petr Topka mně ještě prozradil, jaké množství kapra
bude opět vysazeno do Červeného rybníka, a kde tyto
ryby po jeho výlovu skončí:
„Do Červeného rybníka vysadíme cca 20 tisíc ks kapra
o průměrné hmotnosti kolem
10 dkg. Rybník se bude lovit
za dva roky a vylovené ryby by
měly zase skončit ve sportovních revírech Českého rybářského svazu.“
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

ji až v dalším roce, tudíž letos.
Výlov Červeného rybníka,
jak jsem se mohl sám přesvědčit, probíhal bez větších komplikací. Když bylo v lovišti nad
hrází ještě více vody, rybáři se
z něj snažil vylovit hlavně candáty, kteří by delší „pobyt“ v zakalené vodě s největší pravdě-

dají. v jaké jsou kondici. To je
velmi důležité, protože všechny vylovené ryby budou na základě smlouvy mezi naším rybářstvím a Českým rybářským
svazem postupně vysazeny
do sportovních revírů. A hlavně kapři, z valné většiny lysci,
jsou opravdu pěkní. Takže dnes
jsme z Červeného rybníka vylovili 18 tisíc ks kapra o hmotnosti 353q, dále 31q tolstolobika, 20q amura, 2q štiky, 1q candáta a lína jen asi 50 kg, protože z velké části ho vyžrali sumci. Ty jsme vylovili asi tři nebo

FOTO LIBOR POŠTA

Vedoucí mšeckého střediska
Petr Topka mě hned na začátku výlovu prozradil, že Červený
rybník se měl lovit již v minulém roce, ale vzhledem k tomu,
že v Lodenickém potoce tehdy netekla téměř žádná voda,
mšečtí rybáři se rozhodli, že
tento rybník budou lovit radě-

podobností nepřežili, a poté
byly ryby postupně „vpouštěny“ do loviště pod hrází, kde
měli rybáři připravenou již veškerou techniku k výlovu a manipulaci s rybami.
Když byly všechny ryby z loviště Červeného rybníka vybrány, zváženy a převezeny
na středisko, zeptal jsem se
Petra Topky na to, jaké ryby
a v jaké hmotnosti byly z tohoto rybníka vyloveny: „Myslím si, že můžeme být spokojeni, hlavně s tím, kolik jsme
vylovili kapra a jak ryby vypa-

FOTO LIBOR POŠTA

V pondělí 16. března proběhl ve Mšeci výlov Červeného rybníka, a protože hned pod jeho hrází se nalézá mšecké středisko Rybářství Mariánské Lázně, neměli to mšečtí rybáři s přípravou výlovu, samotným výlovem ryb z loviště pod hrází
a dopravou vylovených a zvážených ryb na mšecké středisko
zrovna moc složité.

Výlov ryb z loviště pod hrází.

MĚSTYS MŠEC BUDE U DODAVATELE STAVBY KANALIZACE A ČOV...
Dokončení ze strany 1
To, že ještě nemáme vyfakturovanou celkovou částku,
nám toto umožňuje vyřešit zápočtem. To znamená, že výše
uvedenou částku si odečteme
z poslední fakturace, s čímž
ale musí souhlasit dodavatel
stavby. Na dotaz, zda to můžeme vyřešit tímto způsobem,
jsem od pana ředitele Rafaela Morena, dostal odpověď,

že s tímto řešením nesouhlasí a že nesouhlasí i s pokutou
jako takovou.
Takže zdá se, že tato dohoda
nebude možná, a my budeme
muset vystavit tzv. penalizační fakturu s měsíční splatností. Pokud nedojde k jejímu proplacení, budeme tuto záležitost
řešit soudně.
zz Máte již pro ČOV zajištěnou její obsluhu?

Zatím jsem jednal s několika zájemci o tuto práci, ale
když zjistili, co to bude všechno obnášet, a hlavně, že provoz nové ČOV je řízen počítačem, tak mi sdělili, že si
na to netroufají. Takže v případě, že bychom teď nikoho
nesehnali, bych tam nastoupil
já. Již jsem se nechal proškolit
a až někoho seženu, proškolím ho sám.

zz Zřejmě by se mělo jednat
o každodenní obsluhu, včetně
sobot a nedělí...
Ano, bude se jednat o každodenní činnost, takže by to
měl být někdo, kdo bude ochoten tam přijít i o víkendu. Další problém je ten, že hlavně
i díky současné situaci s koronavirem může být odstrašující, že práce na ČOV je riziková z pohledu možných výparů

z vlastních nádrží, takže některé činnosti se budou muset provádět s ochranným filtrem. Když jsem se zástupcem
stavebního dozoru bavil o stylu a náročnosti této práce, tak
nám vyšlo, že obsluha mšecké
ČOV by se provozu čističky věnovala zhruba 2 hodiny denně. Případní zájemci o obsluhu ČOV mohou volat na tel.:
603 596 102.
Libor Pošta
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V Národním archivu se nám
podařilo nalézt starou mapu
Mšece z roku 1841. Pochází tedy ještě z dob, kdy městys
Mšec byl rozdělen na dvě rychty – českou a německou, a v čele
městečka stáli dva rychtáři. Ve
Mšeckých listech Vám budeme postupně přinášet jednotlivé části mapy, abyste si po několika číslech mohli složit velkou mapu Mšece z roku 1841.
Děkujeme Národnímu archivu, že nám toto pro naše čtenáře umožnil.
Redakce
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Národní archiv, Stabilní katastr
Indikační skizzy, sign. RAK 153
(celá skica)
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Během nouzového stavu, který byl vyhlášen 12. března, si
slušní lidé snažili navzájem pomáhat. Na mšeckém hřbitově
však v této době došlo naopak k něčemu hanebnému. Dosud
neznámý pachatel zřejmě vytušil, že právě během karantény
bude hřbitov opuštěn, a tak na něj zašel, aby zde z hrobu rodiny Horákových, Prorokových a Svejkovských ukradl květiny a zasadil si je na vlastní zahrádce...
Paní Hana Svejkovská nám
k tomu řekla následující: „Nestalo se to poprvé, již vloni
na podzim se z našeho hrobu
ztratil květináč s košatými listopadkami. Tenkrát jsem to nikomu nehlásila, pouze jsem si
o člověku, co to udělal, pomyslela své. Letos 3. března jsem

kou nádobu s plechovým květináčem, tam zloděj ponechal,
narcisy s cibulkami však vyndal a odnesl si je domů. Řezané
narcisy ve váze tam také zůstaly, ty ho asi nezajímaly.“
Další nebo možná ten samý
zloděj květin řádil na hřbitově
i přes Velikonoce, když ukradl
květinovou výzdobu z hrobu
rodiny Perkových. „Den před
Velikonocemi jsem na naše
dva rodinné hroby umístil
dvě mísy, v kterých byly zasazeny různobarevné macešky. Když jsem tam druhý den
po svátcích přišel, obě mísy

položila na hrob květináč s kvetoucími drobnokvětými narcisy. Když jsem poté 12. března
přišla na hřbitov, tak tam ještě byly. Týden na to, ve čtvrtek 19. března, jsem šla dát dědovi Josefovi k svátku na hrob
květiny a zjistila jsem, že květináč zeje prázdnotou. Keramic-

Z tohoto hrobu někdo v polovině března ukradl květináč
s chryzantémy.

