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MAJITELŮM DOMŮ, KTEŘÍ SE DO KONCE ROKU

NEPŘIPOJÍ DO KANALIZACE, HROZÍ NEMALÉ SANKCE

FOTO LIBOR POŠTA

zz Určitě nejzávažnější je
Tato havárie se řeší v rámzávada v Řevničovské ulici, ci reklamace díla, a oprava by
kde se před domem čp. 158 měla být dokončena nejpozději do konce
listopadu tohoto roku. To,
znamená, že
v době vydání
těchto novin by
měla být oprava
již v pokročilé fázi. Současně bude opraČistička odpadních bod ve Mšeci již fungu- vena i přípojka k domu čp.
je bez problémů.
158, která byla
na dvou místech propadla vo- položena v obráceném spázovka na státní silnici 1/16. du. O tom, že tato přípojka
Kdy by měla být tato část hlav- má špatný spád, jsme věděli již
v létě, ale když se v této době
ní silnice opravena?

na stejném místě začala propadat vozovka, a nám bylo jasné, že zde bude nutné později
otevřít výkop, tak jsme si řekli,
že ještě počkáme a pak se vše
udělá najednou.
zz Jaké další závady budete
muset ještě řešit?
Na silnici II. třídy je u šachty č. 25, v ulici Prokopova, promáčklé potrubí v délce cca 50
metrů. Jeho výměnu jsme teď
ale nemohli provést, protože
nám nebyla vzhledem ke ztížené dopravní situaci v Lodenici povolena uzávěra této komunikace. Takže zřejmě se dočkáme až na jaře.
zz Jak je dořešena či nedořešena situace ohledně pozdního předání stavby kanalizace a ČOV a závěrečného finančního vyrovnání s firmou
POHL CZ?
Někdy kolem 10. října jsem
od firmy POHL CZ obdržel
návrh dodatku č. 1, který řeší

změnové listy 1 a 6, a současně závěrečnou fakturu. Když
jsem tyto dokumenty konzultoval s technickým dozorem,

Oprava povrchu vozovky na
ve Mšeci, ulici Řevničovská.
tak mně bylo řečeno, že takto vypsanou fakturu vyplatit
nemůžeme, a tak byla vrácena. A co se týče dodatku č. 1,
tak ten dle mě a i technického dozoru je nepřijatelný, protože se v něm objevuje formulace v tom smyslu, že bychom
měli souhlasit s prodloužením

a předáním stavby, čímž by se
firma POHL CZ vyhnula penále. Takže technický dozor naše
stanovisko sdělil firmě POHL
CZ, a teď čekáme, jak se
k tomu oni postaví. Současně jsem oslovil advokátní
kancelář Vavř i nov á Pr a ha, abychom
mohli podniknout určistátní silnici té právní kroky, které by
zástupce zmíněné firmy přiměly k jednání či dořešení této záležitosti. Před několika dny jsem se
sešel s právníkem této AK,
JUDr. Hanušem Krejčím.
zz Je již vyřešen technický
problém s česly na ČOV, a jak
nyní čistička funguje?
Dokončení na straně 10
FOTO LIBOR POŠTA

V minulém vydání Mšeckých listů jsme psali o dalších zjištěných závadách na nové mšecké kanalizaci a o problémech
s česly na čističce odpadních vod. Jak probíhá odstraňování
těchto závad a jak v současné době vůbec funguje mšecká čistička odpadních vod? To jsem se snažil zjistit od samotného
starosty městyse Jiřího Loskota:

