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PODAŘÍ SE NA ZELENÉ NÁVSI ZACHRÁNIT
POVĚSTMI OPŘEDENÝ DŮM U KNĚŽÁKŮ?
jeho majitelé v objektu nějaké opravy?
Bohužel, vůbec žádné. Co
vím, firma s tímto domem měla
zpočátku velké plány a chtěla
v něm vybudovat minipivovar.

Dům U Kněžáků se nachází v zoufalém stavu.

FOTO LIBOR POŠTA

zz Historický dům, jenž
má pět místností o celkové
rozloze 150 m 2 jste koupila od ukrajinské firmy Kvasura s.r.o., která ho vlastnila dvanáct let. Provedli

Poté však maJá o něj měla
jitel firmy odezájem již v době,
jel na tři roky
kdy ho prodávala
do zahraničí,
paní Zubrová před
ze všech plánů
šestnácti roky, ale
sešlo a objekt
nějak mi to uteklo,
dál chátral.
což mě dodneška
hrozně mrzí.
zz C o Vá s
přivedlo
� Ja k é m áte
k tomu, že jste
s tímto domem
se rozhodplány?
la tento hisChtěla bych ho
torický dům
kompletně opravit
koupit?
Majitelka domu U Kněžá- a poté tam bydlet.
Já jsem se ků Lucie Lidická.
� Zatím to však
s rodinou přivypadá, že se bustěhovala do Mšece jako jede- dova zřítí, jelikož je v zounáctiletá holka a tento půvab- falém stavu. Dva lidi mi donou pověstí opředený dům si konce řekli, že si myslí, že čehned získal moje srdce. V té káte, až tato budova spadne
době to byl ještě krásný, poměr- a na uprázdněném pozemně zachovalý dům, i když jeho ku si postavíte nový modervzhled kazila na něj téměř nale- ní dům...
pená moderní budova obchodJá tenhle názor také slyšela,
ního domu a z protější strany a ani se nedivím, že si tohle nězase nově postavená bytovka. kdo myslí. Také jsem zaslechla,
zz Že si objekt koupíte že chci tento objekt komerčně
sama, to vás napadlo až v tom využívat. Nic takového samoroce 2016?
zřejmě není pravda.

zz Proč se zatím s tímto Vaším domem nic neděje?
Jelikož se jedná o památkově chráněný objekt, dojednat opravu tohoto domu není
vůbec jednoduché. Hned, jak
jsem tento objekt koupila, naFOTO LIBOR POŠTA

Slavný dům U Kněžáků stojí ve Mšecí již minimálně 350 let
a dnes se nachází v katastrofickém stavu. Zachránit by ho chtěla jeho současná majitelka ing. Lucie Lidická, která ho před
čtyřmi roky odkoupila od ukrajinské firmy Kvasura s. r. o.

Bez podpěr by v některých
místnostech spadnul strop.
vázala jsem spolupráci s paní
ing. arch. Volfovou z Národního památkového ústavu
a se statikem ing. Hrdličkou,
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CHTĚLY JI PŘIPRAVIT O POSLEDNÍ PENÍZE

FOTO LIBOR POŠTA

Svědkem středeční události
Ve středu 10. června se ve Mšeci v dopoledních hodinách tipovala, v jakém domě by to
zz Setkala jste se s nějakou
odehrálo něco, co se dá jednoznačně označit za hyenismus. bylo pro ni nejsnazší.
nepříjemnou záležitostí toho- se stal soused odnaproti: „AkoPaní K., která žije ve Slánské ulici a nedávno oslavila devadezz Jak to pokračovalo dál? to druhu již předtím?
rát jsme přijeli autem s mansáté narozeniny, nám k tomu řekla následující:
Někdy před 25 lety jedna ta- želkou domů, když vidím, jak
Já jí povídám, že není žádnou
pošťačkou, jelikož ji neznám. kováto žena poprosila mého z domu sousedky vybíhají dvě
„Ve středu před polednem ná pošťačka po mně nechtě- Ona mi na to odvětila, že je manžela, jestli by jí nedal napít, mladý ženský, jedna hubená
jsem čekala pošťačku s důcho- la. Potom mě vybízela, abych ze Slaného. Měla jsem
a druhá tlustá, přes obdem. Vykoukla jsem z okna jí přinesla 4.000 korun, jinak, na stole položenou peličej mají roušku a čea vidím kousek od baráku stát že mně nemůže dát důchod.“ něženku a při odchodu
pici, křičí něco na sebe
zz Jak jste na to reagovala? mi řekla, abych si přepošťácké auto, a říkám si pro
a utíkají směrem do uliŘekla jsem jí, že žádné pení- počítala peníze v pesebe, že mi asi za chvíli přinece Za Bání. Za pár okasou důchod. Za krátkou chvíli ze nemám, že mám připrave- něžence, jestli mi z ní
mžiků vyjela z této uliskutečně někdo zvoní. Otevřu né peníze pouze na uhlí. Ona nějaké neukradla. Já
ce tmavě modrá okokno a před dveřmi stojí žen- však pořád do mě strkala a ří- jí odpověděla, že jsem
távie a odbočila směská s rouškou na obličeji, byly jí kala, že ví, že určitě nějaké pe- kupovala brambory
rem na Slaný. Pošťačka
vidět pouze oči. Já ji ještě poví- níze mám ve skříni, abych jí je a že vůbec nevím, kos mou manželkou, které
dám: „Dneska jdete nějak brzy, přinesla. Všimla jsem si, že má lik v peněžence teďse v té době spolu bavivždycky chodíte až po dvanác- na rukou tmavé rukavice, aby ka mám. Poté, protoly na ulici, hned vběhté.“ Ona neřekla vůbec nic, na ničem nezanechala otis- že zřejmě slyšela hlasy Touto ulicí obě dvě ženy utíkaly, aby za rohem ly do domu staré paní,
chtěla pouze dovnitř. Podala ky prstů.
před domem, se dala v ulici Za Bání nasedly do připravovaného auta. zda jí ty dvě neublížizz Myslíte, že vás odněkud na útěk, v průjezdu
jsem jí tedy klíče, jak to vždycly. Já jsem hned potom
ky dělávám, protože ven necho- znala?
na ni čekala její parťačka, se že má strašnou žízeň. Manžel zavolal policii. Je to naprosTo určitě ne, já nikam necho- kterou začala utíkat po silnici jí pustil do kuchyně a přitom tý hyenismus, člověk ve vyšdím. Přišla ke mně do kuchyně
a chtěla, abych jí ukázala ústři- dím, ale zřejmě si zjistila, že ten dolů směrem ke Slanému. Krát- z obýváku ukradla pět nebo ším věku z toho může mít šok
žek od minulého důchodu. Já den se ve Mšeci vyplácí důcho- ce na to přišla pravá pošťačka sedm set korun, které jsem tam na celý život.“
jí na to řekla, že to nikdy žád- dy. A podle mě si předem vy- s mým důchodem.
Jiří Červenka
měla položené na stole.
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Naše poznámka
To by pan řídící
Bělohoubek koukal
Na dolním mšeckém hřbitově se nachází 330 hrobů, většina z nich je sice opečovávána ze strany pozůstalých, nicméně třetina z nich žádného
majitele již nemá. A tak 119
hrobů, z nichž některé jsou
opravdu majestátní, je opuštěných.
Je to velmi smutné, když si
člověk uvědomí, že v mnohých z nich jsou navíc pochované osobnosti, které ve své
době patřily k nejváženějším
a nejúspěšnějším ve Mšeci.
A ta doba, kdy se tito lidé podíleli na rozvoji městyse a náleželi k nejbohatším lidem
v obci, zase není tak vzdálená, někteří tu žili ještě před
70 lety.
Stačilo však, aby uplynuly tři, čtyři generace, a na své
pradědečky a prababičky každý třetí zapomněl, přestože by na ně mohl být v řadě
případů po právu hrdý, jelikož se svou pílí a schopnostmi zapsali do místní historie.
Snad nejzářnějším takovýmto případem je opuštěný a dodnes výstavní náhrobek bývalého řídícího učitele Matěje
Bělohoubka, který v roce 1865
obdržel u příležitosti 50letého
působení na místní škole stříbrný záslužný kříž. Udělil mu
ho sám František Josef I. Tehdy na počest 68letého Matěje
Bělohoubka, který v té době
stále učil, byl ve Mšeci uspořádán slavnostní průvod, kterého se zúčastnilo několik tisíc lidí! A sláva, při které mu
všichni chtěli blahopřát, trvala celé dva dny. A všichni zdejší občané si osvětlili okna ve svých domech,
na které umístili i různé nápisy a transparenty. Osvětlení
obce bylo tak veliké, že vyvolávalo na obloze obrovskou záři.
Lidé na tuto slávu vzpomínali
ještě po několik generací.
Od té doby uplynulo 155 let.
Spočítal jsem, že pokud by až
do roku 1890 měl každý jeho
potomek 4 děti, které se dožily dospělého věku, a od roku
1920 již pouze dvě, dnes by
mohlo žít přibližně 4.000 jeho
potomků. Dnes, jak to vypadá,
ale ani jeden z nich netuší, jak
slavného měl prapraprapraprapradědečka. A kdepak se
asi nachází zmíněný stříbrný
záslužný kříž, který by dnes
měl cenu nevídanou?
Jiří Červenka
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAK JSTE SPOKOJENI S NABÍDKOU A SLUŽBAMI RESTAURACE NA KNÍŽECÍ?
Pavel Fišer, 49 let,
zedník
Já jsem
do zdejší restaurace zavítal po delší
době, a musím říci, že je
to super.
zz A pokud jste si objednal
nějaké jídlo, chutnalo vám?
Chuťově to bylo vynikající
a spokojen jsem byl i s porcí. A cenově to bylo, myslím, přiměřené.
zz Sice říkáte: super, ale
je v této restauraci opravdu
všechno super? Dalo by se tam
něco zlepšit?
Kdybych sem chodil častěji,
tak bych měl určitě větší přehled o tom, jak je tato restaurace provozována, co by se zde
dalo ještě zlepšit, ale po této
návštěvě mohu říct jen to, že
jsem si v příjemném prostředí pochutnal na skvělém jídle.
zz A jak jste byl spokojen
s obsluhujícím personálem?
S tím jsem byl také velmi spokojen, byl příjemný, zeptal se
mi, zda mi chutnalo a zda bylo
všechno v pořádku. Takže ještě jednou říkám: super.
František Valentin,
74 let, důchodce
Já tam moc
nechodím.
zz A pročpak?
Mám to daleko...
zz No, oceňuji Váš smysl pro humor,
když ze svého domu ke vchodu do restaurace musíte ujít
celých 100 metrů. Že by Vám
nechutnalo pivo?
Ale kdepak, já jsem svého
času pracoval v krušovickém
pivovaru, a tam nám pivo chutnalo až moc.
zz Když máte tak vřelý vztah
k pivu, tak byste mohl mít lepší vztah i k místní hospodě,
a zavítat do ní častěji...
Tak pozor, já jsem s touto
hospodou dost srostlý, protože v ní pracovala již moje babička, táta a také ji provozoval
můj bratranec. A pamatuji si,
jak to tam tenkrát vypadalo.
Třeba pod dnešní zahrádkou
se ve sklepě ledovalo pivo. Byla
tam dost velká ledárna.
zz Tak vidíte, jaké v ní máte
kořeny, a přesto do ní chodíte
jen nahodile...

To máte pravdu. Naposledy
jsem tam byl na jednání zastupitelstva. A přestože dneska pivo už moc nepiju, nějaké
jsem tam přece jen vypil. No,
nebylo špatné.
zz Tak vidíte, a prý tam
i dobře vaří.
To jsem také slyšel, že tam teď
opravdu dobře vaří. Takže tam
asi občas zajdu.
Tomáš Svoboda,
32 let, grafik
To, j a kou
má tato restaurace nabídku, či jak
jsem spokojen s jejími
službami, říci
nemohu, protože jsem tam delší dobu nebyl.
zz Z jakého důvodu?
Ne, že bych tam občas rád
nezašel, ale jsem stále více zaneprázdněn, a když už si najdu
trochu času, tak si se sousedy
sednu na zahradě.
zz Pamatujete si, kdy jste byl
Na Knížecí naposledy a případně, při jaké příležitosti?
Naposledy jsem Na Knížecí zavítal, a to s celou rodinou,
když tam byly v loňském roce
zabíjačkové hody. A to byla vydařená akce, to se opravdu povedlo, a myslím, že kdyby městys pořádal více takto zaměřených akcí, tak na ně bych si našel čas nejen já, ale i řada dalších lidí ze Mšece a okolí.
Zuzana Simandlová,
60 let, vedoucí
mšecké samoobsluhy
Tam jsem
nebyla už
hodně dlouho.
zz A vzpomínáte si, kdy
jste naposledy překročila práh této restaurace?
Ano, byla jsem tam s kamarádkami na loňské Pěkné.
zz Jak se vám tam líbilo?
Byla jsem tam asi s osmi kolegyněmi a nebylo to vůbec
špatné.
zz Pokud se Vám tam líbilo, tak byste tam mohla zavítat častěji...
Kdepak, mě do restaurace jen
tak nedostanete. Ale dřív, třeba
před třiceti lety, jsem tam s děvčaty občas zašla.