FOTO LIBOR POŠTA

NA HŘBITOVĚ DOŠLO V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU K HANEBNÉMU ČINU

byly prázdné a kolem nich byla
rozsypaná hlína. Díval jsem
se po vedlejších hrobech a viděl jsem, že květiny zmizely
i z ostatních hrobů. To samé
se nám stalo loni nebo předloni, rovněž na jaře,“ sdělil nám
pan Václav Perk.
Všechno může mít na svědomí jeden a týž pachatel. Proto
bychom chtěli vyzvat všechny,
aby nám hlásili, ať už do redakce nebo na úřad městyse,
všechny podezřelé okolnosti okolo zdejšího hřbitova, aby
bylo možné tomuto barbarství
učinit přítrž.
Jiří Červenka

Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů

RÁD VZPOMÍNÁM NA MĚSTEČKO MŠEC

Ten založil rod plný muzikantů.
V tomto článku jsem uveJak zní slova písně o Mšeci
Rádi zveřejňujeme slova Kornouzsko-mšecké polky, kterou
Josefa Arlta si vybral pan Foř- dl na několika příkladech prátík i do své kapely. Po jeho smr- ci kapelníka Fořtíka. Přimlou- složil a napsal, ve svých 90 letech, Jaroslav Ulrich, i když už neti hrál se všemi dalšími kapela- vám se s ostatními, aby byl ná- vidí na noty.
zev Zelená náves ve Mšeci rozKORNOUZSKO-MŠECKÁ POLKA
šířen o jeho jméno na: Zelená
náves Josefa Fořtíka.
Do školy jsme chodili mnohdy měšťance se spolu učily.
Milý Jiříčku Červenko, teď taky myšinou, Husníkovic lesíTři roky jsem študýroval,
se obracím na tebe s prosbou. kem neb jinou pěšinou.
u Fořtíka písně hrál, u LaubeJsem rád, že z lásky ke Mšeci
Na rovinách jsme rozhodli: ho zmrzlinečku rád jsem vždycjsi (kromě tří knih) začal vy- ouzskou, někdy širokou, v krás- ky mlsával.
dávat i Mšecké listy. Je o ně stá- né kaštance jsme se sešli, bože,
Naše cesty dávno, dávno už
le veliký zájem i v Pozdni a ce- kde ty doby jsou.
nám zavál sníh.
lém okolí. Známí ode mě žádaNení slyšet v našich lesích
Často jsme tam válčili, kaštají nejen noviny, ale i text Kor- ny tam lítaly, prožívali první lás- dneska žádný dětský smích.
nouzsko-mšecké polky, kterou ky, někteří se líbali.
jsem složil.
Refrén 2:
Protože její text, především
Po létech jsem opět v kaštance,
Refrén 1:
poslední sloka, je určen všem
Samozřejmě, pravda je to přec, na Mšec zírám jako v pohádce.
bývalým žákům mšecké ško- jedni říkaj Kornouz, druzí Mšec.
Lesy, rybníky a chmele, krásly, ocenil bych jeho zveřejněTa dvě jména dávno mají, tak ný kraj to přátelé.
ní ve Mšeckých listech. Polka to znají v celém kraji.
Bez řečí se teď loudám Mšeby
mohla
být
hymnou
třídních
cí,
na konec skončím Na KnížePřed
léty
se
staly
městysem,
Zbyněk Šoura patří k nejsrazů. V hudbě je rádi dopro- Mšec miluji, hrdý na ni jsem.
cí, skleničku v hospodě si dám,
starším žákům mšeckého kavodí muzikanti: Pavel Hora ze
Prožil jsem tam krásné chvíle a na mládí zavzpomínám.
pelníka Josefa Fořtíka.
Mšece, nebo jeho mladší bratr a poznal jsem přátele milé.
I když sem teď už nepatříme,
mi. Byl to pozounista, urostlý z Tuřan Jaromír, který na polmoc rádi se k vám navracíme.
jak jedle, všechny holky z něho ce má lví podíl.
Až na nás přijde ten čas,
Lesem do Kornouzu všechDíky, Jára Ulrich, Pozdeň ny děti chodily, ve mšecké do Mšece půjdeme zas.
byly vedle. Ulovila ho ale stále se smějící Květuška z Nové
Studnice a její je dosud. Vyprávěla mi, jak ráda a každoročně
jezdí na třídní srazy do Mšece.
Scházejí se Na Knížecí a všichni
si notují, že Knížecí je Knížecí.
K nejstarším žákům kapelníka Fořtíka patří také Zbyněk
Šoura a Eva Svítková. Nazývám
je nejstaršími mohykány z Milého. Jsou celý život činní v kultuře. Zbyněk s kapelami hraje
a zpívá dosud, Eva jako učitelka v mateřské školce hrávala
a zpívala s dětmi. Potkávám je
na všemožných akcích v okolí. Řídí se heslem: „Kdo se umí
bavit, zpívat, smát, ten nestárŽáci 7. třídy mšecké školy v roce 1941: Loučení s učitelem Václavem Čapkem (uprostřed), Jarone, ten je stále mlád.“ Tak jim
slavu Ulrichovi nalevo jsou vidět jenom brýle.
přeji: Hurá do stovky!

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

Každé ráno se budím kolem šesté hodiny se špatnou
náladou. Mívám totiž špatné
sny, kupodivu o Baterii Slaný,
kde jsem celý život pracoval
a byl šťastný. První moje cesta po probuzení vede k televizi, kde mám celoročně naladěný Šlágr. Po třech písničkách
jsem zase rád na světě. I dnes,
kdy zpívají Josefům, vzpomínám na krásnou dobu, kdy
takto hrávali muzikanti po vsi
a my děti běhaly s nimi. Otec
mi často říkával Svatajs, protože mám rád všechny svátky,
neděle, poutě a tancovačky, jenom ne makat. Zastávala se mě
ale babička Fany z maminčiny
strany: „Rudolfku, tak to není,
Jaroušek je nejšikovnější a nejlepší ze všech vnoučat. Jediný
hezky zpívá, je hodný, veselý
a všem lidem chodí rád přát.“
Rád jsem to poslouchal.
Teď jsem se ve vzpomínkách
vrátil, jak jedu na kole do Malíkovic k zahradníku Berchovi
a pak hurá s kytkou do Mšece
k Fořtíkovům. Tam byla vždy
velká Josefovská oslava. Jak by
ne, když pan kapelník byl Josef, paní kapelníková Josefka
a jejich syn, budoucí kapelník,
Pepík. Přát přišel další Josef,
muzikant a cukrář Laube. Nosíval velký dort, někdy i zmrzlinu. Jsem přesvědčen, že celý
život jsem nikdy nic lepšího neochutnal. Dnes je vše díky levnému cukru přeslazené a navíc
obalené papírem.
Všichni kluci ze Hřešic se
učili u pana Fořtíka hrát na hudební nástroje. Z nich nejlepší
byl dosud žijící Josef Arlt. Jak
by ne, když jeho babička byla
sestrou největšího kapelníka
v kraji Josefa Martinovského.
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JAK ZÁKEŘNÉ EPIDEMIE V DŘÍVĚJŠÍCH DOBÁCH