KDY BUDE HOTOVA ARCHITEKTONICKÁ
STUDIE OHLEDNĚ REVITALIZACE MŠECE

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Na architektonické studii, která se bude týkat středových
zz Jakými částmi městyse se lené návsi a horního hřbitova.
částí městyse Mšec, se snad již konečně začne, alespoň dle slov bude tato architektonická stuzz Kdy by měla být studie
starosty Jiřího Loskota, pracovat. Z tohoto důvodu jsem mu die zabývat?
této části městyse hotova?
položil několik otázek.
Celá studie bude rozděleJá mám představu, že by měla
na do několika částí. První se být první studie hotova počátzz Jak se už vlastně na tomto se zpracovává geometrické za- bude týkat prostoru pod kos- kem roku 2021, a celá komměření Ing. Ctiradem Sáčkem
záměru dlouho pracuje?
pletní stuV roce 2017 jsme změnili z Nového Strašecí.
die během
zz Z jakého důvo du s e
územní plán a v té době vznikl
první polozáměr takovouto studii zpra- na této studii budou podílet
viny příštícovat. Poté se to ale začalo od- dva architekti?
ho roku.
Z jednoho prostého důvokládat, nicméně v červnu 2019
zz
S revijsem začal jednat s Ing. Šindle- du, chtěl bych totiž, abychom
talizací jaké
rovou o zpracování této studie, si mohli z těch vypracovaných
části měsněkolikrát jsme se měli setkat, návrhů vybrat ten lepší.
tyse by se
naposledy letos v únoru, ale
zz Kolik tyto studie budou
mělo na závždycky z toho sešlo. V břez- stát?
kladě této
nu vypukla epidemie koronaKaždá vyjde maximálně
studie zaviru, a tím se všechno zbrzdi- na 200.000 korun, to znameTato čtvrť pod kostelem by se měla revitalizovat čít?
lo. Ing. Šindlerová byla navíc ná dohromady maximálně
S prostov prvním pololetí příštího roku.
zaneprázdněna přednáškami 400.000 Kč. Jsem přesvědčen
rem pod
na fakultě. V září jsem proto o tom, že je ku prospěchu obce telem, jak je kašna a to ošklivé kostelem, s celým tím kopcem
oslovil dva nové architekty, a to vytvořit dvě studie současně. zábradlí. Další části se budou od kostela kolem kašny až k silIng. Petra Křižáka z Rakovníka Vždyť budeme řešit, jak má týkat zámeckého nádvoří a zá- nici na Nové Strašecí. Práce by
a firmu V projekt Ing. Valera naše obec vypadat pro několik meckého parku, jak dnes stojí měli začít na jaře, jakmile to
z Tuchlovic. V současné době dalších generací.
ubytovna, Tyršova náměstí, Ze- umožní počasí.

zz Na horním hřbitově se
koncem minulého roku narovnaly pomníky, a od té doby
se na něm nic neděje, přestože se v práci na tomto hřbitově mělo pokračovat.
Tady, bohužel, čekáme na to,
až bude zpracována část architektonické studie, která se bude
týkat starého hřbitova.
zz Rekonstrukci ústředního kříže provádí kameník
Džuman. Jak je s prací daleko
a kdy by měl být kříž hotov?
Po posledním rozhovoru
s panem Džumanem se do toho
pustí až na jaře příštího roku,
jelikož zjistil, že nepůjde jenom o rekonstrukci vrchní
části kříže, ale že bude muset
jít i do zemní části kde musí
odstranit kořeny stromů, které
nadzvedávají podstavec takže
rekonstrukce ústředního kříže
bude náročnější, než předpokládal.
Jiří Červenka
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PTALI JSME SE NA ULICI

Naše poznámka
Lavičky? Kdepak,
rovnou křesla!
Když jsem před třemi lety
přišel do Mšece, abych o něm
napsal tři knihy, zarazilo mě,
že po celé Mšeci není jediná lavička, na kterou by bylo
možno se posadit, odpočinout
si, či si na ní s někým popovídat. Až později jsem zjistil,
že nějaké tam přece jenom

Eva Husinecká,
63 let
Po té trase, kudy chodím do práce,
si názvy ulic
už pamatuju, a myslím,
že jsou dobré, odpovídající. Z velké části je to po lidech, kteří tu něco
znamenali, něco dokázali, takže za mě dobrý.
zz Když se bavíte o nějakém
místě ve Mšeci, používáte názvy ulic?
Když si vzpomenu na název
ulice, tak její název použiji.
zz Takže předpokládám, že
názvy mšeckých ulic si postupně osvojujete...
Ano, já jsem z Kalivodské ulice, takže se snažím zapamatovat
hlavně ty ulice, které do ní ústí.