Tereza Hromadová,
32 let, pošt. úřednice
My jsme velice spokojeni,
a to mluvím
i za děti, které si mohou
vybrat z nabídky chutných pohárů. Návštěvníci si
tady mohou vybrat z řady hotových jídel a i minutek, a jídla jsou tady, díky skvělým kuchařům, opravdu velmi chutná.
zz Takže sem chodíte asi velmi často...
Ano, chodíme sem opravdu
často. Nejčastěji sem chodím
s dětmi na poháry a také na hotová jídla, a přijdeme sem vždy,
kdy se mi nechce vařit.
zz A jak často se Vám nechce vařit?
No, každý druhý den.
zz Ale každý den Na Knížecí chodit asi nebudete?
To ne, občas uvařím, ale před
nějakými deseti lety jsem v restauraci byla téměř každý den,
protože jsem tam asi šest let,
za Libora Dlouhého, pracovala jako servírka.
zz Vidíte tam teď i nějaké
nedostatky, rezervy?
Určitě, sice tu výborně vaří,
je tady i pěkná zahrádka, ale
kdo to ví? Takže určitě by měli
něco dělat s reklamou, propagací restaurace.
Jan Milota, 28 let,
průmyslový inženýr
V současné době jejích
služeb až tak
moc nevyužívám.
zz Z jakého
důvodu?
Jednak jsme tu měli takový
nucený půst a já teď po práci
nemám zrovna moc času.
zz Jak často jste do restaurace Na Knížecí chodíval před
pandemií koronaviru?
Jednou až dvakrát za měsíc,
podle roční doby.
zz A jak jste byl spokojen?
Byl jsem vždy spokojen, jenom by mohli točit jiné pivo.
Třeba Gambrinus, který je
z mého pohledu určitě lepší,
než krušovické pivo.
zz Restauraci nyní provozuje městys. Co byste jeho vedení doporučil, aby Na Knížecí přišli další spokojení návštěvníci?

Pokusil bych se zorganizovat
ještě nějaké akce, a to jak obyčejné, třeba grilovací, tak i neobyčejné, zaměřené na jídla,
která jsou podstatně lepší, než
na co jsou lidé normálně zvyklí, nebo na nějaké velmi netradiční či sezónní pokrmy. Takže když se udělá dobrá marketingová kampaň, tak si myslím,
že lidé určitě přijdou.
Jiří Machač, 53 let,
státní úředník
Nevím, jestli to mohu nějak zhodnotit,
protože poté,
co byly znovu otevřeny
hospody, jsem
tam byl jen jednou, ale řekl
bych, že teď, když to provozuje samotný městys, je to docela dobré.
zz A před pandemií jste tam
také chodil?
Ano, ale velmi málo, převážně jsem chodil do hospody
na Červené stráni. Ta je ale nyní
zavřená, takže když se rozhodnu jít do hospody, půjdu samozřejmě Na Knížecí.
zz A kdybyste měl porovnat
úroveň restaurace Na Knížecí
před pandemií a nyní, vidíte
nějaký rozdíl?
No, já jsem Na Knížecí chodíval spíše v době, kdy tuto
hospodu provozovali různí
nájemci, a to bylo takové divné, ušmudlané, zakouřené, ale
dnes to má slušnou úroveň
a hlavně tam dobře vaří. A aby
také ne, když je tam vynikající
kuchař z Červené stráně.
zz Po znovuotevření hospod jste restauraci Na Knížecí navštívil sice jen jednou,
ale přesto se Vás zeptám, s čím
jste byl nespokojen?
I když tam nebylo moc hostů,
tak jsem čekal na pivo trošku
déle, než bych si představoval.
Jaroslava Bobková,
66 let
Já ne vím,
jestli bych to
měla nějak
hodnotit, protože Na Knížecí pracuje
můj syn, ale
pokusím se být objektivní.
Takže podle mého názoru se
úroveň zdejší restaurace, její
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ZÍSKÁ MŠEC DOTACI NA VÝSTAVBU CHODNÍKŮ

Věděli jste, že…
 v roce 1915 byl kvůli válce přerušen dovoz kávy a čaje,
a jelikož se hledala náhrada,
zjistilo se, že se čaj dá nahradit odvarem z listů keřů ostružinových v podzimku sbíraných a sušených. Místní škola
se proto zapojila do sběru a natrhala 6,6 kg suchého ostružinového listí.
 v roce 1935 většina zdejšího obyvatelstva byla zaměstnána v zemědělství, jen několik
místních odjíždělo pryč za prací, a to hlavně zedníci, tesaři a horníci. Pracovali hlavně
v Kladně, Slaném a N. Strašecí. V hornictví působilo asi patnáct lidí, ve stavebnictví zhruba rovněž tolik a v černých řemeslech asi deset. Jednotlivci
pracovali na dráze nebo jako
úředníci. Přes zimu pracovalo asi deset lidí v novostrašecké továrně Meva (Hamiro)
a dalších dvacet až třicet v lese
nebo na malodolech. Lidé jezdili na kole, ale většina jich chodila pěšky. Nebývalo zvláštností
jít pěšmo do Slaného, Kladna,
ale i do Prahy. Četnická stanice
byla tříčlenná a umístěna v čp.
59 u Antonína Prokopa.
 v roce 1988 začal Místní
národní výbor ve Mšeci postupně a opatrně umožňovat
v obci drobné soukromé podnikání. Počátkem roku bylo povoleno provozování následujících živností – Zdeněk Majer
zajišťoval klempířské práce,
Miluše Hnízdilová, Jaroslava
Valešová a Marie Kolářová šití
a drobné opravy oděvů, řezník
Karel Dufek domácí zabíjačky a Václav Liebezeit zednické práce. Byly to takové první
vlaštovky...
Jiří Červenka

V ŘEVNIČOVSKÉ A SLÁNSKÉ ULICI?
ci, a městys měl toto financovat z vlastních prostředků. Ale když skončilo poslední veřejné zasedání zastupitelstva, bylo
mně jasné,
že zde se leto s s t av ě t
určitě nezačne...
A n o ,
pan starosta se nakonec po dlouhé diskuzi
na toto téma
Dočkají se v blízké době nových chodníků i oby- rozhodl, že
chce využít
vatelé Kalivodské ulice?
dotačních tiFOTO LIBOR POŠTA

zz V letošním roce se mělo
pokračovat ve výstavbě nových chodníků při silnici 1/16
v Řevničovské a Slánské uli-

tulů a nyní se původní projekt končit výstavbu nových chodpřepracovává u projektanta níků v těchto ulicích až příští nebo možIng. Křižáka.
ná i přespříští
Co jsem se inrok?
formoval, tak
Bohužel to
dotační titunení možné
ly SFDI se vyříci úplně přespisují na podně. Dotační tizim, jejich
tul o d SFDI
v y ho dno ce na chodníní a přidělení
ky podél sildotace je otáznic I. třídy přikou příštího
spívá až 85%
jara, a realizaz uznatelných
ce tak připadá
nákladů. Lákav úvahu nejdříve na léto Kdy nejen místostarosta vé to bezespo2021.
Mšece Tomáš Rosenbaum, ru určitě je, ale
zz Je mož- ale i ostatní občané městyse, není to úplně
nost získ á - budou v Řevničovské ulici jednoznačné.
n í d o t a c e chodit po chodníku a niko- Pan Ing. Křina tuto vý- liv po krajnici?
žák má absolvovat konzulstavbu pro
Mšec natolik zajímavá, že se taci na fondu ohledně doladění
Dokončení na straně 10
vedení městyse rozhodlo doFOTO LIBOR POŠTA

Ve Mšeci byla dokončena výstavba kanalizace a ČOV a obyvatelé městyse nyní očekávají, že po rekonstrukci a položení
nových asfaltových povrchů se začnou také obnovovat a hlavně stavět nové chodníky. Nejen o jejich výstavbě jsem hovořil
s místostarostou městyse Tomášem Rosenbaumem.

PROVOZ NOVÉ ČOV KOMPLIKUJÍ NEZODPOVĚDNÍ
Po velmi zdlouhavém a komplikovaném dokončení stavby
kanalizace a ČOV získal městys Mšec dne 7. dubna 2020 licenci na provozování tohoto díla, a občané Mšece tak mohli začít zhotovovat přípojky do nové kanalizační sítě. O tom,
jak v současné době probíhá připojování jednotlivých nemovitostí do kanalizační sítě, jak se rozbíhá provoz nové ČOV
a také, jakým způsobem budou občané Mšece za vypouštění
splaškových vod platit, jsem hovořil se starostou městyse Jiřím Loskotem.

FOTO LIBOR POŠTA

Domovní šachtičkou dispozz Jak zatím ve Mšeci probíhá připojování do kanali- nují majitelé 356 domů ve Mšezační sítě?
ci a k dnešnímu dni, tj. k 11.
Myslím si, že připojová- červnu, přípojku zrealizovalo
ní probíhá zatím bez větších 63 majitelů domů. A shodou
okolností jsme
problémů,
do nové kadnešní den odenalizační
brali první vzorsítě je nyní,
ky pro laboratoř,
čímž byl prakv p olovit i cky z a h áj e n
ně června,
zkušební provoz
připojeno
necelých
nové ČOV.
dvacet pro� V řadě obcí
cent domů.
či měst, ve kteByli byrých postavili
chom nanovou ČOV, se
ivní, kdypotýkají s tím,
bychom si
že někteří obmysleli, že Starosta Mšece Jiří Loskot.
čané se do nové
během prvkanalizační sítě
ních dvou týdnů se do kana- nechtějí či údajně nemohou
lizační sítě připojí velká část připojit, a to z různých důvosubjektů.
dů. Já bych takové občany rozzz Kolik mšeckých domů je dělil do tří kategorií, které se
možné napojit do kanalizace jistě objeví i v městysi Mšec,
a kolik majitelů domů již pří- a do první kategorie zařadil
pojku zrealizovalo?
staré či nemocné lidi, kteří

již nedokáží přípojku do své- ro nastejno a nemají spád. Jak
ho domu zrealizovat. Budete budete řešit takové případy?
Zatím jsem tady takové příjim nějak nápomocni?
Ano, já přemýšlím o tom, že pady nezaznamenal, a pokud
bychom ve Mšeci pro lidi, kteří něco takového zjistím, bude
již nemají někoho blízkého, který by
jim mohl pomoci, založili jakousi pomocnou službu, re sp e k tive, že bychom jim zajistili realizaci
jejich přípojky. A zásadní A takto to vypadalo na nové ČOV v polovině
je pro nás to, června, když po podlaze opět tekl černý kal.
kdo je zapsán
na katastru jako majitel nemo- to jeden z bodů, který budeme
vitosti, takže my budeme sa- projednávat na nejbližším konmozřejmě jednat s tímto člo- trolním dni, a budu chtít vyjádvěkem, nikoli s tím, který tam ření projektanta a technického
dozoru. A budeme s nimi a sa„jen“ bydlí.
zz Pomůžete takovým lidem mozřejmě s majiteli takových
i finančně?
nemovitostí hledat řešení, jak
Pokud to budeme mít do- přípojku v takových případech
statečně odůvodněné, pak zrealizovat. Ať nějakou menší
můžeme přemýšlet a jednat přečerpávačkou či výstavbou
i o tomto.
nové domovní šachtičky nebo
zz Do druhé kategorie bych jejím větším zahloubením.
zařadit ty, kteří se potýkají
zz Jak budete postupovat
s nějakými technickými pro- v případech, kdy majiteli neblémy. Například s tím, že od- movitosti nebude nic bránit
toková roura z jejich domu je v připojení do kanalizační sítě,
níž, než je zaústění do domov- ale nebude se chtít připojit?
ní šachty, nebo je výškově skoDokončení na straně 11

FOTO JIŘÍ LOSKOT

OBČANÉ A TECHNICKÉ PROBLÉMY NA ČESLECH

Nej, nej, nej…
 Z roku 1421 pochází první
písemný záznam, že se i v našem regionu nacházeli husité.
Blízký Žatec býval celý husitský a v tomto roce husité zabavili proboštu mělnickému jeho
dvůr v Srbči.
 Fara ve Mšeci se připomíná již roku 1352 a v té době tu
tedy zřejmě už stál i kostel sv.
Kateřiny. První známý farář se
jmenoval Otík z Očihova a působil zde od roku 1363 až do své
smrti roku 1393.
 První sníh se v roce 1892
dostavil již 20. října a padal celý
týden, poté však sešel a nastal
velmi příjemný podzim, který
trval až do prosince.
Jiří Červenka

strana 4

Stalo se před sto lety
 Dne 30. května 1920 se
prodalo zbořeniště staré obecní pastoušky čp. 70 Josefovi Burešovi, který ji vydražil
za 2.250 Kčs. Přilehlé pozemky následně koupil Josef Sova
za 1.626 korun.
 Obecním strážníkům se
v roce 1920 upravilo služné. Václavu Pochovi byl stanoven plat ve výši 2.475 Kčs
(základní služné 1.200 Kčs, 3
trienálky 450 Kčs a 50 % drahotní přídavek 825 Kčs) a Jos.
Tyšerovi 2.250 Kčs (základní
služné 1.200 Kčs, 2 trienálky
300 Kč a 50 % drahotní přídavek 750 Kčs). Žádost jmenovaných za přiznání válečných
let byla vyřízena v tom smyslu, že se jim přiznal příspěvek
150 Kčs na oblek. Obecnímu
tajemníkovi byl stanoven plat
v celkové výši 5.362 Kčs.
 Velmi živo bylo v roce
1920 okolo dražeb pozemků.
Nicméně koupěchtivé zdržovala naděje, že se bude parcelovat velkostatek, a tak si
chtěli ponechat peníze na tyto
účely. Tušili, že za málo peněz bude hodně muziky. Dne
26. července na schůzi poradního sboru oznámil správce
velkostatku Háj p. Žlábka, že
dá do vnuceného pachtu pole
Příčník. Členové sboru protestovali, že pole není uspokojující výměrou a že je jeden
a půl hodiny vzdálené. Dne 3.
listopadu na schůzi téhož sboru byl pozemek rozdělen mezi
dvacet žadatelů.
Jiří Červenka