DECIMOVALY MŠECKÉ OBYVATELSTVO
sledujících letech byla hojnost
úrody, ale v důsledku drastickému snížení počtu obyvatelstva
následkem smrtícího moru ji
neměl kdo sklízet. Další velká
morová epidemie řádila v naší
zemi v letech 1380 až 1382
a vyžádala si desetitisíce lidských životů.
V patnáctém století se v Čechách vyskytlo 13 epidemií
moru. Ta v roce 1424 si mohla vyžádat i smrt Jana Žižky
z Trocnova, alespoň si to myslí
někteří historici.
Epidemie moru v roce 1507
byla specifická tím, že kosila hlavně mladé lidi, včetně
dětí. Velká morová rána však
přišla až v letech 1520 – 1521,
kdy na ni zemřel i spisovatel Viktorin Kornel ze Všehrd.
V roce 1582 řádil mor především na Slánsku a v Praze, která se tehdy stala jedním velkým
pohřebištěm. Mor většinou postihoval města, kde žilo mnoho
lidí, venkov byl před touto nákazou mnohdy ušetřen.
Až do skončení Třicetileté války se mor objevoval v různém
měřítku každé dva roky, teprve
poté se začaly intervaly prodlužovat. Přičítá se to zlepšení hygienických podmínek ve městech. Nicméně v roce 1679 se
mor rozšířil z Vídně na Moravu
a do jižních Čech. V roce 1680
řádil zvláště v Praze, kde zemřelo dvanáct tisíc lidí, což byla téměř třetina jejího obyvatelstva.
Silně byly postiženy i střední
Čechy, nejvíce u hlavních cest,
kde byla místy úmrtnost i přes
padesát procent. Naopak horským oblastem se mor vyhnul.
V naší zemi si tehdy tato epidemie vyžádala na 100.000 obětí.
Čechy s Moravou přitom v této
době měly kolem jednoho a půl
milionu obyvatel.
Poslední velká morová epidemie postihla naši zemi v letech 1713 až 1715, kdy jenom
v Praze zemřela čtvrtina jejích
obyvatel. Jen v Čechách na tuto
epidemii zahynulo 200.000 lidí,
tedy přibližně každý sedmý člověk. Od tohoto roku začaly města stavět kanalizaci a dláždit ulice, což zabránilo jednou provždy dalšímu výskytu morové
nákazy neboli černé smrti, jak
byla tato strašná nemoc tenkrát
nazývána. Lidé ji tehdy vnímali jako trest boží za hříšný život,
a proto se často sami bičovali,
aby Boha uchlácholili.

Ačkoliv v roce 1866 všude po Čechách řádila cholera, ve Mšeci tentokrát na ni zemřelo „pouze“ osm lidí. To bylo
také naposled, co se tato epidemie ve Mšeci ukázala. Její poslední obětí se stal 65letý nádeník Martin Valeš z čp. 71,
který zemřel 7. října 1866.
Očkovat proti choleře se
začalo až o třicet let později v roce 1896.
Přestože cholera Mšečany již po roce 1866 netrápila, nahradila ji jiná zlá
nemoc – souchotiny neboli tuberkulóza, která lidstvo provázela již od pravěku. Tato infekční nemoc
má na svědomí ve Mšeci
stovky životů. Poslední její
obětí se stal 19letý student
V roce 1831 bojovali mšečtí obča- vyšší hospodářské školy Bohumil Arlt (syn náné s cholerou modlitbami.
jemníka zbytkového velčar Jan Kurz, kteří byli neustá- kostatku čp. 46), který zemřel
le připraveni v bytě Josefa Ko- 24. srpna 1932. Očkování prolaříka čp. 55, kde měli i lékár- ti tuberkulóze bylo zavedeno
nu ohledně této nemoci. Obec v roce 1927, ale teprve v roce
koupila za 12 kr. „modlitbičky 1950 se stalo povinné.
Kromě výše uvedených neproti nakažlivé nemoci choleře“, nicméně lidé začali přesto mocí se museli mšečtí občané až do konce poloviny mihoufně umírat.
Cholera ve Mšeci zuřila až nulého století potýkat s nebezdo roku 1832, kdy jen v tom- pečnými černými neštovicemi
to roce na ni zemřelo 64 osob. (povinné očkování proti této
V sousedních Mšeckých Že- nemoci se u nás zavedlo v roce
hrovicích čtyři a v Lodenici 1919), záškrtem (povinné očjeden občan. Je zajímavé, že kování od roku 1946) či špaobce Řevničov a Třtice zůsta- nělskou chřipkou, na kterou
ly ušetřeny. K zamezení cho- v letech 1918 až 1920 zemřelo
lery byl do Mšece opět povo- v českých zemích až 80.000 lidí.
lán MUDr. Schreiter, ranho- Na světě má však tato epidemie
jič František Blatný a felčar Jan na svědomí až sto milionů oběKurz. Ve Mšeckých Žehrovi- tí. Na tyto nemoci však ve Mšeci
cích se vzbouřily místní ženy jako zázrakem podlehlo jen vela myslíce, že kaplan a ranho- mi málo dospělých lidí. Na nejič míchají lidem jed, nechtě- štovice zemřelo pět občanů
ly je do vsi pustit. Bylo povolá- a na záškrt pouze jeden jediný,
no vojsko, které se zde usadi- dětí samozřejmě více. Španělská
lo, přijelo 50 hulánů s poručí- chřipka si ve Mšeci vyžádala někem a dvěma kaprály. Osm žen, kolik obětí, v tomhle případě je
které měly na vzpouře největ- však velmi těžké zjistit kolik jich
ší podíl, muselo za trest v žele- přesně bylo.
zech vykonávat veřejnou práV posledních sedmdesáti leci. Nebylo kam ukládat mrtvé, tech se již mšečtí občané nena hřbitově byla zřízena prken- museli s žádnou vážnou epiná umrlčí komora. Tesaři na ní demií potýkat, pokud nepočípracovali 4 dny za 24 kr. denně. táme lokální epidemii žloutenV roce 1850 řádila ve Mše- ky. Do Mšece zatím nevtrhla
ci úplavice s přívlastkem vrch- ani hrůzu budící koronavirová
ní a po ní cholera. Během šesti pandemie. Ke konci dubna neneděl, od 24. dubna do 10. červ- byl ve Mšeci zaznamenán jediný
na téhož roku zemřelo ve Mše- pozitivní případ. Hodně k tomu
ci na tuto epidemii sedmdesát přispěl fakt, že lidé disciplinovaosob. V sousední Lodenici pod- ným způsobem dodržovali pralehlo osm lidí a ve Mšeckých Že- vidla, nařízené českou vládou.
hrovicích pouze čtyři občané.