Robert Březnovský,
21 let
Já si názvy
ulic, kromě té,
v které bydlím, moc nepamatuji, ale
určitě je to
dobrá věc, že
mšecké ulice byly pojmenovány.
zz Jak názvy mšeckých ulic
používáte?
Například tak, že kdy se mě
někdo zeptá, kde bydlím, tak
mu řeknu, že v ulici K Rybárně.
zz Líbí se Vám název ulice,
ve které bydlíte?
Ano, líbí a je vypovídající.
zz A co vzhled uličních tabulí?
Myslím, že vypadají dobře.
zz Když se jednalo o názvech zdejších ulic, tak se
ohledně názvu či názvů dlouhé ulice, vedoucí od rybárny
až do středu městyse, ve Mšeci
střetávaly dva názorové prou-

Eva Zaspalová,
67 let
Pro ně j a kou orientaci, ne až
tak místních
lidí, ale spíše těch, kteří
sem za nějakým účelem přijedou a neznají to tady, je to určitě dobrá věc.
zz Když se s někým bavíte
o určitém místě ve Mšeci, tak
používáte názvy ulic, či ne?
Když se bavím s místními,
kteří to tady znají, tak ne, protože si nové názvy ještě nepamatuji.

František Nedvídek,
72 let
Já v podstatě nikam nechodím, názvy mšeckých ulic zatím moc neznám, takže
se mi na to těžko odpovídá.

JAK SE VE MŠECI OBĚDVÁ

V NOUZOVÉM STAVU
Pracovníci kladenské firmy
ČNES si u okénka restaurace
Na Knížecí dne 20. října zakoupili oběd, aby si ho v nouzovém pandemickém stavu
„vychutnali“ na plošině návěsového podvalníku. Provizorní pult využili i pro své kafíč-

Dělníci obědvají v nouzovém
stavu před restaurací.

ko. Prostě Čech si umí vždycky poradit, a možná, že s velkou nostalgií při tom vzpomínali na „krásné“ umakartové
stoly, které za komunistických
časů „zdobily“ každou tehdejší nálevnu ve IV. cenové skupině.
- jč -

A ještě kávičku...

FOTO JIŘÍ LOSKOT

FOTO JIŘÍ LOSKOT

zz Jaký je podle Vás přínos
toho, že mšecké ulice byly pojmenovány?
Určitě velký, ale bude ještě
chvíli trvat, než si lidé na názvy ulic zvyknou a než si je zapamatují. A až si ty názvy více
osvěží, tak mohou přesně pojmenovat určité místo, a já,
když se mi někdo zeptá na nějaké místo, například kolem
obchoďáku nebo před ním, tak
nemusím říkat, že je to někde
u obchoďáku nebo před ním,
ale mohu říct přesný název ulice nebo zdejší návsi.

dy, kdy jeden hájil to, že tato
dlouhá ulice ponese více názvů, nebo ponese jeden název,
např. Novostrašecká. Která varianta se Vám zamlouvá více?
Já si myslím, že takhle je to
lepší, než kdyby se to tady,
po celé délce krajské silnice,
jmenovalo stejně.

Danuše Válková,
71 let
Já jsem
z Hořešovic,
moc to tady
neznám, ale
ty cedule se
mi líbí. Jsou
opravdu pěkné.
zz Někdo říká, že Mšec je
v podstatě taková větší vesnice a že nějaké názvy ulic jsou
zde zbytečné...
To si nemyslím, každá větší obec by měla mít pojmenované ulice.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

FOTO LIBOR POŠTA

JAKÝ SE VÁM JEVÍ NÁZVY MŠECKÝCH ULIC A PODOBA ULIČNÍCH TABULÍ?

jsou – na hřbitově a v zámeckém parku... A tento stav je
setrvalý.
Asi nejs em s ám, komu
ve Mšeci chybí lavičky, poněvadž v polovině srpna někoho napadlo, že tenhle problém vyřeší po svém. Zřejmě
mu bylo líto, že dole u silnice
pod Červenou strání si není
na co sednout, tak se rozhodl
to napravit. A nedal tam lavičku, ale rovnou krásné křeslo,
prostě když už, tak už. A to
křeslo ještě ozdobil starou
pneumatikou a kusem plechu.