2. července 2020

MŠEČTÍ RYBÁŘI SE V POSLEDNÍCH LETECH

POTÝKAJÍ S NEDOSTATKEM VODY
Areál mšeckého střediska Rybářství Mariánské Lázně je
již dlouhá léta nedílnou součástí městyse Mšec. Mšečtí rybáři dnes hospodaří na více než padesáti rybnících a samozřejmě i na kaskádě rybníků kolem Mšece, na Loděnickém potoce. V posledních letech se ale nejen v tomto povodí potýkají
s velkým nedostatkem vody, a musejí tomu přizpůsobit hospodaření na svých rybnících. A právě o tom jsem si povídal s vedoucím sádek na mšeckém středisku, se Zdeňkem Kopřivou.

zz Mšecké středisko Rybářství Mariánské Lázně se
nalézá na potoku Loděnice,
který pramení kousek nad
Kroučovou. V posledních letech se kvůli podprůměrným
úhrnům srážek potýká, stejně jako většina podobných
toků, s minimálními průtoky, což pro rybáře, kteří hospodaří na řadě rybníků, jež se
na tomto potoce nalézají, není
zrovna moc dobrá zpráva...
Ano, Loděnický potok, který napájí celou kaskádu našich rybníků, má zvláště v posledních let velmi malý průtok a v loňském roce jeho koryto zcela vyschlo. Příčinu vidím nejen v klimatických změnách, ale i v nevhodné úpravě
koryta Loděnického potoka
od Kroučové, u níž pramení,
až k ústí do Třtického rybníka
pod Řevničovem. Koryto potoka bylo narovnáno, vydlážděno
a na řadě pozemků poblíž potoka byly za minulého režimu

prakticky každý rok, a vždy si
pomůžeme tím, že vodu z rybníka, který pávě lovíme, přepouštíme do již vyloveného
rybníka pod ním.
A co týče nějakého plánu výlovů, který zpracovávají na našem ředitelství v Mariánských
Lázních, tak ten je „narýsován“ dle dlouholetých tradic
či zvyklostí, ale může se každý rok změnit podle momentální situace, to znamená i podle stavu vody na jednotlivých
tocích. Takže například Červený rybník, který jsme lovili
letos v březnu, se měl lovit již
minulý rok, ale kvůli nedostatku vody jsme jeho výlov museli
přesunout na letošní rok. A někdy jsme nuceni některé výlovy posunout z klasických podzimních termínů a lovíme je až
těsně před Vánocemi.
zz Asi nejproblematičtější
je udržet vodu na Vítovském
rybníce, který napájí nevelký
potok V Rači, a hlavně na Jopátu, do něhož přitéká voda
z Mšeckého
potoka, který v posledních letech
ale vysychá.
Co s tím?
Ano, udržet plný
s t av v o d y
Rybník Jopát je stále hluboko pod obvyklým na rybníku
stavem, ale po deštích v polovině června se Jopát nebyl
dříve projeho hladina zvýšila téměř o jeden metr.
blém, proprovedeny nevhodné meliorač- tože z pramene nevelkého
ní zásahy. Takže voda se v této Mšeckého potoka vždy nějaká
části povodí nemá kde zadr- voda vytékala, ale v posledních
žovat, protože tamní mokřa- letech, kdy je pramen prakticky
dy byly zničeny, a velmi rych- suchý, je hladina Jopátu výrazně pod obvyklou úrovní. A pole odtéká.
zz Možná, že jste kvůli ne- kud bude sucho posledních let
dostatku vody v povodí hor- pokračovat, bude hospodaření
ní Loděnice museli v posled- na něm velmi problematické.
ních letech nějak měnit plán
To na Vítovském rybníce
výlovů. Jak rybníky na mšec- je situace výrazně lepší, proké kaskádě teď lovíte?
tože průtok potoka V Rači je
Červený rybník lovíme jed- poměrně stabilní, a po výlonou za dva roky a ostatní ryb- vu vždy bez problémů nateče.
níky na Loděnickém potoce I díky majiteli Račského ryb-

níka, který prameniště Račského potoka a koryto potoka
nad jeho rybníkem pěkně vyčistil a upravil.
zz Jaký by měl být průměrný průtok na horní Loděnici,
řekněme ve Mšeci, abyste se
nepotýkali s výše uvedenými
problémy?

šich rybnících se vyvarovali kyslíkovému deficitu, krmili
jsme v tomto období, myslím,
velmi rozumně, tzn. vícekrát
v menších dávkách, aby krmení nezůstávalo dlouho na dně
a nedocházelo tak k jeho rozkladu. Zase na druhou stranu
minimální či prakticky žádný
průtok vody přes rybník
je pro produkci ryby vítaný, protože s vodou nám
z rybníka neodtékají živiny a namnoží se v něm
více planktonu.
zz Je nedostatek vody
v Loděnici také důvodem pro jiný režim či
způsob napouštění sádek na mšeckém středisku?
Prakticky ne, protože
sádky napouštíme z poslední nádrže na obtokové strouze Červeného
Zdeněk Kopřiva, vedoucí sádek rybníka, a ze sádek do Lomšeckého střediska Rybářství děnického potoka, resp.
do Loděnického rybníka
Mariánské Lázně.
pouštíme jen malé množJaký je současný průtok Lo- ství vody a většinu jí ze sádek
děnického potoka Ve Mšeci, re- přečerpáváme zpátky do náspektive kolik vody nám vyté- drže nad sádkami. Takže je to
ká z Červeného rybníka, přesně takový neustálý koloběh vody
nevím, ale pro bezproblémo- z nádrže nad sádkami do sávé hospodaření na našich ryb- dek a zpět.
ních a rybářském středisku byzz Jste připraveni ještě
chom potřebovali, aby korytem na horší scénář, kdyby podobLoděnického potoka protékalo né či ještě větší sucho panozhruba jednou tolik vody, co valo i v následujících letech?
Kdyby sucho, spojené s minyní. Já na mšeckém středisku
pracuji již dlouhá léta a pama- nimálními či prakticky žádnýtuji si, že dříve, třeba na přelo- mi průtoky na potocích, které
mu milénia, takové množství napájí naše rybníky, panovavody korytem Loděnického po- lo i nadále, museli bychom redukovat rybí obsádky a výlotoka běžně protékalo.
zz Jak se sucho posledních vy rybníků odložit na období,
let promítlo na produkci ryb, až to vodní stavy umožní. Tržči výtěžnosti z rybníků na Lo- ní ryby můžeme také odlovoděnici, protože některé ryb- vat sítěmi, aniž bychom museníky byly v posledních letem li rybníky vypouštět.
dost pod stavem?
Po rozhovoru se Zdeňkem
Ano, hladiny většiny rybní- Kopřivou téměř každý den prků na Loděnici byly v posled- šelo, jen v neděli 14. června
ních letech pod obvyklým sta- spadlo ve Mšeci 37 mm srávem, ale plánovanou produkci žek, a vodní stavy na rybnících
ryb, převážně kaprů, jsme vždy v povodí Loděnického potoka
splnili. Abychom předešli pro- se výrazně zlepšily. Ale na jak
blémům, které jsou spojené dlouho?
s nižšími stavy vody a na naLibor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

 Před 150 lety dne 25. července 1870 se ve Mšeci čp. 41
narodil František Prokop. Pocházel ze sedlácké rodiny Karla
Prokopa (1841 – 1920) a Johany Charvátové (1851 – 1896),
která se narodila v Dučicích.
Dne 22. února 1898 se oženil s 22letou Emílií Fricovou, dcerou rolníka Emanuela Frice ze Solopysk. Měli spolu dva syny: Miroslava (1902
– 1983) a Františka (1903 –
1966). Hospodářství v roce
1927 předali prvorozenému
synovi. František Prokop patřil ve Mšeci mezi největší
a nejúspěšnější sedláky, v období 1923 až 1927 byl starostou obce. Zemřel ve Mšeci čp.
32, dne 6. října 1952, ve věku
82 let. Jeho manželka skonala 29. září 1959 ve věku 83 let.
Jiří Červenka

FOTO LIBOR POŠTA

Místní výročí

aktuality

ZMĚNA VE SVOZU POPELNIC

Od 29. června byl ve Mšeci změněn svozový čas a den.
V obci bude svoz odpadu probíhat každé úterý a to v čase
od 6 do 22 hodin. První vývoz po této změně proběhl
30. června.

Změna se bude týkat i vývozů odpadu z biopopelnic, které budou probíhat v pondělí o sudé týdny – 6. července,
20. července, 3. srpna, 17. srpna, 31. srpna, 14. září, 28. září,
12. října a 26. října.
- red -

2. července 2020
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JAK BUDOU OBČANÉ MŠECE PLATIT
ZA VYPOUŠTĚNÍ SPLAŠKOVÝCH VOD?