Jiří Červenka
Celých sto let měla naše země
od moru pokoj, dokud ho v roce
1831 nevystřídala zákeřná cholera. Ještě téhož roku vtrhla
i do Mšece. Na pomoc sem přišli tři lékaři – MUDr. Schreiter,
ranhojič František Blatný a fel-

KRESBA LADISLAV OPLT

Jak to bylo s epidemiemi v na- lidí, než v roce 950. Nicméně
šem kraji v minulosti a jak moc právě kolem roku 1300 se podzasáhly přímo Mšec? Pojďme se nebí citelně ochladilo a následna to podívat, bude to však čte- kem byl stále častější výskyt není pouze pro silné povahy. Dříve úrody a hladomorů. Lidé se zatotiž bylo zdravotnictví na vel- čali stěhovat do měst, což mělo
mi primitivní úrovni a cena lid- za následek, že na malém městského života tehdy nebyla moc ském prostoru jich začalo žít pohromadě stále více. A kde byli
vysoká.
Jednu z nejstarších a nejhor- lidé, byly i krysy, jež měly blechy,
ších epidemií u nás zazname- které přenášely tuto smrtelnou
nal kronikář Václav Hájek z Li- nemoc. Ve 14. století na epidebočan. Počátkem jedenáctého mii moru zemřelo na našem
století se přes Čechy přehna- území 800.000 lidí a v celé Evla neznámá epidemie, která je- ropě 25 milionů.
nom v Praze zahubila 90 % obyPrvní mrtví našli důstojné
vatelstva. Nezbývalo tedy moc místo odpočinku na hřbitoa Praha vymřela. V naší met- vě, ale už po několika týdnech
ropoli tehdy žilo zhruba 15.000 se všechny hřbitovy zaplnily,
obyvatel, znamenalo to tedy, že a to i když se mrtvoly ukládapo odeznění epidemie zůsta- ly na sebe a v různých zkroulo pouze 150 Pražáků. Pohro- cených pozicích, jen aby se jich
ma začala 4. února 1004 a tr- do jednoho hrobu vešlo co nejvala až do září téhož roku. Kní- více. Nakonec se mrtví považe Oldřich, když epidemie stá- lovali na ulicích města. Všichle neustupovala, měl rozkázat ni, kterým se nemoc vyhnula,
svým poddaným mnoho lesů seděli doma nebo truchlili pro
okolo Vyšehradu pokácet a po- mrtvé. Práce stála. Řemeslníražené rozštípané
stromy zapálit, aby
vzniklý dým epidemii zahubil. A podle tehdejšího kronikáře se tak skutečně stalo. Zajímavé však je, že například Kosmas, který
se narodil pouze 41
let po této tragédii,
se o žádné takovéto pohromě ve své
slavné kronice nezmiňuje. O pravdivosti Hájkových slov
lze tedy pochybovat.
Nicméně již
od 14. století se V roce 1850 na epidemii cholery zemřelo
v naší zemi začaly ve Mšeci 70 osob.
objevovat epidemie
smrtícího moru. Bylo to vyvo- ci opustili své dílny. Na ulicích
láno jednak klimatickými změ- nebylo živého člověka...
nami a také nárůstem lidské poV letech 1349 až 1350 vyhupulace. V jedenáctém až třinác- bil mor až jednu polovinu obytém století u nás totiž panovalo vatelstva Evropy, naši zem však
teplé podnebí s dostatkem vlá- zasáhl jen okrajově. O sedm let
hy. Výrazně stoupala produkce později se nicméně daleko cipotravin a situace byla politicky telněji objevil i u nás a vyžádal
stabilní. Díky tomu se zvyšova- si velké množství obětí. V roce
la lidská populace, takže v roce 1357 morová nákaza postihla
1300 žilo v Evropě třikrát více pravděpodobně i Mšec. V ná-

KRESBA LADISLAV OPLT

Začátkem března zasáhla naší zemi epidemie koronaviru. Již
po několika dnech začala být vládou přijímána tvrdá opatření ohledně šíření této epidemie a v polovině března byla vyhlášena karanténa na celou republiku. Bez nasazené roušky
není možno opustit svůj byt. S tímhle se nikdo dosud nesetkal a málokdo z nás si do té doby dokázal představit, že nás
něco takového může potkat.
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PŘED 135 LETY SE VE MŠECKÝCH
ULICÍCH ZAČALO SVÍTIT
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V roce 1885 byly ve Mšeci poprvé v historii instalovány na veřejném prostranství svítilny, bylo jich celkem čtrnáct. Zasloužili se o ně František a Karel Kleinovi, kteří
pobývali v Trutnově a obci na to věnovali 20 zl. Jedna svítilna se umístila na dřevěný sloup před novou školu, která se nacházela u císařské silnice, druhá na domek
Františka Mansfelda čp. 161, třetí na hostinec Václava Grünera čp. 6 U Modré hvězdy, čtvrtá na dům paní Vejrážkové čp. 7, pátá na sloup v rohu zahrady u domu
Františka Křenka čp. 65 u okresní silnice, šestá na roh domu dr. Hellera čp. 20, sedmá na dům Antonína Volfa, osmá na dům Václava Důrase, devátá na sloup naproti Židovně, desátá na dům paní Sedláčkové čp. 59, jedenáctá na sloup u knížecího dvora, dvanáctá na dům hostince Jana Mansfelda čp. 110, třináctá na roh domu
Josefa Loskota (dům U Kněžáků čp. 51) a čtrnáctá na dům cukráře Josefa Volfa čp. 122. Do svítilen pravidelně ponocný doplňoval petrolej.
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KDO BYL MŠECKÝ DOKTOR MUDR. KLEVETA?
TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ TO BYLO NEJEN VE MŠECI VELKÉ TABU
MUDr. Rostislav Kleveta se stal za druhé světové války
ve Mšeci uznávaným obvodním a praktickým lékařem. V roce
1946 však byl obviněn z kolaborace s fašistickým režimem
a odsouzen k trestu smrti. Mimořádný lidový soud dospěl k závěru, že měl udat zdejšího bývalého řídícího učitele Františka
Valentu, který poté zahynul v koncentračním táboře.

MUDr. Rostislav Kleveta se svou manželkou Barborou u svého
vozu Tatra v roce 1938.
padu, bohužel, nikdy nemluvila a já sám si na svého otce
pouze matně pamatuju, jak
jsem s ním jako čtyřletý chodil
na procházky.“
A tak jsem začal jezdit po archivech, abych ze soudních
a dalších spisů mohl vytvořit co nejobjektivnější obraz
MUDr. Rostislava Klevety