Když se toho zaměstnanci
městyse všimli a křeslo odvezli, druhý den tam někdo
místo něj postavil židli. Tento
druhý „dobročinec“ na rozdíl
od toho prvého zřejmě moc
neoplýval penězi, jelikož ta
židle nebyla ani dřevěná, ale
pouze plastová a navíc neměla
moc dobrou stabilitu. Nicméně staré české přísloví praví:
„Darovanému koni na zuby
nekoukej“.
Pracovníci městyse, bohužel, neměli pro činy tohoto neznámého „dobrodince“ pochopení a židli odvezli
do sběrného dvora.
Tak, a teď ještě postavit ty
lavičky...
Jiří Červenka
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Pavel Hora, 71 let
Já jsem velmi rád, že
mšecké ulice byly poj me nov ány,
účastnil jsem
se všech besed
a názvy ulic se mi líbí.
zz Takže když se jednalo
s občany o navržených názvech ulic, tak jste neměl žádné připomínky?
Měl jsem jednu „drobnou“
připomínku, a to, když jsem se
zeptal na Lidickou ulici. Proč
zrovna Lidická? Bylo mi vysvětleno, že bychom měli také
vzpomenout na válečné hrůzy v názvu jedné z ulic. A tak
jsem to vzal.
zz Jaké názvy ulic se Vám
líbí nejvíce?
Ty, které připomínají významné osobnosti, které stály
v čele Mšece v nelehkých dobách, o něco významného se
zasloužily, či nesou nějaký odkaz. Takže mě těší, že jsme nezapomněli třeba na bývalého
starostu Hlízu nebo tehdejšího
ředitele školy Valentu.

zz Jak se Vám líbí mšecké
uliční tabule?
Jsou opravdu pěkné a úplně jiné, než které se nacházejí v okolních městech a obcích.
zz Když se s někým bavíte
o určitém místě ve Mšeci, tak
již používáte názvy ulic?
Snažím se, ale přiznám se,
že názvy některých ulic jsem
do své paměti ještě nevtěsnal.
Josef Křenek,
46 let, údržbář
Já si myslím, že názvy
ulic jsou vystihující, takže z mého
pohledu je to
určitě dobrá
práce.
zz Používáte názvy místních ulic?
Snažím se, ale ještě pořád si je
osvojuji. A přiznám se, že mi to
moc nejde, protože jsem z Kalivod. Ale ke Mšeci mám opravdu vřelý vztah, protože jsem
sem chodil do školy a ve Mšeci si mi líbí.
zz Takže Vás určitě potěšilo,
že jedna z hlavních ulic Mšece
nese název Kalivodská...
Ano, velmi, pro mě je to takový domácký název.
zz Jak se Vám líbí nové uliční tabule?
Podle mě jsou vzhledově
opravdu pěkné, hezké.
Karel Žáček, 46 let,
podnikatel
Mně se to
líbí, a určitě
je to mnohem
lepší, než kdyby byl Mšec
dál bez názvů
ulic.
zz Nemáte přip omín ky
k nějakým názvům ulic?
Já si myslím, že ty názvy jsou
dobré, a určitě bych je neměnil.
zz Když by někdo potřeboval poradit, kudy má jet na nějaké místo ve Mšeci, jak byste
ho navigoval?
Tak bych se ho snažil vést
po nějaké hlavní ulici, jejíž název si pamatuji. Takže mu řeknu, aby jel třeba Kalivodskou
ulicí, a pak někam odbočil.
zz Jak byste hodnotil vzhled
uličních tabulí?
Jsou pěkné.
Dne 9. října se ptal
Libor Pošta
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VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SKONČILO PO NĚKOLIKA MINUTÁCH
Dne 29. září bylo v kulturním domě ve Mšeci zahájeno další
veřejné jednání zastupitelstva městyse Mšec. Přítomno bylo
více než třicet občanů Mšece a ze zastupitelů se omluvil Aleš
Nezbeda. Poté, co starosta Mšece Jiří Loskot přečetl všem přítomným zastupitelům a občanům městyse navržený program
jednání, se přihlásil zastupitel Mani Soule a navrhl, aby jednání
bylo rozšířeno o další dva body: odvolání současného starosty
Jiřího Loskota a volba nového starosty městyse.