FOTO JIŘÍ LOSKOT

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

Po delší „koronavirové“ pauze proběhlo dne 26. května dal- častnit, a tak se hlavního slova se hledaly i jiné možnosti, jak stanice se vybagrovala vodoteč,
ší jednání zastupitelstva městyse Mšec. Z jednání se omluvili ujal starosta, který s těmito zá- řidiče přimět k rozumné jízdě, která tam určitě nebyla jen tak
ležitostmi přítomné občany se- např. zpomalovacími pruhy, pro srandu. A teď bych chtěl věJiří Šuma ml. a Libuše Bestajovská.
známil a v diskuzi o možných zhotovením dalšího přechodu dět, jak to budete řešit. To ten
Poté, co starosta městyse lové soutěže nehrála, byly tyto způsobech platby za vypouště- pro chodce atp.
chodník zase rozeberete a přepo zahájení jednání seznámil peníze předisponovány na rekopáte mi tam silnici?
přítomné zastupitele a občany konstrukci sprch a šaten. ZaA když se vrátím k výstavbě
Mšece s několika rozpočtovými stupitelé však měli rozhodnout
chodníků, tak jste před výstavopatřeními, která byla na stra- o uvolnění „pouhých“ 150 tisíc
bou kanalizace říkali, že s výně příjmů navýšena o dotace Kč, protože starosta předtím,
stavbou chodníků začnete až
z úřadu práce, na výstavbu ka- v době nouzového stavu, vyupo kanalizaci, a tak jste měli tři
nalizace a ČOV, na mzdy za- žil zákonného zmocnění a TJ
roky na to, abyste se na jejich
městnanců z programu Anti- Sokol Mšec bylo prostřednicvýstavbu připravili. Ale když to
virus, se přešlo hned k dalšímu tvím veřejnoprávní smlouvy
tady poslouchám, tak jste se nebodu jednání, a to ke schvále- zasláno 50 tisíc Kč. Po místy
připravili vůbec na nic! Nemáte
ní příkazní smlouvy na poří- ostřejší diskusi plné výčitek zapřipravené žádné projekty, nevízení územní studie Z23, která stupitelé uvolnění výše uvedené
te, jestli ty chodníky budete vůČást předsednického stolu se zastupiteli hnutí STAN.
řeší lokalitu možné výstavby částky TJ Sokol Mšec schválili
bec stavět, a když ano, tak kde?“
po levé straně Kalivodské uli- a pověřili starostu uzavřením ní splaškových vod se přiklonil
Diskutovalo se také o uvaNa kritiku hned reagoval
ce směrem na Řevničov, ve kte- veřejnoprávní smlouvy.
k tzv. směrnému číslu: „Já bych žované výstavbě chodníků při starosta městyse těmito slovy:
ré je již část zastavěna a je třeba
Dále starosta všem přítom- doporučil, aby majitelé mšec- státní silnici, resp. i o tom, že „Takže, pane Prokope, je nadořešit celé území. Územní stu- ným účastníkům jednání ozná- kých nemovitostí platili dle tato investice si vyžádá větší fi- prosto evidentní, že manipulodii by prováděl Mgr. Felcman, mil, že byl novelizován zákon tzv. směrného čísla, a vychá- nanční prostředky, než se pů- vání s fakty je vaším velkým kose kterým představitelé městy- o pohřebnictví a novelou to- zím ze zkušeností či poznatků vodně předpokládalo, a do dis- níčkem. Kanalizaci neděláme
se spolupracovali již při poříze- hoto zákona byl, mimo jiné, z jiných měst a obcí, kde tento kuse na toto téma se zapojil také tři roky, ale roky dva, a pokud
ní změny č. 1 Územního plánu zaveden dozor krajských úřadů způsob placení již zavedli a kde pan Prokop, bývalý zastupitel, tady vznikl projekt na chodníměstyse Mšec.
nad plněním povinností provo- se osvědčil. Myslím, že pro obě který jako vždy kritikou nešet- ky za paní starostky Bestajovstrany, pro městys i pro majite- řil: „Vy se teď po čtyřech letech ské, tak vás mohu ubezpečit,
le domů, to bude i jednodušší.“ divíte, že chodníky při státní a Tomáš Rosenbaum to může
V další debatě se dále hovoři- silnici 1/16 by měly stát tolik určitě doplnit, že ten projekt
lo i o závadách, které se na nově milionů, ale to je informace sta- se teď nedal použít pro dotazhotovené kanalizaci stále řeší, rá, všichni jste to věděli. Když ci ze Státního fondu dopravní
ale i o tom, jak bude městys vy- jste odvolávali L. Bestajovskou, infrastruktury, a proto vznikla
stupovat vůči majitelům domů, byla tady žádost o dotaci na šest i ta myšlenka, že jestli bychom
kteří se nepřipojí do kanalizace, milionů Kč, a tím, jak jste se do toho měli jít sami, atd. Takže
jakým způsobem se bude pro- do toho vložili, dotace zmize- říkáte to všechno napůl, zkresvozovat nová ČOV atd.
la. A pochybuji, že to pan Kři- leně, a já nemám již potřebu
V následné diskusi se debata žák nakreslil špatně. Ale špatné na toto či na další vaše poznámtočila hlavně kolem neukázně- jsou spíše některé vaše kroky, ky reagovat.“
Občané Mšece museli do kulturního domu tentokrát přijít
ných řidičů, především kamio- a jeden se týká přímo mě, kdy
Po dalších drobnějších „přev rouškách, a jak je vidět, moc se jim tam nechtělo.
nů, kteří městysem, hlavně při jste před čerpací stanicí vysta- střelkách“ bylo jednání zastuK tomuto bodu programu se zovatelů veřejného pohřebiště. výjezdu na Slaný, klidně „frčí“ věli opravdu pěkný chodník, já pitelstva městyse po více než
záhy rozběhla čilá diskuse, kte- Starosta tudíž vypracoval nový i téměř stovkou. A tak kromě vám za něj děkuji, ale pod ním dvou hodinách ukončeno.
ré se účastnili obvyklí účast- řád veřejného pohřebiště, kte- uvažovaného měření rychlosti a na vjezdu a výjezdu z čerpací
Libor Pošta
níci, a v závěru této polemiky rý byl konzultován a následně
byly vzneseny dotazy například odsouhlasen krajským úřadem, NEUVĚŘITELNÉ, CO SI DNES NĚKDO DOVOLÍ!
na to, zda se bude jednat s ma- a tento řád byl nakonec schváKola nechal úřad městy- na 2.880 Kč. Událost byla okaV noci z 19. na 20. května
jiteli dotčených pozemků a zda len i zastupitelstvem městyse. kdosi zvrhl na cestě u lesa, asi se odvézt do pneuservisu, mžitě nahlášena Policii ČR, paby mohlo dojít i k vyvlastnění
V podstatě hlavním bodem deset metrů od ulice Na Hájích, kde byly z disků zuty pneu- chatel zatím vypátrán nebyl.
pozemků, a starosta dotazující programu tohoto jednání za- patnáct disků i s pneumatika- matiky, což vyšlo místní úřad
Jiří Červenka
se osoby hned ujistil, že s ma- stupitelstva bylo informování mi, pocházejících z nákladníjiteli pozemků v této lokalitě se občanů o tom, v jakém stavu ho vozu Avia. Ke kolům ještě
bude určitě jednat a že vyvlast- byla předána stavba kanalizace dotyčný přidal dětskou kolonění pozemků se nikdo bát ne- a ČOV, jak probíhají výstavby běžku, papírovou krabici a dalmusí. Uzavření příkazní smlou- přípojek do mšeckých nemo- ší drobné harampádí.
vy s Mgr. Felcmanem bylo po- vitostí, jak se rozbíhá provoz
Černá skládka se nacházela
sléze schváleno.
nové ČOV a hlavně se diskuse asi 80 metrů od odbočky ze silDále starosta předložil žá- vedla kolem toho, jakým způ- nice 1/16, po levé straně hned
dost TJ Sokol Mšec o příspěvek sobem budou pro občany Mše- za lesem, kde začíná chmelnina rok 2020, kdy Sokolové po- ce nastaveny platby za vypouš- ce. „Jel jsem v úterý 19. května
žádali městys o částku ve výši tění splaškové vody, zda podle mezi 17. a 18. hodinou kolem
200 tisíc Kč, z čehož by mělo stavu vodoměru či tzv. směr- a ještě tam nic nebylo. Druhý
jít na jejich činnost 160 tisíc Kč, ného čísla. Bohužel, zástupce den ráno v šest hodin jsem kostejně jako v roce 2019, a 40 ti- TDI Ing. Baudisch, který měl lem tohoto místa opět projížsíc Kč na osvětlení fotbalové- tyto informace mšeckým obča- děl, a všiml jsem si velké hroHromada disků s pneumatikami, které někdo zvrhl u lesa poho hřiště. Ale protože se kvů- nům sdělit, se květnového jed- mady složených pneumatik,“
blíž ulice Na Hájích.
li koronaviru jarní část fotba- nání zastupitelstva nemohl zú- sdělil nám pan Krýza.
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NA PRVNÍ STUPEŇ ZDEJŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
NASTOUPILO V KVĚTNU 55 PROCENT ŽÁKŮ
bylo silně redukováno, domácí
výuka byla zaměřena na profilové předměty a v nich na to nejpodstatnější. Proto bylo velmi
důležité, aby se ztráta vyučovacích hodin alespoň částečně snížila. Následující školní rok začne
souhrnným opakováním jako
obvykle, navíc ale musí obsáhnout kvantum učiva, které nemohlo být procvičeno, fixováno a zautomatizováno. Budeme
pracně dohánět výukové manko, k tomu plnit obsáhlé učební
plány pro další školní rok. Přesto se pedagogové těší, až nový
školní rok začne. Doufejme, že
v běžném školním režimu se
všemi radostmi i strastmi, se
školními akcemi, výlety, školou
v přírodě a olympiádou. A především ve zdraví nás všech.
Jiří Červenka

Odešli navždy
Blanka Tylová
90 let
4. května
Mšec čp. 295
Marie Kravčišinová
79 let
14. května
Mšec čp. 227

Manželství uzavřeli

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Řediteli svazkové školy ZŠ a MŠ Bez hranic jsme položili ně- mi zodpovědně a samozřejmě.
kolik otázek v souvislosti s opětovným květnovým nástupem Všichni. Byl jsem velice mile
žáků do školních lavic.
překvapen.
 Vyskytly se nějaké pro V jaké míře nastoupili při opětovném nástupu žáků blémy při souběhu výuky
žáci prvního stupně koncem do školy?
ve škole a domácího vzděkvětna do školy a kolik jich
Myslím, že jsme byli dobře lávání?
zůstalo doma? V jaké sestavě připraveni. Několikrát jsme se
Je to dvojitá práce pro pedanastoupil devátý ročník a ma- sešli při pracovních poradách, goga. Pracuje s žáky ve třídě,
teřská škola?
probírali různé varianty a ne- odpoledne s těmi, kteří zůstaŽáci prvního stupně na- bezpečí. Žádné podstatné pro- li doma. Ale zvládají to všichstoupili v pondělí 25. května. blémy nás naštěstí nezaskočily. ni učitelé, je to tak nastavené.
Ve Mšeci jich přišlo 62 z cel Bylo dodržování hygie- Musí. Jistě to přináší i nové pokového počtu 97, což je 62%. nických předpisů pro vaši ško- znatky a zkušenosti.
V Tuřanech dorazilo 57 žáků lu velkým problémem a jak
 Jaké jsou Vaše zkušenosz 93, což je 61%. Ve stejný den k tomu přistupovali samot- ti s rodiči žáků, kteří se vzděbyly otevřeny i všechny svaz- ní žáci?
lávali doma? Docházelo tam
kové mateřské škok nějakým problémům?
ly. Ve Mšeci dochází
Ohlasy jsou vesměs přízni55% dětí, v Tuřanech
vé. Slyšel jsem i názor rodiče,
71% a v Srbči 50%
že jeho dítě doma nic dělat nedětí. Od 11. května se
bude…a také neudělalo. Ale
ve škole připravovali
jedná se o naprostou výjimku,
na přijímací zkoušky
která princip vzdělávání ještě
žáci 9. ročníku. Donepochopila.
cházelo všech sedm
 U kolika žáků nebylo
žáků, jichž se přijímožné, aby mohli doma poumačky ještě týkaly.
žívat počítač a internet?
Pracovali v ponděMyslím, že ani u jednoho.
lí, ve středu a v pátek
Všichni touto technikou dissystémem dvouhodiponují, nebo si k ní najdou cesnových bloků matetu, pokud budou opravdu chtít.
matiky a češtiny.
 Shledal jste nějaký klad
 Jakým způsov rámci distanční výuky, ktebem probíhala výrý by mohl prospět žákům či
uka na 1. stupni?
samotné škole do budoucna?
Ředitel Milan Dvořák v redakci MšecZa dodržování přís- kých listů.
Distanční výuka ukázala, jak
ně stanovených hygiumí být naši žáci samostatní,
enických podmínek a nařízeNebyl to závažný problém, pracovití, vynalézaví a přizpůní. Žáci sedí v lavicích po jed- což je zásluhou obětavé a nad- sobiví. Zdokonalovali se i sanom, při pohybu po chodbách standardní práce provozních motní pedagogové. Otevřely se
či v bližším kontaktu nasazují zaměstnanců. Od hlavní účet- nám nové možnosti, jak běžné
roušky, ve stejné třídě i sesta- ní, která objednává dezinfek- vyučování obohatit, zpestřit.
vě pokračují odpolední druži- ce, roušky, teploměry a další Určitě tyto poznatky využijenou, učitelé se při výuce nemě- potřeby, přes vedoucí školních me i v další práci.
ní. V jídelně sedávají u stolu ka- jídelen, která dbá na striktní
 Jak brali domácí výuku
ždý sám, s obsluhou pomáhají dodržování všech pravidel při Vaši žáci – jako prázdniny
pedagogové. A několikrát den- stravování, až po všechny ku- nebo spíš otravu?
ně je prováděna dezinfekce in- chařky, uklízečky a oba školTo by vám nejlépe odpověkriminovaných míst, v jídelně níky, kteří vlastní dezinfekci děli oni sami. K tomuto tématu
po každé časově i fyzicky od- svědomitě a pravidelně prová- jsem žádnou anketu neorganidělené skupině.
dějí, včetně všech venkovních zoval. Ale jak už to bývá…bude
 S jakými největšími pro- hřišť. I žáci přistoupili ke všem to velmi individuální, asi jako
blémy jste se museli potýkat opatřením úplně v pohodě, vel- celý přístup ke škole a k povinnému vzdělávání. Někdo rád,
KDY BUDOU INSTALOVÁNY ULIČNÍ TABULE jiný bez problémů, další s odMšecké ulice byly pojme- nyní se to již povede. Uliční ta- porem. A všichni jak kdy…ponovány již v minulém roce, bule by se měly začít instalovat dle momentální nálady a chukdyž 27. června jejich názvy 7. července.
ti pracovat.
odsouhlasilo obecní zastupiJinak všechny názvy ulic již
 Žáci byli doma dlouhé
telstvo. Přestože uliční tabule byly zapsány do Registru územ- měsíce. Jak to podle Vás pobyly vyrobeny již v srpnu, te- ní identifikace, adres a nemo- znamená míru vědomostí
prve nyní se budou moci in- vitostí (RÚIAN). Jsou rov- u žáků při nástupu do vyššístalovat na příslušná místa něž uváděny na internetových ho ročníku? Ovlivní to nějak
v ulicích. Čekalo se, až budou stránkách mapy.cz na Sezna- průběh výuky v příštím školukončeny kanalizační práce, mu, nicméně na mapách Goo- ním roce?
které se protáhly až do prosin- glu stále, i přes naše upozorněUrčitě poznamená a ovlivní.
ce. A hned na jaře celou zemi ní, názvy ulic dosud zazname- Učivo nemohlo být probráno
zachvátil koronavirus. Tak snad nány nejsou.
- jč - v požadované kvalitě i kvantitě,

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V květnu oslavili
Košálová Jindřiška
85 let
Hotová Marie
84 let
Žáčková Květuše
81 let
Valentinová Jana
81 let
Borka Ladislav
70 let
Bílek Pavel
65 let
V červnu oslavili
Jedličková Věra
87 let
Sedláčková Zdenka
81 let
Fraňová Miloslava
80 let
Poch Karel
75 let
Kopková Bohumila
65 let

Marcela Korelová ze Třtice a Michal Sybera ze Stochova
byli oddáni 18. června u rybníka Bucek.