mě později toto členství mrzelo, podal jsem si do časopisu
Českých lékařů inzerát, že změním místo, a tak jsem se dostal
do Mšece, kde jsem také odřekl předplatné časopisu Vlajka,“
obhajoval své kroky před soudem MUDr. Kleveta.
Do Mšece se koncem roku
1940 přestěhoval i se svou man-
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a především se pokusil rozkrýt
tento případ.
MUDr. Rostislav Kleveta se
narodil 22. ledna 1910 v Brně,
v rodině ruského legionáře podplukovníka a právníka
JUDr. Františka Klevety (1882
– 1928) a Marie, roz. Žaludové (1882 – 1969). Své dětství prožil v Lysicích na Moravě. Gymnázium vystudoval v Brně a lékařskou fakultu
tamtéž, studium, které absolvoval s vyznamenáním, nakonec
ukončil na Univerzitě Karlově. Od roku 1933 až do zřízení
Protektorátu Čechy a Morava
byl aktivním kapitánem zdravotnictva u dělostřeleckého
pluku 401 ve funkci šéflékaře.
V roce 1939 byl v obci Železnice ustanoven obvodním lékařem, kde působil až do listopadu 1940. Ještě předtím se
v létě stal členem spolku Vlajka. „Do Vlajky jsem vstoupil,
poněvadž jsem k tomu, jako
úplný politický analfabet, byl
přemluven železnickými vlajkaři Janků a Horníkem. Tehdy jsem v této organizaci neviděl nic nesprávného a žádnou
funkci jsem v ní neměl. Jelikož
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Abych tento případ mohl
rozkrýt, musel jsem prostudovat stovky stránek trestního
spisu, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Praze. Další dokumenty, vázající
se k tomuto případu, jsem nalezl v Národním archivu. Sám
MUDr. Kleveta jakoukoliv
vinu na zatčení Františka Valenty po celou dobu vyšetřování a soudního projednávání
rezolutně odmítal.
Jeho syn, bývalý 78letý učitel Rostislav Kleveta, k tomu
se slzami v očích, poznamenává: „Můj otec byl označen
za udavače, jakou horší nálepku už člověk může dostat?
Nejen, že jsem ztratil tatínka,
ale ze života se mi stalo peklo.
Každého výročí jsem se bál, aby
tam na adresu mého otce nebylo zase něco řečeno. Otec určitě
udělal za války chyby, ale nedokážu si představit, že by někoho udal. Mohu říci, že se synem
Františka Valenty, Jiřím, který
bydlel ve Mšeci, jsem vždycky
velice dobře vycházel, a nikdy
mi nedal najevo, že by si myslel, že jeho otce udal můj tatínek. Moje matka o otcově pří-

ské komory jsem byl písemně Této bojové akce jsem se zúvyzván, abych přijal místo chi- častnil pod vedením majora
rurga v nějaké říšské nemoc- Bouchnera. Přijel tam se žádosnici. V Praze mi řekli, že od- tí o pomoc jeden člen Okresnímítnutí znamená nepřátelský ho národního výboru ve Slapostoj vůči Říši. Na mou otáz- ném a řekl mně, že jsem špatku, zda je možné ně zapsán a uvedl taky proč.
se této službě vy- Kdybych býval neměl čisté
hnout, a zabrá- svědomí, stačilo několik málo
nit tak rozcho- kilometrů jízdy automobilem
du s rodinou, mi a mohl jsem utéci z republiky.
bylo odpovězeno, Benzínu jsem měl na několik
že pouze za pod- set kilometrů. Naproti tomu
mínky, že si zažá- učitel Hanzlík se domů po redám o německé voluci nevrátil a byl zajištěn
státní občanství,“ teprve po několika měsíčním
hájil se při výsle- skrývání se.“
Ve dvě hodiny v noci z 5.
ších MUDr. Klena 6. května byl MUDr. Kleveveta.
Dne 5. května ta ve svém bytě zatčen, obviněn
1945 se dle svých z kolaborace s Němci a převeslov zúčastnil po- zen do novostrašecké věznivstání na Boru: ce. Zhruba čtrnáct dnů na to
„Toho dne při- již pobýval v soudní trestnici
šel do mého bytu v Praze, kde po celou dobu vyve Mšeci četař šetřování působil jako vězeňMaurer, kterému ský lékař.
Dne 26. července 1946 se kojsem dal k dispozici pro vojenské nalo hlavní líčení. Souzen byl
účely tři pušky spolu s 29letým mšeckým učiMUDr. Rostislav Kleveta v první polovině a několik set ná- telem Františkem Hanzlíkem,
bojů, které jsem který byl rovněž obviněn z kotřicátých let ve vojenské uniformě.
měl po dobu oku- laborantství.
veta? „Do VOS jsem byl na- pace uschovány pro případ poNejzávažnějším skutkem,
komandován, když mně bylo třeby. Hlášenu na okresním kterého se měl MUDr. Klevesděleno, že účast v tomto hnu- úřadě ve Slaném jsem měl jen ta dopustit, bylo udání místtí je pro mě povinná a že ve- jednu pušku. Sám pak ozbro- ního řídícího učitele Františdoucí funkci mají vykonávat jen jel jsem s lékařskou výstro- ka Valenty.
vždy jen osoby prominentní. jí v uniformě československéDokončení na straně 14
Za mé činnosti byly ve Mšeci ho důstojníka
provedeny dvě nařízené schů- na Bor, kde se
ze. Při prvé schůzi nebylo řeč- revolučně boníkovi ani dobře rozumět a při jovalo a kde
té druhé hrála hudba pod okny bylo skladiště
tak zvesela, že nebylo slyšet pro zbraní. Tam
tento lomoz řečníka o několik byl velmi těžlavic vzadu. Projev jsem zahá- ce zraněn bojil posměšnou poznámkou ,Tak jující dělník
jedem‘, načež teprve bylo pře- Hora, kterédáno slovo řečníkovi, který byl ho jsem dotímto nemálo pobouřen, takže pravil do své
jsem ho musel krotit, aby nás o r d i n a c e
všechny neudal. Kromě toho ve Mšeci, jež
byla ve Mšeci provedena nadik- jsem promětovaná oslava zřízení Protek- nil v prozatorátu, přičemž hudební pro- tímní obvagram byl ryze český a po zapě- ziště a tento
ní písně ,Čechy krásné, Čechy p a k s v é mu
mé‘ to dělalo spíše dojem tryz- těžkému zrany nad zřízením Protektorá- nění podlehl.
tu. Marně jsem žádal vedoucí- Na to jsem se
ho pražského kraje pana Fraj- vrátil do linií,
ta, aby mě této funkce zbavil, které podniteprve při své návštěvě Mšece kaly akci proti
skladišti zbramně vyhověl.“
V druhé polovině roku 1942 ní, jenž bylo
Ruský legionář JUDr. František Kleveta, otec
zažádal o německé státní ob- na Boru v ruMUDr. Rostislava Klevety, v 1. sv. válce.
čanství. „Od německé lékař- kou Němců.

želkou Barborou (1912 – 2001),
jež byla švadlenou, a také zde
vykonával obvodního lékaře.
Krátce poté se stal vedoucím
veřejné osvětové služby (VOS).
A jak to viděl sám MUDr. Kle-
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TŘI ČTVRTĚ STOLETÍ TO BYLO NEJEN VE MŠECI VELKÉ TABU
zdar“. U výslechu na svou obhajobu MUDr. Kleveta uváděl,
že to takto psali ze strachu, ale
soud mu to neuvěřil.