Vladimíra Baštová ze Mšece a Michal Václav ze Mšece
byli oddáni 20. června
v obřadní síni Úřadu městyse Mšec.
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OBČANÉ MŠECE SE PUSTILI DO STAVEB

KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

A takhle to svého času vypadalo u Urbanů.
vedli přes dvůr a nájezd k vratům, kde máme precizně položenou zámkovou dlažbou, pod
kterou je ještě poctivý beton.
Takže nejdříve museli zámkovou dlažbu v trase přípojky rozebrat a následně rozbít opravdu pevný beton. A až potom
mohli zhotovit výkop a do něj
položit a zapískovat potrubí.
Následně zásyp hutnili a nakonec naskládali zpět zámkovou
dlažbu, a myslím, že to zvládli
velmi dobře.“
Na to, jak technicky vyřešili napojení splaškové roury do nového potrubí, mně
odpověděl Vlastimil Urban:
„Do žumpy vede roura o průměru 125 mm, na kterou napojili koleno, a aby se dostali z jímky ven, na dvůr, museli probourat její stěnu, a pak
na rouru o menším průměru nasadili redukci o světlosti 160 mm, a pokračovali přes
dvůr dál až k domovní šachtě
na ulici. Jímku jsme vyprázdnili a vyčistili, a tak ji už po-

na. Sjednal jsem si pána, který
vybagroval 15 metrů dlouhý
výkop, do něhož jsme posléze položili potrubí, zapískovali
jej, zaústili do domovní šachtičky v hloubce 180 cm, a propojili se splaškovým potrubím,
které se u zdi domu nacházelo
v hloubce 80 cm, výkop zasypali a všechny potřebné dokumenty jsme hned e-mailem poslali na úřad městyse,“ prozradil mně František Husinecký.
Tomáš Svoboda ze Slánské
ulice, čp. 115, přípojku do kanalizační sítě již také zrealizoval a jeho postup byl následující: „S přípravnými pracemi jsem začal v okamžiku, kdy
se stavaři, kteří ve Slánské ulici pokládali nový kanalizační
řad, dostali před náš dům. A to
bylo někdy na konci minulých
prázdnin, kdy jsem začal zhotovovat výkopy pro novou dešťovku. Rozhodl jsem se totiž, že
do poměrně velké jímky si svedu dešťovou vodu, a to ze všech
stavení. Pak jsem zhotovil no-

Před domem čp. 185 ve Slánské ulici jsem se setkal s Vladimírem Libichem, který se
na zhotovení přípojky teprve
chystá: „Já už to mám vše promyšlené, načrtnuté na papírech

hovořil s Rostislavem Klevetou, který tento dům také obývá. „Stavbou naší přípojky jsme
pověřili firmu Jiřího Šumy, která tuto zakázku zvládla za dva
dny, a řekl bych, že i ve vel-

FOTO LIBOR POŠTA

necháme. Spádově nám to vychází dobře, na trase máme dvě
kontrolní šachty, jednu do vingle, a to byste nevěřil, jak obtížné je takovou šachtu sehnat. Jinak musím potvrdit slova mojí
ženy, že firma Jirky Šumy to
zvládla opravdu na jedničku.“
Husinečtí z Kalivodské ulice
čp. 192 byli také jedněmi z prvních, kteří se připojili do nové
kanalizační sítě. „U nás to proběhlo docela rychle a řekl bych
i hladce, a do nové kanalizační
sítě jsme se připojili již 25. dub-

FOTO VLASTIMIL URBAN

Jedněmi z prvních, kteří
si nechali zhotovit přípojku
do kanalizační sítě, jsou Vlastimil a Irena Urbanovi ze Slánské ulice čp. 205. Do kanalizace
se připojili dne 27. dubna a přípojku jim realizovala firma Jiřího Šumy. Nejen na to, jak byli
s prací této firmy spokojeni,
jsem se zeptal Ireny Urbanové: „Řekla bych, že firma pana
Šumy odvedla opravdu kvalitní práci, a neměli to u nás vůbec jednoduché. To proto, že
přípojku v délce asi 22 metrů

vou přípojku a začátkem června jsem do řádně vyčištěné jímky svedl dešťové potrubí a to
splaškové přepojil do nově zhotovené přípojky. S výkopovými
pracemi nám pomáhal soused,
pan Sklenička, a my jsme zase
pomáhali jim.“
A jak se Svobodům a také
Skleničkům kopalo? „No, nebyla to žádná sranda, protože
jsme kopali v téměř třímetrové
hloubce. Zaústění do domovní
šachtičky bylo v hloubce 2,8 m.
Tam, kde byl mergl, to docela
šlo, ale v místech, kde jsme museli rozbíjet opukové podloží,
to bylo velmi obtížné.“
Jiří Pacholík, majitel mšeckého pneuservisu v ulici V Brance
čp. 231, se na zhotovení přípojky do kanalizační sítě již chystá: „Přípojku do kanalizační
sítě plánuji zrealizovat někdy
během července. Na výkopových pracích jsem se dohodl
s panem Hnízdilem. Nemělo
by to být nic složitého, protože výkop nebude moc hluboký
a do kontrolní šachty na hranici pozemku je to něco málo
přes deset metrů. Spád je odpovídající.“
Miloslava Srpa ze Srbečské
ulice č. 340 jsem zastihl před
úřadem městyse, kdy byl zrovna
nahlásit připojení do nové kanalizační sítě. Poté, co mně v úvodu našeho rozhovoru prozradil,
že domovní přípojku si zhotovil
svépomocí a že to pro něj nebyl
až takový problém, protože většinu prací zvládl se svojí technikou a že stroje na shrnování,
nakládání zeminy a převoz či
dovoz všech potřebných materiálů si sestavil sám z dílů různých aut či jiných strojů, sdělil
mi i další technické náležitosti
ke zhotovené přípojce: „Přípojka je v délce 23 metrů, zaústění
do domovní šachty je v hloubce 1,4 m a výstup z domu je asi
80 cm pod zemí, takže spád
mám dobrý. Jedinou komplikací bylo to, že jsem se musel
,prokousat‘ stěnou žumpy, která je z litého betonu a opuky,
a silná je asi 45 cm.“ A jak Miloslav Srp naloží s žumpou? Bude
do ní chytat dešťovku? „Ano, teď
ji vyčistím, vydesinfikuji a budu
do ní chytat dešťovou vodu. Jímka má 30 m3, takže na zalévání
zahrady budu mít opravdu slušnou zásobu vody.“

Pan Miloslav Srp, vybavený vlastnoručně vyrobenou technikou,
se s přípojkou do kanalizace vypořádal rychle a bez problémů.
a částečně mám i něco připravené. Když jsem dělal koupelnu, tak jsem si vývod splaškových vod z domu připravil tak,
že se v podstatě jen přepíchnu
do nových trubek. Přípojku
budu vést přes sklep na uhlí,
a pak mě čeká asi 7 až 8 metrů výkopu, takže by se to mělo
bez problémů zvládnout. Přípojku bych chtěl zrealizovat bě-

mi slušné kvalitě. Od našeho
domu do domovní šachty je to
asi 40 metrů, což je docela daleko, ale spádově nám to naštěstí vyšlo. Ale kdybych v době,
kdy před námi, v Řevničovské
ulici, stavěli kanalizační řad,
neupozornil zahraniční dělníky na to, že kanalizační potrubí mají asi jen 160 cm pod
povrchem, a přitom mělo být
v dvoumetrové hloubce, a že to tudíž musejí překopat a přeložit,
což se také stalo, měli
bychom dnes velké
problémy a jinak, než
nějakou přečerpávačkou by odtok splaškové vody z našeho domu
do kanalizace asi nešel řešit.“
A jak proběhlo přepojení z jímky do nového potrubí? „To bylo
naprosto bez problémů. Jímku máme hned
u domu, takže terén
Pan Rostislav Kleveta: „Od této kon- u něj, kde ústí splaštrolní šachty vede nové potrubí až ková roura do jímky,
k našemu 40 metrů vzdálenému se odkopal, a pak stačilo jen uříznout kus této
plotu.“
roury a přes koleno se
hem prázdnin. Poté co se napo- napojit na nově položené pojím do kanalizace, tak vyčistím trubí, ústící do domovní šachjímku a budu do ní chytat deš- ty. Takže teď jsme velice rádi, že
ťovku, abych měl dostatek vody jsme již připojeni do kanalizační sítě a že nemusíme vyvážet
na zalévání zahrady.“
Naproti čerpací stanici, jímku, což jste musel stále řešit
na zahradě domu čp. 317, kte- a také to nebylo zrovna levné.“
Libor Pošta
rý vlastní Šárka Klevetová, jsem
FOTO LIBOR POŠTA

Poté, co městys Mšec získal začátkem dubna licenci na provozování kanalizace a ČOV, se majitelé jednotlivých domů mohli
začít připojovat do nové kanalizační sítě, a někteří z nich hned
začali s výstavbou domovních přípojek. Jich, ale i obyvatel městyse, kteří se na zhotovení přípojky teprve připravují, jsem se
začátkem června ptal, jak svoji přípojku realizovali, či jakým
způsobem zamýšlejí svoji přípojku zhotovit.
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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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PODAŘÍ SE NA ZELENÉ NÁVSI ZACHRÁNIT
POVĚSTMI OPŘEDENÝ DŮM U KNĚŽÁKŮ?

Dvůr objektu s polorozbořeným objektem v pozadí.
jí. Oslovila jsem čtyři pražské
firmy, z toho pouze dvě byly
ochotné mi vypracovat cenovou nabídku. Vybrala jsem si

udělali pouze to, že z vedlejší budovy, která tehdy sloužila jako výminek, shodili tašky
a přes obnažené trámy přeho-

dily plachtu, která už je dávno
pryč. Na druhé vedlejší budově, kde je propadlý strop, následně rozbourali shnilý krov.
A potom ještě umístili několik
podpěr do hlavní budovy, aby
nespadl strop.
zz K opravě střechy se tedy
vůbec nedostali?
Asi po roce jsem s nimi musela ukončit spolupráci, protože to dál nešlo. Oni mi poslali
vyúčtování, kde uvedli práce,
které údajně vykonali, a do koruny vyúčtovaná částka byla
shodná se zálohou, kterou jsem
jim vyplatila. Takže střecha je
nadále v dezolátním stavu a já
jsem přišla o sto tisíc korun.
zz Žádala jste o dotaci
na záchranu tohoto historického domu?
Ano, dokonce dvakrát. Nejprve jsem žádala kraj o dotaci
záhy poté, co jsem získala stavební povolení a naposledy letos. V obou případech mně přišla zamítavá odpověď. Poslední
zápornou odpověď jsem obdržela 6. května. Takže je jasné, že
budu muset vše zaplatit z vlastních prostředků. Pokud by mi
byla přidělena dotace, hradila
bych pouze 40 % nákladů.
zz V tomhle případě se
však bude jednat zcela jistě

o mnohamilionovou investiPravdou je, že mě ani ve snu
ci. Zvládnete to sama?
nenapadlo, jaké neuvěřitelné
Já jsem schopna do toho dát problémy budou s jeho opračtyři miliony korun, musím se vou spojené. Ale já to v žád-

Stávající interiér domu. Opuštěné kolečko pouze dokresluje
současný stav.
však dohodnout s památkovým
ústavem, aby slevil ze svých přísných požadavků. V opačném
případě hrozí, že se práce budou
oddalovat. Obvodová zeď před
chodníkem se naklání a ve všech
zdech jsou velké praskliny. K nedobrému stavu objektu negativním způsobem přispívá fakt, že
celý dům má malé základy.
zz Nelitujete, že jste si dům
před těmi čtyřmi roky koupila?

ném případě nevzdám a dům
opravím.
zz Takž e zbý vá p osle dní a zásadní otázka – kdy
si myslíte, že se Vám podaří tuto historickou budovu
opravit?
Budova je v tak špatném
stavu, že opravy musí začít
do konce roku. Tady není o čem
přemýšlet. Udělám všechno pro
to, aby tomu tak bylo.
Jiří Červenka

ZÍSKÁ MŠEC DOTACI NA VÝSTAVBU CHODNÍKŮ...
Dokončení ze strany 3
detailů, které fond striktně vyžaduje. Určitě se dozvíme, zda
budeme moci žádat na obě části, jak Řevničovskou ulici, tak
i Slánskou. Jsou totiž rozděleny již zhotoveným chodníkem,
který ale není vystavěn dle požadovaných parametrů fondu
(dle původní dokumentace).
A jedna z podmínek je právě
návaznost chodníků, splňující
podmínky SFDI. Toto by měl
zjistit na konzultaci Ing. Křižák. Pak se rozhodneme, jak
s těmito informacemi naložíme. Zda bude možné žádat
na obě části, nebo jen jednu,
a to ještě na kterou. Já osobně jsem byl pro to, aby se tyto
chodníky financovaly z vlastních prostředků. Projekt na to
byl již připraven. Ale uznávám, že při připojování občanů na domovní šachty by mohlo docházet ke kolizi při výstavbě, a proto počkat na výsledek
konzultace se jeví jako správné.

zz Z toho, co jste ny ní
řekl, jasně vyplývá, že stavět chodníky v dalších částech či ulicích městyse krátce po dokončení výstavby
kanalizace asi nebude možné, protože obyvatelé Mšece se do kanalizační sítě stále připojují a v některých
případech výkopy zasahují
i do míst, které se kříží s naplánovanými trasami nových chodníků...
Ano, přesně tak, obyvatelé
mají nyní čas na to, aby se postupně připojili k nové kanalizační síti, a do té doby, než se
velká část majitelů mšeckých
nemovitostí připojí, nemá smysl začínat s výstavbou chodníků.
zz Ale až se majitelé domů
do kanalizační sítě připojí,
mohlo by se s výstavbou chodníků asi začít...
Pokud se jedná o chodníky podél silnice I/16, tak
ano. S chodníky podél silnice

do Nového Strašecí počítá projekt na celkovou rekonstrukci
této komunikace.
Kdy předpokládáte, že budete mít již něco projekčně
zpracované, připravené a zahájíte výběrové či výběrová
řízení na dodavatele stavby
nebo staveb?
Nyní se zpracovává projekt
na chodníky při silnici I/16
a poté budeme chtít, aby se
začaly projektovat další části
obce mimo tyto dvě hlavní komunikace.
zz Kde, v jaké části městyse
nebo v jaké ulici, vedle chodníků při silnici 1/16, by se
mohlo začít stavět?
Určitě projekčně nejdál je
připraven chodník podél krajské silnice do Nového Strašecí
II/237. Zde se čeká na vyřešení nějakých majetkových sporů.
A pak na naplánování od Středočeského kraje.
zz Jak by se podle Vás mohlo dále pokračovat?