Tento dopis napsal MUDr. Kleveta své matce jen několik desítek minut před popravou.

nesouvislý, ale píšu to, jak mě
myšlenky napadají. Barčí, která
nyní přijde ke mně na poslední návštěvu, Ti sdělí to ostatní.
Mělas ale přece
přijet mne na mé
poslední cestě doprovodit. Líbám
a loučím se s Tebou a doufám, že
na onom světě se
setkáme. Tvůj nešťastný syn Sláva.
P.S.: Sděl majorovi Bouchnerovi, že kdyby býval vydal to potvrzení, že jsem
na Boru bojoval,
že by mi tím zachránil život.“
Ve 14.30 hod. je
odveden na dvůr
pankrácké vězniMUDr. Rostislav Kleveta za války ve Mše- ce, kde je již připravena šibenici se svým psem Drigou.
ce. O čtvrt hodiSoudní porota ho na druhý ny později soudní lékař konden v dopoledních hodinách statuje smrt. MUDr. Kleveta
odsoudila k trestu smrti a pro- po sobě zanechává manželku,
padnutí celého jeho majetku která byla rovněž ve vazbě vyve prospěch státu. V odůvod- šetřovaná, a dva syny – pětinění se praví, že mu přitížilo letého Rostislava, který se stal
to, že byl aktivním důstojní- učitelem, a ročního Františkem. Druhý obžalovaný učitel ka, jenž byl v dospělosti řidiFrantišek Hanzlík byl odsouzen čem autobusu a zemřel v červk doživotnímu těžkému žaláři, nu 2002 ve svých 57 letech při
i když žalobce pro něj požado- výkonu svého zaměstnání. Inval rovněž trest smrti.
farkt ho postihl ve svém autoJiž dvě hodiny po vynesení busu krátce poté, co s cestujícírozsudku má být MUDr. Kle- mi dojel na rakovnické autobuveta popraven. Jeho matka ne- sové nádraží.
měla sílu přijet se s ním rozloučit, a tak bezprostředně
po rozsudku ve 13 hod. jí píše
tyto řádky: „Milá máti, právě jsem byl odsouzen k smrti. Jsem klidný, že ani klidnější být nemohu. Vždyť po smrti mě čeká život, snad šťastnější, než byl ten pozemský. Ten,
co mne o život připravil, dostal
doživotí. Bůh ví, že na tom Valentovi nemám viny, sám jsem
Ti to řekl tenkrát ve Strašecí.
Umírám se svědomím čistým,
Matka MUDr. Klevety, Masmířen s Bohem. Škoda, že Tě
rie Klevetová.
už asi nikdy neuvidím, ani děti,
které mám tak rád. Pomáhejte
Koncem srpna 1946 jsou těsi s Barčí dobře a nevzpomínej- lesné pozůstatky MUDr. Klevete na mne ve zlém. Odpusť mi, ty vydány na přání jeho matky
čím jsem Ti kdy ublížil. Pocho- rodině, s tím, že k soukromému
vat mě nechte křesťansky, abych pohřbení má dojít bez okázaležel v posvěcené půdě. Mám lostí a pokud možno v ranních
spoustu věcí na cele, tak si je hodinách.
Rodině MUDr. Klevety byly
vezměte domů. Ať to vše slouží dětem, aby na mne v dobrém na základě rozsudku zabaveny
vzpomínaly. Dopis je trochu dva osobní automobily – čtyř-
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začal pátrat. Zjistil jsem, že
v Osvětimi měl podle očitých
svědků pomáhat MUDr. Mengelemu se zvířecími pokusy
na vězních a také při selekci
holandských Židů. Po návratu z koncentráku se stal komunistou a začal pracovat jako vojenský lékař v Sovětské armádě.
Počátkem padesátých let byl
ustanoven vězeňským lékařem
ve Valdicích, kde byl vězni pro
svou vysokou štíhlou postavu
přezdíván „Prkno“. I tady pokračoval ve svých sadistických
praktikách, když například vybíral mladé a hlavně zdravé
vězně na nucené odběry krve
pro válečné potřeby v Severní
Koreji. Nadměrnými a častými odběry byli vězni natolik zeslabeni, že byli odesíláni na konečnou likvidaci do Opavy, kde
hromadně umírali. Nakonec se
stal ředitelem OÚNZ v Jičíně...
Soud se hodně opíral o dopisy, které MUDr. Kleveta psal se
svou manželkou rodinné známé – Němce Marii Janků ze Železnice, vdově po berním řediteli (po válce jí byla tato korespondence zabavena). V dopisech vyjadřují svůj obdiv k Říši
a loajálnost k Němcům. Psaní
vždy končili pozdravem „Vůdci
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Dokončení ze strany 13
Jako důkaz měla posloužit
výpověď člena kladenského
gestapa Alfreda Forkela, jenž
uvedl, že udání přišlo právě
od MUDr. Klevety. Ten jeho
tvrzení zpochybňoval tím, že
výpovědi od gestapáků jsou
nevěrohodná a že si po takové
době již těžko může pamatovat,
kdo kde co vypovídal, či kam
kdo co poslal. Navíc poukazoval na svědectví spoluvězňů
Františka Valenty v Terezíně,
ředitele nemocenské pojišťovny v Nymburce, Karla Sleicherta, a bývalého poslance Františka Biňovce, kteří po válce vypověděli, že jim František Valenta v koncentráku řekl, že ho
měl udat jeho podřízený učitel.
Soud MUDr. Klevetu vinil
i z udání Žida MUDr. Otty
R., ještě když působil jako lékař v Železnici. Žádný hmatatelný důkaz však žalobce nepředložil, kromě výpovědi samotného Otty R. Tady si dovolím pozastavit u zmíněného
MUDr. Otty R., který byl v roce
1941 zatčen a až do konce války
vězněn v koncentračním táboře. Bylo mi divné, jak mohl jako
Žid přežít celou válku v koncentráku, a tak jsem po tom

sedadlový modře smaltovaný
osobní automobil na dřevoplyn
zn. Ford V-8 z roku 1934, který
byl opatřen generátorem a odebrán mu byl již v Doksech členy Vlasovy armády, a to když
tam musel odvést nějaké raněné, a také automobil zn. Tatra,
který požíval při cestách za pacienty. Dále mu byla zabavena
lékařská ordinace a knihovna
v hodnotě 100.000 Kčs a rovněž
stavební parcela o výměře 0,39
ha v ceně 50.000 Kčs, na které
si chtěl po válce postavit rodinný dům. Na tomto pozemku se
nacházely již připravené cihly
v hodnotě 30.000 Kčs na stavbu domu, i o ty Klevetova rodina přišla. Z bílých cihel potom byla vydlážděna cesta před
místní školou. Byly tam až donedávna...
MUDr. Rostislav Kleveta byl
vynikajícím lékařem, vášnivým nimrodem a také hluboce věřícím člověkem. Každý týden chodil do zdejšího kostela
na mši sv. Tehdejší farář Josef
Krouza ve farní kronice vzpomíná, jak se mu MUDr. Kleveta stěžoval, jak během války
upadá lidská morálka. Klevetovi nadřízení ho zase koncem
třicátých let v protokolech hodnotí jako vysoce inteligentního,
uvážlivého, výborného a snášenlivého kamaráda s dobráckou povahou. Zní to všechno
paradoxně ve srovnání s tím, co
strašného je uvedeno v mnohastránkovém rozsudku.
Ke správnému rozhodnutí
nicméně tehdy museli soudci
ve většině případů dospět během jediného dne, více času
nebylo. K Mimořádným lidovým soudům bylo po válce podáno přes 130.000 trestních oznámení, z čehož vzešlo 38.316 obžalob. K trestu
smrti bylo odsouzeno celkem
713 osob, na doživotí 741 osob
a k dočasnému trestu odnětí
svobody 19 888 osob, přičemž
průměrná délka trestu přesahovala 10 let.
Na této reportáži jsem pracoval tři měsíce, a to ne proto,
abych někoho odsoudil nebo
naopak obhajoval. Ale abych
poodhalil roušku tajemství,
která zahalovala jeden dodnes
ne úplně objasněný případ.
Jiří Červenka
P.S.: Na str. 15 otiskujeme
vyjádření Rostislava Klevety,
syna MUDr. Klevety.
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VÁŽENÁ REDAKCE MŠECKÝCH LISTŮ

zaujal mě článek o bývalém řediteli měšťanské školy
ve Mšeci panu Františku Valentovi, umučeném v koncentračním táboře, i o jeho celé rodině. Protože se František Valenta
i jeho bratr Jan Valenta nesmazatelně zapsali do historie našeho včelařského spolku ve Mšeci, dovoluji si jejich funkcionářskou činnost v našem spolku
popsat. Zda to otisknete v některém z dalších čísel Mšeckých
listů, záleží jen na Vás. Mohu
čerpat z pamětní knihy našeho spolku, která popisuje naší
činnost od roku 1933 do roku
1953, a dále ze „Zápisů z výročních schůzí“, které máme
od roku 1965.
Pan František Valenta, ředitel
měšťanské školy ve Mšeci, patřil
mezi 34 zakladatelů včelařského
spolku pro Mšec a okolí. První
ustavující valná hromada nového spolku se uskutečnila 3. prosince 1933 v hostinci Na knížecí ve Mšeci. Na této valné hromadě byl František Valenta zvolen pro rok 1934 místopředsedou spolku. Opětně byl František Valenta zvolen do výboru včelařského spolku 22. pro-

o vývoji počasí, době rozkvětu včelařských rostlin a zhodnocení snůškových podmínek
v jednotlivých včelařských letech jsou totiž nyní součástí
zprávy předsedy. Přítel Jan Valenta se také v šedesátých letech
minulého století staral kromě
svých včel i o 40 včelstev místního Jednotného zemědělského družstva ve Mšeci. Zápisy
ze schůzí dokumentují, že musel s některými funkcionáři
družstva řešit řadu problémů,
a nenacházel u nich vždy pochopení pro svou práci a důležitost včel pro zemědělství. Nakonec bylo středisko včelařství
v družstvu v roce 1969 zrušeno
a včelstva byla rozprodána. Přítel Jan Valenta již v šedesátých
a v sedmdesátých letech minulého století předběhl svou dobu.
Nebál se ve svých vystoupeních
na schůzích kritizovat likvidace alejí i jednotlivých stromů
při scelování polí do velkých
lánů, kritizoval zanedbávání ovocných zahrad, a později
i nadměrné používání chemie
v zemědělství. Byl také jedním
z průkopníků chovu kraňského plemene včely medonosné v našem včelařském spolku.
Čest památce včelařům
a přátelům Františku a Janu
Valentovým.
Za včelařský spolek ve Mšeci:
Václav Lávička – předseda

konával nejméně 20 let funkci
pastevního referenta. Pamatuji
si ho jako sympatického člověka a funkcionáře, pro kterého
byla každá výroční schůze sváteční událost. Měl také nejzajímavější a nejlépe připravená vystoupení na schůzích. Byl to přítel včelař, který měl rád přírodu,
sledoval vývoj počasí, zaznamenával si čas rozkvětu nejdůležitějších
včelařských rostlin
i výskyt medovice
v lese. Podle úlové váhy mohl denně sledovat přínosy
nebo úbytky na váze
včelstva, a tak vyhodnocovat intenzitu snůšky během
včelařské sezony.
O tomto nás pak
na schůzích zajímavě informoval. Tyto
informace jsou dosti podrobně uvedeny v zápisech z výročních schůzí, takže můžeme
se současností porovnávat.
Přítel Jan Valenta inspiroval
také své následovníky ve funkci pastevního referenta, a to
přítele Jana Kočku ze Mšece
(ve funkci 1983 – 2006), který
po smrti přítele Valenty funkci pastevního referenta převzal,
tak po zrušení funkce pastevního referenta i mě. Informace