Podle mého názoru je potřeba pokračovat s projektováním na místních komunikacích
po celém Mšeci. A postupně realizovat jednotlivé části, ať už
za pomoci dotací či z obecních
peněz. Kdybych měl v tomto
ohledu „upřednostnit“ nějakou
část Mšece, respektive kde by se
po výstavbě chodníků v Řevničovské, Slánské ulicí a podél
krajské komunikace ze středu
městyse k rybárně mělo v jejich stavbě pokračovat, tak bych
to viděl jednoznačně na Kalivodskou ulici, protože se jedná o další významnou, páteřní
komunikaci.
zz Určitým vzorem, co se
týče výstavby nových chodníků, mohou být některé obce
a města v okolí. Kde, v jaké
obci nejčastěji hledáte inspiraci?
Moc rád projíždím okolní
obce, čerpám inspiraci a prohlížím jejich webové stránky.
Zmínil bych určitě sousední

Třtici, Mšecké Žehrovice, určitě Řevničov a vzdálenější Řisuty a Kačici. Moc pěkně a velmi
pečlivě se starají o vzhled obce.
Ať už jde o opravu komunikací,
výstavbu chodníků, údržbu zeleně, starost o kulturní památky, podporu spolků…
zz Samostatnou kapitolou
je Zelená náves, na kterou je
určitý projekt již zpracován.
I kdyby byl stále použitelný,
budete se ho striktně držet,
a jak vůbec chcete při rekonstrukci povrchů na této návsi
postupovat?
Nyní pan starosta spolupracuje s Ing. Šindlerovou, která by
měla zhodnotit celou centrální
část městyse od Zelené návsi až
po kostel (termín je domluven
na červen). Budou prověřeny
již zhotovené projekty a vytvořen ucelený pohled na celou lokalitu, na kterou, doufám, naváže výstavba vstupní brány
do zámeckého dvora.
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

jednu z nich a začala s ní jednat
o opravě střechy. Jejich nabídka zněla na 1.500.000 Kč s tím,
že požadovali zálohu ve výši
100.000 Kč na přípravné práce. Jednání s touto firmou bylo
z počátku dobré, a to až do té
doby, kdy měli s opravou střechy začít. Neustále měli nějaké
problémy, jednou, že nemohou sehnat montážní plošinu,
potom zase sháněli lidi, kteří by tuto práci udělali. Tohle
se vleklo celý rok. Za tu dobu

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Dokončení ze strany 1
který zhotovil technickou zprávu o objektu. Jenom tento úkon
trval téměř jeden rok. Teprve
v roce 2018 jsem získala stavební povolení se všemi velmi
přísnými podmínkami, které si
vyžádali památkáři.
zz Takže jste mohla konečně začít s opravami...
Ano, nejdříve jsem chtěla
opravit střechu na hlavní budově a dvou objektech, které se na pozemku nacháze-
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VE MŠECI SE V ČERVNU ROJILY VČELY
dvaceti tisíc včel, které jsou
soustředěny okolo své královny. V dnešní době považujeme
rojení včelstev za nežádoucí.
Nejde jen o to, že včelař přichází o část výnosu medu, ale
migrující roje mohou přenášet různé choroby včel. Rojení
včelstev lze předcházet účin-

Včelí roj, který před několika lety vyfotil Václav
Lávička na kroučovské památné lípě.

FOTO VÁCLAV LÁVIČKA

„Rojení je přirozená vlastnost včelstev. Při tomto dochází k rozdělení včelstva a roj
si hledá nové místo pro svou
další existenci. Vyhledává dutiny ve stromech, ve stavbách,
rád se usazuje ve starých úlech
apod. V průměrně velkém roji
o hmotnosti cca 3 kg je kolem

FOTO JIŘÍ LOSKOT

V červnu se dvakrát po sobě vytvořil ve Mšeci na stromech nými zásahy při rozvoji včel- rozhodující zkušenosti včela- lav Lávička, předseda místního
roj včel, což, jak jsem se dozvěděl, není nic neobvyklého, ale stva, vhodným stanovištěm, ře, který včas rozpozná u včel- včelařského spolku.
vyfotit ho již tak jednoduché není, jelikož nemá většinou velikostí úlu, ale zejména jsou stva rojovou náladu,“ říká VácJiří Červenka
dlouhého trvání. Oba včelí roje během pár dní samy zmizely.

Včelí roj, který se v polovině června vytvořil
na ořechu v Kalivodské ulici proti domu čp. 192.

PROVOZ NOVÉ ČOV KOMPLIKUJÍ NEZODPOVĚDNÍ OBČANÉ...
Na základě poznatků od lidí,
kteří se nyní připojují do kanalizační sítě a kteří pro různé
účely používají spíše užitkovou
vodu, ne tu z vodovodu, se jednoznačně přikláním k tomu,
aby lidé platili dle směrného
čísla na osobu. Bude to pro
všechny strany jednodušší.
zz Když se rozhodnete pro
tento způsob platby, bude to
již natrvalo?
Ne, v této počáteční fázi to
vnímáme jako určitý test tohoto způsobu plateb za vypouštění odpadních vod, a podle toho,
jak se to osvědčí, jak to bude
pro lidi výhodné, se rozhodneme, zda budeme tímto způsobem pokračovat, či přikročíme
k nějaké změně.
zz Nová čistička odpadních
vod musela být již několikrát
odstavena. Co se stalo?
Již pětkrát nám do nové ČOV
nateklo v krátkém časovém
úseku velké množství splaškových vod nebo spíš takového černého mazutu, přetekla nám česla a po podlaze tekl

černý kal. Čističku jsme museli odstavovat i proto, že podivný černý kal nám zničil bakterie v denitrifikační nádrži, takže jsme museli vždy navézt 10
kubíků živého kalu, abychom
zase nastartovali čistící proces. Vše nasvědčuje tomu, že to
mají na svědomí někteří nezodpovědní obyvatelé našeho městyse, kteří do nové kanalizace
přečerpali své žumpy.
zz To, co někdo občas pustí do nové čističky, sice zničí
bakterie v denitrifikační nádrži, ale zvýšené nátoky kalu
či splaškových vod by nová
čistička měla snad zvládnout
a určitě by neměl téct černý
kal po podlaze...
Určitě! Když se tato situace
opakovala asi již popáté, sedl
jsem k počítači a dodavateli
technologie napsal, že za těchto podmínek odmítám čističku provozovat a že ji začneme provozovat až v okamžiku,
kdy bude fungovat tak, jak má.
Na základě mého oznámení
proběhlo dne 10. června na čističce jednání, kterého se mimo
nás zúčastnil zástupce dodavatele stavby ČOV, dodavatele
JAK JSTE SPOKOJENI S NABÍDKOU technologie česlí a stavebního
A SLUŽBAMI RESTAURACE NA KNÍŽECÍ? dozoru. A dohodlo se, že udělají úpravu na česlech, konkrétně
Dokončení ze strany 2
zrovna ideální. Chtělo by to
upraví přetok přes česla tak, aby
nabídka, stále zlepšuje, a tomu k silnici umístit nějaký pěkný,
splašková voda plynule stékala
odpovídá i vyšší návštěvnost. graficky vyvedený poutač, a to
zz Co podle Vás návštěvníky pro oba směry.
do této restaurace nejvíce přizz A jak se Vám líbí restautahuje, či láká?
race vzhledově, když se na její
„Tak jsme se doMyslím si, že je to kuchyně, budovu díváte z ulice?
čkali. Pivo do naší
oba kuchaři vaří opravdu dobře.
Ta je, myslím, dobrá, má cel- ob e cní re st auJejich jídla jsou velmi chutná. kem pěknou fasádu.
race Na Knížecí
zz A co číšníci, jak byste je
zz Všude?
opět teče. Po dlouhodnotila?
No, když si odmyslím zadní hé pauze vyvolaMůj syn a synovec dělají pro trakt, tak celkem ano. Akorát né koronou jsme
zákazníky, co mohou.
štít ze západní strany je takový n a p l n i l i s k l e p
zz Kdybyste tuto hospodu divný, a tuším, že okno v něm a tanky zlatavým
převzala, co byste se snaži- je i rozbité. Ale díky vzrostlé- mokem z Krušola zlepšit?
mu kaštanu to není moc vidět. vic,“ sdělil nám
Hlavně propagaci, reklamu.
V pátek 12. června se v uli- 28. května starosTy malé stojky u silnice nejsou
cích Mšece ptal Libor Pošta ta městyse. -jč-

PTALI JSME SE NA ULICI

do denitrifikační nádrže, a naistalují tam kameru, která bude
tento úsek čištění sledovat.
zz Kdo tyto úpravy zaplatí?
Dodavatel stavby chce, aby
tyto úpravy zaplatil investor,
a tvrdí, že čističku postavili
přesně podle projektové dokumentace. S tím, aby výše uvedené úpravy platil investor, zásadně nesouhlasím, protože problémy, hlavně na česlech, se odvíjí pravděpodobně od nějaké
technické nedokonalosti. A tak
na další jednání bude pozván
i projektant, aby se k problémům na česlech vyjádřil.
zz Přihlásili se vám již nějací zájemci na obsluhu nové
ČOV?
Ano, máme již dva zájemce,
a myslím si, že jednoho z nich
si určitě vybereme. Na dodavatele technologie jsem proto
vznesl dotaz, kdy dojde k proškolení obou zájemců, a bylo
mi odpovězeno, že se tak stane
hned po vyřečení technických
problémů na česlech.
zz Jak či v jakém režimu by
měla obsluha nové ČOV pracovat?
Obsluha bude mít běžné,
každodenní úkoly, převážně
kontrolního rázu, které se dají
zvládnout za půl hodiny, maximálně za hodinu, pak se účastní
týdenní a měsíční revize, a jed-

nou ročně bude proveden kompletní servis technologie, který
bude zajišťovat servisní firma
dodavatele technologie ČOV.
zz Naposledy jsme hovořili
i o případném finančním postihu dodavatele stavby kanalizace a ČOV, který ji předal v dosti opožděném termínu. K nějakému názorovému
posunu z vaší strany v tomto ohledu asi nedošlo, ale zda
již došlo k vystavení a zaslání penalizační faktury, tak to
netuším...
K názorovému posunu v této
věci ani dojít nemohlo, protože kdybychom k němu „dospěli“ a nevyměřili penále, tak bychom ohrozili vlastní příjem
dotace ze státního fondu, protože ve smlouvě je jasně uvedeno, že v takových případech,
jaký nastal ve Mšeci, se musí
penále vyměřit. Takže kdybychom nevyměřili penále, státní fond by přistoupil ke korekci, respektive ke snížení dotace o 25%. V současné době čekáme na potvrzení změnového listu č. 5, abychom mohli určit konečnou cenu stavby
a vystavili závěrečnou fakturu,
čímž se dostaneme k celkové
částce za zhotovení kanalizace
a ČOV. A mohu potvrdit, že penále bude 14,2% z celkové ceny
stavby.
Libor Pošta

PIVO UŽ ZASE NA KNÍŽECÍ TEČE
FOTO JIŘÍ LOSKOT

Dokončení ze strany 3
Budeme postupovat dle platného zákona o vodovodech
a kanalizacích. To znamená, že
když majiteli určité nemovitosti nebude nic bránit v připojení, když to bude u něj technicky možné, a on se nebude chtít
připojit do kanalizační sítě, tak
mu to můžeme nařídit. A pokud neuposlechne, bude to řešit
vodoprávní úřad v Rakovníku.
My věříme, že takové případy
nebudeme snad muset ve Mšeci řešit, protože za vypouštění
splaškové vody do kanalizační
sítě zaplatí majitel určité nemovitosti podstatně méně peněz,
než kdyby měl dál platit za vyvážení odpadní jímky.
zz Na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva městyse, na kterém byly navrženy dvě
možnosti plateb za vypouštění
splaškových vod – podle stavu vodoměru a směrného čísla
na osobu, se zastupitelé a přítomní občané k jedné či druhé
možnosti jasně nepřiklonili.
K čemu se přikláníte Vy, a proč?
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PŘED 140 LETY ZAHÁJILA PROVOZ
MŠECKÁ KONĚSPŘEŽNÁ VLEČKA

KRESBA LADISLAV OPLT

V roce 1880 zahájila provoz mšecká koněspřežná vlečka, která vedla od překladiště u hájovny Ostrov k uhelnému malodolu František. Byla 2,5 km dlouhá a rozchod
kolejí měla 60 cm. Sloužila až do roku 1904, kdy byl důl natrvalo uzavřen. Dnes lze v této lokalitě ještě nalézt terénní úpravy, podle kterých lze zjistit, kudy tehdy
vedly koleje koněspřežné dráhy.
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ALBRECHT Z KOLOWRAT ZALOŽIL V DOLNÍM ROČOVĚ

KLÁŠTER S CHRÁMEM, JE TAM I POHŘBEN
kládací listinu pro již existující klášter. Mělo zde pobývat
13 řeholníků. Zajímavé je, že
mezi povinnosti řeholníků patřily v rámci denních pěti bohoslužeb i dvě mše za hříchy pána
z Kolowrat a za všechny, jímž
nějakým způsobem ublížil.
Původní chrám byl menší,
než jak ho známe dnes – bez
věže, pouze se sanktusovou věžičkou. V něm byl také pochován jeho zakladatel Albrecht
z Kolowrat, který zemřel dne
5. července 1391. Hrobka s proslulou potící se koulí se původně nacházela uprostřed hlavní
chrámové lodi, roku 1750 byla
v rámci úprav podlahy kostela
přesunuta na bok lodě. Ke zmiňované kouli, položené na mramorové náhrobní desce, se totiž pojí další pověst. Jestliže se
koule orosila, znamenalo to, že
někdo z rodu Kolowratů umře.
Řada z nich tomu také věři-

Katastrofa z března 1900. Sesuv půdy se zastavil těsně před chrámem.

graduál rovněž z konce 14. století, věnovaný klášteru patrně
samotným zakladatelem.
Do života kláštera citelně
zasáhly husitské války. Podle pověsti byl klášter v červenci 1424 vojevůdcem Janem
Žižkou zničen
a mniši pobiti
a částečně rozehnáni. Celý konvent pak prý ležel 96 let v troskách. Toto líčení však odporuje historické skutečnosti, jelikož
klášter žil i nadále, neboť v něm
Pohled na augustiniánský klášter v Ročově po jeho vystavění, vlevo se nachá- byli pohřbeni
další příslušníci
zí tvrz Albrechta z Kolowrat.
kolowratského
la a ještě na počátku 18. stoleKlášterní kronikář zazna- rodu a jiní šlechtici z okolí. Ještí požadovala po řeholnících, menal, že v roce 1663 přijel tě koncem 17. století klášterní
aby kouli sledovali a v přípa- do kostela mladý pán Bohu- kronikář Weidner viděl uvnitř
dě jejího „pocení“ včas členy slav Krakovský z Kolowrat. Ká- chrámové lodi několik náhrobrodu o tom informovali. Ten- men na náhrobku se začal potit, ních kamenů. Nicméně klášter
proto mniši Kolowrata varova- utrpěl velké majetkové škody
li před zlým znamením. On se
tomu smál a nad náhrobkem
dokonce mával bičem. Sotva však vyšel z kostela a vsedl
na koně, ten se splašil, mladík
spadl a zlomil si vaz.
Kromě náhrobku se z původního gotického vybavení
zachovaly tři sochy – na hlavním oltáři opuková socha
madony z konce 14. století
a v presbytáři menší sochy sv.
Barbory a sv. Kateřiny z 15.
století. Vedle sochy madony je
Fotografie kláštera z roku 1890.
Klášter v roce 1919.
nejcennější památkou gotický
ZE SBÍRKY OBLASTNÍHO MUZEA V LOUNECH

ZDROJ ZÁMEK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

to úkaz prý zmizel při barokní
přestavbě, když byl náhrobek
vyzdvižen nad úroveň podlahy a přestal tak působit rozdíl
teplot v kostelní lodi a v hrobce pod deskou.

a budovy chátraly. O záchranu
kláštera se postarali opět Kolowratové, a to v první polovině
dvacátých let 16. století.
V roce 1614 se začalo uvažovat o celkové opravě kláštera.
Příliš záměrů se ale uskutečnit
nepodařilo, jelikož přišla třicetiletá válka.
Největší pohroma kostela
však nastala v říjnu 1631 při
vpádu Sasů. Ti vyloupili a pobořili budovy a převor uprchl do Rakovníka. Byl ale zajat a odvezen do Prahy a teprve po zaplacení výkupného byl
propuštěn. Vrátil se do Ročova,
ale neodvážil se zůstat ve zničeném klášteře, kde prý uvnitř
„křoví rostlo“. Pomocnou ruku
podali zase Kolowratové, a tak
mohl být klášter v letech 1647
až 1648 opraven.
V únoru 1715 oznámil hrabě
Norbert Libštejnský z Kolowrat
převorovi Václavu Pelikánovi,
že hodlá pokračovat ve stavební obnově kláštera.
Dokončení na straně 14
ZE SBÍRKY OBLASTNÍHO MUZEA V LOUNECH

Podle p ověsti Albrecht
a jeho druhá manželka Anna
ze Žeberku stále marně čekali na mužského potomka, a tak
prosili Pannu Marii, aby jim
dala syna. Jednoho dne měli
oba v noci stejný sen, zjevila
se jim Panna Marie a přikázala jim založit klášter v zahradě u tvrze na místě vytyčeném
zlatou nití. Ještě toho dne ráno
našli označené místo, a tak Albrecht hned začal jednat, přestože místo nebylo pro vysokou
hladinu spodní vody vhodné
pro jakoukoliv výstavbu. Albrecht s Annou se pak skutečně dočkali vytoužených synů,
a to hned pěti. Podle jiné verze mělo být místo pokryto sněhem, ač bylo léto. Jiná pověst
zase praví, že Albrecht z Kolowrat, když doprovázel Karla IV. na císařskou korunovaci do Říma a v italské Pise byl
průvod přepaden, slíbil Bohu,
že když vyváznou živí, založí klášter.
Albrecht z Kolowrat obdržel od císaře Karla IV. svolení
k založení kláštera dne 2. ledna 1373. Již následujícího roku
se dohodl s představitelem augustiniánského řádu o personálním obsazení a povinnostech řeholníků. Pro řeholníky se stanovil počet mší, které mají sloužit za dobrodince
kláštera, ale též povinnost čtyřikrát do roka poskytnout jídlo
dvanácti chudým, kromě toho
dva nemocní a chudí mají být
živeni z klášterního majetku
celoročně.
Dne 6. srpna 1380 vydal Albrecht z Kolowrat společně se
svými třemi syny Albrechtem,
Purkartem a Herbortem za-

ZE SBÍRKY OBLASTNÍHO MUZEA V LOUNECH

Majitel mšeckého panství Albrecht z Kolowrat dostal od krále Karla IV. v roce 1352 svolení, aby mohl založit na kopci nad
svou tvrzí městečko, které později dostalo jméno Ročov.
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FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Vojtěch Primes, který se v poloNa podzim minulého roku se
vině sedmdesátých let zasloužil díky řádu sv. Augustina oprao rozsáhlou opravu věže a fasá- vila i věž kostela, v kterém se
dy kostela. Jako správce farnos- konají pravidelné bohoslužby

Klášter s kostelem v září 2019, kdy se na kostelu zhotovovala fasáda.
ti zde působil až do své smrti každou první neděli v měsíci.
3. června 1981.
Klášter se otevírá občasně, naPo roce 1990 byl areál vrácen příklad u příležitosti Noci kosřádu sv. Augustina. Dvě deká- telů. Poutě se konají na svátek
dy klášter pustl, teprve v roce Nanebevzetí Panny Marie v po2014 ho řád pronajal sochaři lovině srpna.
Janu Řeřichovi, který by z něj
Co se týká chrámové hrobchtěl vybudovat ubytování pro ky, kde odpočívá bývalý majipoutníky. Rekonstrukce vyjde tel mšeckého panství Albrecht
na 80 až 100 milionů korun.
z Kolowrat, tak ta byla naposleAbychom zjistili, jak toto dy otevřena před čtyřiceti lety,
místo vypadá dnes, vydali aniž byla prohlédnuta. Nikdo
jsme se tam podívat, průvod- do ní tehdy nevstoupil. Jediná
ce nám dělal sám pan Jan Ře- památka na otevření hrobky
řicha. Práce na klášteře pro- vězí v ulomeném růžku vstupní
bíhají ve všech patrech, dělají desky... Ve vsi se mluví o tom,
se nové omítky a vybourávají že je zaplavena spodní vodou.
původní průchody, které byly
Jiří Červenka
v pozdějších letech zazděné.
P.S.: Děkuji ThLic. JaroslaNejdůležitějším prozatímním vu Havrlantovi, Th.D. (Oblastpočinem bylo odvezení 350 tun ní muzeum Louny) za dobové
navážky a likvidace náleto- fotografie a PhDr. Karlu Marevých dřevin z Rajské zahrady, šovi za poskytnuté informace.
která se nachází uvnitř objektu a v 50. letech
sloužila jako vězeňský dvůr. Stavební odpad promíchaný se zeminou tu ležel desítky let pravděpodobně z doby
přestavby na dětskou psychiatrickou léčebnu.
Zbourali tehdy
část severozápadního průčelí
kláštera a vybudovali tam kotelnu. Stavební suti
se zřejmě zbaviJedna z bývalých vězeňských cel, které se nali tak, že ji prostě
cházejí v klášteře. Foto pochází ze září 2019.
navezli sem.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

tak zaplaveny, že jejich obyvatelé museli utéci na půdu. Kronikář toto zaznamenal těmito slovy: „...vyhlíželi z hořejších pater
zdvíhajíce ruce nad hlavu, křičíce a prosíce s pláčem o pomoc, leč nikdo nemohl pomoci.“ Zaplaven byl kostel i budovy konventu, zničeny zahrady
a pole. Škody byly odhadnuty
na 3.000 zl. Především ale byly
vážně poškozeny základy klášterních budov, takže padlo rozhodnutí o jejich stržení
a přestavbě.
Roku 1870 získalo konečnou podobu náměstíčko před konventem.
Byl přestavěn dům čp. 4
a hospoda čp. 5. Dnešní zničená fasáda domů
pochází z počátku 50.
let minulého století, kdy
byly přestavěny na byty
pro vězeňské dozorce.
Zajímavé je, že pro vysokou hladinu spodní
vody musely být základy i v roce 1870, podobně jako před sto lety, založeny na pilotech.
V březnu 1900 po tání
a dlouhých deštích se
dala do pohybu stráň
přímo nad kostelem.
Byly zničeny čtyři domky a masa zeminy se zastavila několik metrů
od kostelní zdi. Místní lidé věřili, že Bůh zachránil kostel od pohromy.
V roce 1950 byl klášter komunistickým režimem
zrušen, poslední převor Vojtěch Alois Primes zatčen a šest
let vězněn. V prostoru konventu byla následně zřízena věznice o kapacitě 195 odsouzených.
Okna byla zmenšena a opatřena mřížemi. Byli zde vězněni
především invalidní, nemocní a staří vězni. Vězněn zde byl
například hudební skladatel
R. A. Dvorský nebo vynikající československý hokejový reprezentant Gustav Bubník. Nalézala se zde i léčebna pro vězně
z uranových dolů, ti zde většinou umírali.
V druhé polovině padesátých
let v těchto prostorech vznikla
kasárna a v roce 1961 dětská
psychiatrická léčebna, která se
zde nacházela až do roku 1995.
Po roce 1970 se jako důchodce
do Dolního Ročova vrátil vězněný poslední převor kláštera