Z RODINNÉHO ARCHIVU ROSTISLAVA KLEVETY

Z RODINNÉHO ARCHIVU ALICIE ALENY JOHANSSON

Z RODINNÉHO ARCHIVU EVY SUCHOPÁROVÉ

since 1940. To již bylo v době ti dochází ve včelařském spolProtektorátu Čechy a Morava, ku pro Mšec a okolí až od 6.
kdy byla činnost spolků ome- června 1947, kdy byla svolána
zována, a schůze se mohly ko- řádná valná hromada, první
nat jen na povolení okresního po skončení války. Při zahájení
úřadu ve Slaném. Na zvláštní této schůze bylo jako první bod
výborové schůzi dne 14. září jednání vzpomenuto na zemře1941 byl František Valenta dále lého jednatele přítele Františka
zvolen referentem pro osvětu
a vyučování.
Na další řádné
valné hromadě
8. března 1942,
která se konala za účasti 31
členů Na knížecí, byl přítel František
Valenta zvolen jednatel e m v č e l ařského spolku,
přitom zůstal
také referenObčanská legitimace Františka Valenty.
tem pro osvětu. Tyto funkce vykonával až Valentu, jenž řídil spolkovou
do dne svého zatčení 29. srp- agendu od 8. března 1942 až
na 1944. V té době již byla čin- do srpna 1944, kdy byl zatčen,
nost spolků velmi omezena. a 24. listopadu téhož roku zaPrakticky se týkala jen výku- hynul v padesáti letech v konpu medu a rozdělování cukru. centračním táboře Flossenbürg.
K normální spolkové činnosPana Jana Valentu ze Mšece – Háje si pamatuji osobně.
MŠECKÉ LISTY ČTOU I VE ŠVÉDSKU Od roku 1975 jsem byl společV minulých dnech jsme do- matky, a tak jsem začala pátrat. ně s ním členem výboru včelařstali do redakce dopis od čte- Ale protože jsem ve Švédsku, ského spolku. Přítel Valenta vynářky ze Švédska, která čte tak ty informace pro mě jsou
NÁZOR ROSTISLAVA KLEVETY NA TREST, KTERÝ DOSTAL JEHO OTEC
Mšecké listy na internetu, a po- velice omezené.
žádala nás, zdali bychom ji
Pátrám po rodině Sedláč1. Opis dokladu ze soudníc) Podle mého názoru mu vězeň a nikdy neřekl, že by Klemohli pomoci v pátrání po je- kových, kteří bydleli ve Mšeci ho spisu MUDr. Klevety byl ublížilo, že byl voják
veta pana Valentu udal.
jích předcích. Paní Johansso- čp. 106 a 108. Můj pradědeček napsán ručně bez podpisu
3. Z dopisu mamince, kte5. Tatínek byl svými nadřínové jsme následně zaslali po- František Sedláček byl pokrývač a měl toto znění: „Případ Kle- rý ji předal těsně před smrtí, zenými naší armády jako voják
žadované informace a zpro- a moje prababička Barbora Sed- vety a Hanzlíka řešte společně. myslím, že vyplývá, že si nebyl výborně hodnocen po stránstředkovali jsme jí styk s jejími láčková se za svobodna jmeno- Hanzlíkovi byl doporučen už vědom, že by někomu ublížil. ce vědomostí i charakteru. Byl
příbuznými, kteří žijí ve Mšeci. vala Pengrtová. Pokud byste byli trest smrti, který by měl dostat
šéflékařem pluku.
„Dobrý den, jmenuji se Ali- ochotni mně v pátrání pomoci, alespoň jeden z nich, popřípadě
6. Můj tatínek byl inteligentcie Alena Johansson a bydlím byla bych Vám moc vděčná.“
oba.“ Mimořádný lidový soud
ní člověk, vzorný student, vy
Alicia Alena Johansson v Praze potom rozhodl podle
již 42 let ve Švédsku. Před něnikající lékař a žil ve spořádakolika týdny jsem dostala přes
Havsörnsgatan 149, těchto instrukcí. Byl to podle
né rodině. V případě, že by se
e-mail fotografii a rodný list mé
Jönköping, Švédsko mého názoru podvod, který
dopustil ve svém životě závažné
nelze napravit.
chyby, tak by situaci určitě řešil.
2. V roce 2017 mě navštívil
Třeba by opustil republiku před
pracovník Vojenského histozatčením. To neudělal, protože
rického ústavu v Praze a zajívěděl, že je nevinen. Na záklamal se o osud důstojníků naší
dě těchto údajů jsem přesvědarmády, kteří byli popraveni
čen, že trest byl nespravedlivý.
po roce 1945. Předal mně naRostislav Kleveta, Mšec
hrávku dokumentů ze soudníP.S.: Můj děda František Kleho procesu mého tatínka a sděveta v hodnosti plukovníka
lil mi mimo jiné:
pracoval ve štábu našich legií.
a) Váš otec byl oblíbený
i ve vězení. Ve vazební vězniDrobná inzerce
MUDr. Rostislav Kleveta
ci dobrovolně vykonával služve vojenské uniformě.
bu lékaře.
Koupím Vaše restituční náb) Váš otec nikoho nezabil,
roky. Cena nároků do budoucřada obvinění mu nebyla řád4. Poslanec F. Biňovec z Kra- na bude jen klesat, díky pláně prokázána. Trest byl nespra- lup nad Vltavou byl s panem nované restituční tečce. Tel.
Rodina Sedláčkova ze Mšece cca v roce 1915.
vedlivý.
Valentou v Terezíně jako spolu- 604 374 807
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Pro zasmání

Hříčky
Kolik chyb na obraze najdete?
Lojzík namaloval Aničce
krásný obraz,
ale udělal tam pár chyb.
Zjistíte jaké?

VODOROVNĚ: A. Citoslovce překvapení; pestře zbarvený
pták; čistící prostředek. – B. Hayerdahlův člun; začátek tajenky;
střed tajenky. – C. Magický předmět; bývalá naše politická strana;
lotyšský šachový velmistr; ruský revolucionář. – D. Takt; zn. holmia; přízrak. – E. Malý vozík; černí ptáci; část Prahy. – F. První
muž; Stalinova milá píseň; barmský ostrov. – G. Konec tajenky. –
H. Druh palmy; český zpěvák; mongolský pastevec; německy čin.
SVISLE: 1. Nemocniční oddělení; africký kopytník. – 2. Odmašťovací přípravek; věštit. – 3. Amisův přítel; pokrmový tuk. –
4. Domácky Honza; polní rostlina. – 5. Kladná elektroda; stovka. – 6. Stále; dalekohled (obecně). – 7. Dívčí jméno; náš malíř.
– 8. Doušek; štětina černé zvěře. – 9. Jméno izraelského zpěváka
(Avidan); zn. aviváže. – 10. Stlačení; pobídka. – 11. Oves (bot.);
poskytnout. – 12. Část motoru; pons. – 13. Vodící tyče povozů; písčitý slínovec. – 14. Polská řeka; vyhynulý savec. Pomůcky: Doum. Ner. Tat.
Tajenka z minulé křížovky: Odvaha je počátkem činu.

Hádanky
Co přinesl Haničce Alík k narozeninám? Hanička má narozeniny! Micka ji přinesla kytičky, ale co jí přinesl Alík? Vyškrtej
každé druhé a třetí písmeno, zbývající písmena jsou tajenka.

--Mluvím bez úst a slyším bez
uší. Nemám tělo, ale ožívám
hlasem. Kdo jsem?
--Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi, stoupá pořád výš a výš, ale růst ji nevidíš.
Kdo je to?
--Pět tesařů vystaví pět zahradních domků během pěti
dnů. Jak dlouho bude trvat sto
tesařům vystavění sta zahradních domků?
(Pět dnů)

Křížovka

Alíku, k noze!!

--Paní Novákové se rozbila
myčka, a tak zavolala opraváře, který měl čas hned na druhý den. To se však paní Novákové nehodilo, a protože se jí
nechtělo odkládat opravu pračky, ani měnit program, řekla
opraváři po telefonu: „Klíče budou pod rohožkou, až opravíte
myčku, nechte mi účet na stole. Mého psa se nemusíte bát,
neublíží vám, ale za žádnou
cenu nemluvte na papouška.“
Když opravář druhý den přijel, vše bylo, jak paní řekla. Klíč
pod rohožkou, v bytě děsivý,
ale vcelku hodný pes, který ho
při práci pozoroval a nad stolem klec s ptákem parchantem!
Házel po chudákovi opraváři
oříšky, nadával mu a bez ustání jej urážel nejhoršími výrazy. Po nějaké době už to opravář nevydržel a syknul směrem
ke kleci: „Drž už zobák ty blbej,
opelichanej ptáku!“ Papoušek
ztichl, kradmo se na opraváře podíval a rázně zakrákoral:
„Azore, trhej!“

(Hora)

Co by se dělo?! Vymyslel peníze a nechce nám je půjčovat!

No, já se z tebe zblázním! Hledám tě po všech hospodách a ty
si klidně doma meješ nádobí!

(Ozvěna)

A kdo vám nakukal, že k cestování používáme létající talíře?
Vždyť z talířů se přece jí!

--Německý ovčák, dobrman
a kočka zemřou a jdou do nebe.
Předstoupí před Boha, který
chce slyšet, v co věří. Německý
ovčák povídá: „Věřím v disciplínu, výcvik a loajalitu páníčkovi“. Bůh na to odpoví: „Dobře, děláš čest psům. Tak tedy
usedni po mé pravici.“ Dobrman říká: „Já věřím v lásku,
poskytování péče a ochrany
páníčkovi.“ Bůh na to pokývá hlavou a pošle ho sednout
po jeho levici. Pak se Bůh podívá na kočku a zeptá se jí, v co
věří ona. „Já věřím, že mi sedíš
na místě.“
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