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 13
chal dopravit do kláštera, vykoDne 28. května 1715 byl po- nal zkroušeně zpověď, prosil
ložen základní kámen k velké Panu Marii o odpuštění, a pak
věži v průčelí kostela a na sou- šťastně zemřel.
sedním hřbitově vznikala kapDalší roky však nebyly klášle 14 sv. pomocníků s ambity. teru příliš příznivé. Již v květnu
Práce skončily v roce 1718, kdy 1731 se přivalila velká průtrž
byl kostel vybílen a klenby žlutě mračen, protrhly se okolní rybnatřeny. Stavební náklady čini- níky, voda zaplavila okolí a proly 2.859 zl. V následujících le- nikla až do kostelní lodi. Sotva
tech pokračovaly úpravy inte- se podařilo odstranit následky,
riéru kostela. V roce 1730 ne- přišla další pohroma. Dne 31.
chal Václav Novohradský z Ko- srpna 1740 se opět přihnala vellowrat postavit
oltář sv. Mikuláše Tolentinského.
Duchovním
a náboženským
centrem kláštera byla socha
Ročovské madony. Přežila
zázračně všechny p oh romy
a sama mnoho zázraků vykonala. Klášter
vedl od konce 17. století
zvláštní knihu,
do níž se zapisovaly jednotlivé výjimečné
události. Zapsána je například událost,
kdy za švédské
války (1630 –
1635) klášter
vyloupili klášterní poddaní Augustiniánský klášter v současnosti.
z Líšťan. Jeden
z nich, jakýsi Matěj, zvaný Půl- ká průtrž mračen, klášterní zamuž, znečistil hlavní oltář. Byl hrada byla zanesena téměř půlokamžitě postižen nezhojitel- metrovou vrstvou hlíny a písnými vředy po celém těle. Na- ku, a zničena pole.
konec se po několika letech neSituace se opakovala v roce
1743, největší
pohroma však
přišla 2. srpna
1745. Odpoledne toho dne
se náhle setmělo a s hřímáním začaly padat kroupy veliké jako vlašské
ořechy. Pak se
spustil takový
liják, že se zdálo, jako by se
protrhlo nebe.
Do údolí se valily ze všech stran
proudy vody,
domy na náKolowratská hrobka s pověstnou kuličkou.
městíčku byly
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jeho rozkazy, kontrolovat zdravotníky a hlavně se starat o raněné. První rozpis služeb jsem
udělal v neděli před polednem.
Brzy ráno jsem byl informován, že byla vypravena první
auta naložená municí na úpěnlivé volání rozhlasu na pomoc
bojující Praze. Auta s řidiči
byla ze Mšece, Řevničova, Nového Strašecí a dalších obcí.
Konvoj aut jel na Prahu směrem Slaný a Kralupy nad Vltavou. V těchto místech bylo
jedno z aut napadeno hloubkovým letcem – hloubkařem,
který zásahem do auta usmrtil
řidiče Josefa Širokého a jeho
závozníka Miloslava Šlajchrta.
Pro Mšec to byly první oběti
na životech. Ostatní auta dojela a zbraně byly předány povstalcům v Praze.
Ten den k večeru byl zraněn
František Horák ze Mšece, který zranění utrpěl na Boru při
zacházení se střelnou zbraní.
Po nutném ošetření byl transportován do slánské nemocnice, kde svým zraněním po několika dnech podlehl. Ten den
odpoledne v neobydlené hájovně u odbočky na Drnek byly
další dvě oběti. Z Malíkovic přišli o život dva muži, jejichž jména jsem nezjistil, při manipulaci s pancéřovou pěstí (druh
protitankové zbraně). Na místě byli mrtví. Na Boru, po obsazení dvou strážnic, se na obou
držely hlídky, které zajišťovali
dobrovolníci z okolí. V té době
zde přišli o život Václav Hajný
z Řevničova a Bohumil Svítek
z Kalivod. V neděli dopoledne
převzal major Bouchner velení,
jeho zástupcem ve Mšeci se stal
štábní rotmistr Mareš. Zástupcem mjr. Bouchnera na Boru
byl poručík František Zahrádka, učitel z Milého.
V pondělí ráno 7. května
se mjr. Bouchner rozhodl, že
Němce z hříškovské strážnice
vytlačí. Jelikož se jednalo o vojenský zásah, vyžádal si zdravotní službu. Ve Mšeci byl štáb.
rotm. Mareš, který mi rozkazem přikázal, abych ihned odjel
na Bor a se mnou tři ženy. Byla
to Anna Růžičková, Marie Hessová a paní Bouchnerová. Dostali jsme osobní auto, na které jsme umístili vlajku Červeného kříže. Vzali jsme brašny,
léky a obvazy, které jsme měli

Hessová, Bouchnerová a z Milého paní Karásková. Řidičem byl pan Chvapil ze Mšece. Do bojové akce odcházela
část dobrovolníků po borské
silnici na křižovatku Řevničov – Hříškov a druhá část se
vydala po cestě k rybníku Gothardu. Bylo dohodnuto, že
po levé straně budou dobrovolníci z Nového Strašecí, byl to
prostor mezi silnicí a roklinou
zv. „Chuchle“ směrem k Hvížďalce, střed byla silnice, při
níž byla strážní budka, držená Němci. Zde byli dobrovolníci ze Mšece a okolních obcí,
za nimi v lese po pravé straně
dobrovolníci z Kladna a Rynholce pod velením mjr. Bouchnera. Po krátké době byla slyšet ojedinělá střelba, která se
po chvíli zvyšovala.
Po krátké době nám přinesli první zraněné. Bylo to
středně těžké zranění, způsobené střelnými
zbraněmi. Po ošetření byli převezeni do Mšece, kde
byl MUDr. Pastýřík, který rozhodl o dalším postupu. V tu dobu přijela posila dobrovolníků z Rakovníka, kteří měli
svého velitele, který čekal na rozkaz
mjr. Bouchnera,
kde budou nasazeni do bojové akce.
Co jsme ošetřovali raněné, byla
slyšet střelba v plném rozsahu.
K tomu se přidalo velké dunění, až
chvění země, které bylo zapříčiněno
těžkou technikou
Rusů, kteří si razili cestu od Ústí nad
Labem k Lounům.
Praha stále úpěnlivě volala o pomoc. Lidé z Milého
a Boru se pomalu
připravovali k opuštění svých domoPomník se jmény padlých ve Hříškově.
vů, protože střelba
Byla vybavena skromně, ale a dunění bylo silně intenzivní.
svému účelu dobře sloužila. Situace byla dost nejasná a neZdravotní služba byla obsaze- přehledná. Dokončení příště
Ludmila Hrdinová, Řevničov
na následovně: vedoucí bratr
Maroušek, sestry Růžičková,
rodačka ze Mšece

k dispozici. Rozkaz jsme ihned
odjeli splnit.
Po příjezdu jsem se hlásil
u mjr. Bouchnera, kde se konaly přípravy na bojovou akci
proti Němcům v hříškovské
strážnici. Tam již také byli dobrovolníci z Nového Strašecí,
Rynholce, Srbče, Milého, Kalivod a 5 partyzánů. Před polednem přijelo nákladní auto
s dobrovolníky z Kladna, bylo
to asi 25 mužů. Ti přijeli se
zbraněmi. Během krátké chvíle byla akce Hříškov zahájena.
Vše řídil mjr. Bouchner, jako
velitelé byli určeni poručík
Bahník a popor. Zahrádka. Kladenští dobrovolníci měli svého
velitele. Velitelství na Boru bylo
umístěno ve Vlachovic hostinci
při silnici, která vedla k silnici
na Hříškov.
Ošetřovna byla v domě
na Boru. Místnost nám propůjčil majitel, pan Zimerman.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Můj otec, bývalý místní sed- veň mi sdělil, že jsem vypsán
lář František Maroušek (1909 na službu na radnici od 24 ho– 1980), zanechal po sobě psa- din do rána do 6 hodin. To bylo
né vzpomínky na poslední dny ze soboty na neděli. Na výzvu
druhé světové války ve Mšeci: se přihlásili muži, kteří byli po„V noci ze 4. na 5.
května 1945 zazvonil u mě doma telefon, v němž mne
tajemník obecného
úřadu pan Skupník oznamoval,
že v Praze začíná
revoluce. Poprosil mě, abych zamaloval po Mšeci
všechny německé
nápisy na firmách
a jiných veřejných
místech. To jsem
hned s radostí učinil. Celkem se jednalo o 15 nápisů.
Než jsem je začal Bývalý místní sedlář František Maroušek.
zabarvovat, navštívil jsem tajemníka, a to z toho vinni vojenskou službou. Shrodůvodu, aby mi někdo nedě- máždili se před vojenským velal potíže.
litelstvím, které bylo zřízeno
Na obecní úřad, který se v hostinci U České koruny proihned přejmenoval na místní ti radnici.
národní výbor (MNV), jsem
Když pražský rozhlas začal
přišel druhý den dopoledne. Tu úpěnlivě volat o pomoc, roznoc na 6. května jsem již moc hodli se naši vojáci – dobrovolnespal. Po půlnoci se najed- níci, že půjdou zabrat vojenské
nou nad Řevničovem objevila skladiště střeliva na Boru, což
rudá záře od ohně, což ve Mše- je v lese na křižovatce silnice
ci způsobilo poplach. V té době směrem od Řevničova na Hříšbyl na zdejším poštovním úřa- kov. Rozhodnutí hned provedli
dě poštmistr pan Černý, který a odebrali se na Bor. V sobotu
v té době držel službu u telefo- v podvečer mi řekl štábní rotnu. Ten zjistil, že řevničovští mistr Mareš, že skladiště za poobčané z radosti zapálili stoh moci dobrovolníků ze Srbče, Kaslámy na oslavu revoluce.
livod a Milého zabrali, celé ale
Při přejmenování obecního ne, jen dvě strážnice. Zmocnili
úřadu na MNV se hned zří- se strážnice při silnici od Boru
dilo vojenské velitelství. Ráno a druhé za silnicí za Králkou
místní strážník pan Zubr bub- „U staré šachty“ od Řevničova.
nováním ohlašoval, že všichni Z těchto dvou stran se do skladimístní vojáci se mají ihned hlá- ště mohlo. Strážnici u Hříškova
sit na místním velitelství, kte- stále drželi Němci. Za rušných
ré vedl major Bouchner, toho chvil se přiblížil večer. Ten jsem
času ve výslužbě, a štábní ka- strávil doma.
pitán rotmistr Mareš, který byl
Ve 24 hodin jsem nastoupil
rovněž ve výslužbě. Vhledem službu jako zdravotník, stanok tomu, že ze zdravotních dů- viště byla na radnici. K ránu
vodů jsem nebyl vojákem, tak provedl štábní rotmistr Mareš
jsem se nehlásil. Posléze mi kontrolu služeb, při které mi
zavolal tajemník pan Skupník, řekl, že porybný pan Popela neže při místním velitelství byla může vzhledem k jeho službě
ustanovena zdravotní skupi- na rybníkách býti stále doma.
na a jelikož jsem absolvoval Proto, aby pověřil někoho jizdravotní školení CPO (civilní ného. Po dohodě s majorem
protiletecká obrana), byl jsem Bouchnerem se stávám jeho
do této skupiny zdravotníků zástupcem ve zdravotní služzařazen. Naším velitelem byl bě. Sdělil mi moje povinnosštábní rotmistr Mareš. Záro- ti, že musím přísně dodržovat
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Pro zasmání
--Do salónu vběhne kovboj
a povídá popíjejícímu farmáři: „Vaši ženu nabral na rohy
býk!“ Farmář nic. Kovboj silnějším hlasem: „Býk vám nabral na rohy ženu!!!“ Farmář:
„...slyším, ale nemohu se smát,
bolí mě zub.“

Anežko, přála sis přece levnou dovolenou u moře a bez koronaviru...

--Slepice snese sedmikilové vejce, to samozřejmě vzbudí zájem novinářů, a ti se ptají
kohouta: „Budete pokračovat
a snažit se o ještě větší?“ Kohout nakvašeně odpoví: „Ne!!!“
„A co tedy plánujete?“ „Rozbiju pštrosovi hubu!“

Nepřeháníte to?!

--Proč ženy dbají daleko více
na svůj zevnějšek, než na kvality své mysli? Protože spousta chlapů je blbejch, ale málo
slepejch.
--Říká paní psychiatrovi:
„Představte si, že můj manžel je
po vašem léčení jako rybička.“
„To jsem rád, že je v pořádku!“
„No, jak se to vezme. Přestal
mluvit a spát chodí do akvária.“

Jmenuji se Jan Punťa. Žádám vás důrazně, abyste na svého psa
Punťu stále nehulákala: „Punťo, ty blbče, k noze!“

Křížovka

Hříčky
Viktorka
pojede
na pár dnů
stanovat.
Co si
vezme
s sebou?

--„Tak jsme se včera doma šíleně hádali se ženou, samozřejmě kvůli penězům,“ vypráví kolega v práci. „Ale stejně jsem měl nakonec poslední
slovo!“ „Jo? A co jsi řekl?“ ptá
se spolupracovník. „No, tak si
to teda kup...“

Hádanky
--Neustále to mění tvar, ale
přesto je to stále kulaté. Co
to je?
Měsíc

--Má to šest nohou, dvě hlavy,
dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to?
Žokej na koni

VODOROVNĚ: A. Písemně věnovat; Chaplinova žena; židovská sobota. – B. Začátek tajenky. – C. Štorchův hrdina; slovenský
deník; návody; pletenec vlasů. – D. Dumasův mušketýr; iniciály
zpěváka Kotvalda; austral. step. – E. Podpovrchová stavba; zákusek; tikání. – F. Mořské ryby; rod tropických mravenců; chobotnatci. – G. Lokat; Konec tajenky; ovocná zahrada. – H. Napadení; lososovitá ryba; druh palmy; jméno herečky Janouškové.
SVISLE: 1. Připustit; belgické lázně. – 2. Dvojice (angl.); litím
odebrat. – 3. Státní plánovací komise; ženské jméno. – 4. Umění (lat.); student lékařství. – 5. Drávid; název hlásky. – 6. Obilnina; španělský malíř. – 7. Část stodoly; spřežení. – 8. Německy jenom; hmyzožravci. – 9. Dvakrát snížený tón; rytmus. – 10. Opak
stoupat; anglicky moře. – 11. Maďarský básník; jméno herečky
Cibulkové. – 12. Dětské citoslovce; Jakost (slov.). – 13. Podnik
ve Zlíně; jiným způsobem. – 14. Být v nejistotě; jméno herečky
Janouškové. Pomůcky: Nur. Pair. Sea.
Tajenka z minulé křížovky: Manželství je památka na lásku.

--Přišel host do restaurace.
Objevil se vrchní s dotazem,
co si pán přeje. „Přineste mi to,
co má tamhleten pán,“ povídá
host. Vrchní se za chvilku vrátil a povídá: „Promiňte, pane,
rád bych vám vyhověl, ale on
mi to nechce dát.“

Kudy Mařenka půjde k perníkové chaloupce?

--Víte, proč nemůže šnek utíkat?
Protože by mu vlály oči

Haryku, trhej!!“

--Rodiče si přijdou pro dítě
do školky. Slunce svítí, děti sedí
v pískovišti s tablety a učitelka
si dříme na lavičce. „Haló, paní
učitelko, nebojíte se, že se Vám
nějaké dítě ztratí?!“ „Ne, kam
by chodily, když signál Wi-Fi
je jenom na pískovišti...“
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