osoba potřebné doklady, prokazující množství a způsob likvidace odpadních vod, hrozí jí
pokuta až 20 tisíc Kč. Tato povinnost bude pro občany platná od 1.1.2021.
V současné době probíhá
u odběratelů sběr dat pro potřeby uzavření smlouvy o vytože by je rád seznámil s něpouštění odpadních vod a jedkolika důležitými informacenou z hlavních věcí je dohoda,
mi ohledně kanalizace a ČOV:
z jakých hodnot se bude vy„Na ČOV jsme řešili nemapočítávat množství vypouštělé problémy se špatných odpadních vod.
ně fungujícími česly.
Městys upřednostňuje
Tento stav jsem s povýpočet ze směrných
mocí TDI řešil reklačísel, který je jak pro
mací v záruční době.
dodavatele, tudíž měsDošlo k výměně sítys, tak i pro odběrateťových česlí za prule nejjednodušší.“
tová a rovněž úpravě
V dalším průběhu
odtoku přeteklé vody
tohoto již neplánovaz česlí do denitrifiného sezení zástupci
kační nádrže. Tím se
opozice vytýkali stafunkčnost česlí výrazrostovi městyse přeně zlepšila, ale je třeba Více než 30 občanů Mšece bylo svědky pokusu devším to, že právní
ještě dořešit jejich ob- o odvolání starosty.
kroky ohledně pozdnísluhu z pohledu bezho ukončení a předání
pečnosti práce.
městys Mšec podnět k vodo- stavby kanalizace a ČOV učinil
Dále reklamací řešíme záva- právnímu úřadu v Rakovníku. s velkým zpožděním. Starosta
dy v Řevničovské ulici – pokles Na výzvu tohoto úřadu musí argumentoval tím, že vždy děpovrchu silnice I. třídy a pro- vlastník nemovitosti či pozem- lal vše pro to, aby se tato záletispád na přípojce k domu čp. ku prokázat zneškodňování od- žitost co nejdříve vyřešila, a co
158. K dnešnímu dni je připoje- padních vod v souladu se záko- bylo v dané situaci možné.
no 129 objektů, včetně základ- nem. Když nebude mít fyzická
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Při hlasování o doplnění programu jednání o dva výše zmíněné body byli pro Mani Soule, Libuše Bestajovská, Tomáš
Jílek a Lenka Vosátková, proti
hlasoval Jiří Loskot, hlasování
se zdrželi Tomáš Rosenbaum,
Jiří Šuma st. a Jiří Šuma ml.
Když tento návrh nebyl schválen, nechal starosta hlasovat
o schválení navrženého programu jednání. Ten však byl
všemi opozičními představiteli zablokován, a starosta musel
toto jednání ukončit: „Protože
program dnešního jednání nebyl schválen, musím ho ukončit a další jednání se bude podle jednacího řádu konat do 15
dnů.“ K němu však kvůli výrazně zhoršené epidemiologické
situaci v ČR již nedošlo.
Přítomní zastupitelé a občané ale hned neodešli, protože
starosta Mšece všechny poprosil, aby ještě neodcházeli, pro-

ní školy a restaurace Na Knížecí. Je třeba, aby se do konce
roku připojilo co nejvíce majitelů mšeckých domů. Pokud
se někdo nepřipojí, bude městys vlastníkům těch nemovitostí či pozemků, na kterých
vznikají odpadní vody, dle zákona ukládat povinnost připojit se do kanalizace, a to v případech, kdy je to technicky možné. Pokud toto rozhodnutí nebude někdo respektovat, podá

PŘEŽIJE RESTAURACE NA KNÍŽECÍ KORONAVIRUS?

zz Na jaře jste žádal po stá- výši bychom nedostali, ale
tu příspěvek na mzdy pracov- těch 200.000 bylo reálné. Kdyníků restaurace, která byla bychom byli soukromníci, tak
po dva měsíce zavřena. Bylo bychom takovouto částku přiVám odpovězeno, že jako bližně dostali.
obec na to nemáte nárok a ještě musíte vrátit příspěvek za měsíc
březen, který Vám byl
na základě smlouvy
již vyplacen. Kam to
dospělo?
Zatím nikam, já jsem
se obrátil na Úřad práce
v Rakovníku, na generální ředitelství Úřadu
práce, na náměstkyni
ministerstva práce, zatím bez výsledku. Nyní Kdo přežije? Covid-19 nebo hospoda?
budu psát dopis paní
ministryni Maláčové.
zz O zářijovém prodloužezz O kolik se jedná?
ném víkendu bylo v restauraO čtvrt milionu korun, to ci zavřeno, z jakého důvodu?
jsou mzdy v restauraci za dva
Několik dní předtím byl jmea půl měsíce, úhradu v celé nován do funkce ministra zdra-

votnictví profesor Prymula,
který vyzval občany, aby o prodloužený víkend nikam nechodili a zůstali doma. Návštěvníci restaurace ho zřejmě vyslyšeli a do hospody nám v pátek
a sobotu takřka nikdo nepřišel. A tak jsme se rozhodli, že
ji v sobotu ve tři hodiny zavřeme. A taky jsme měli velké problémy se zajištěním
obsluhy na tyto dny.
zz
Jaká byla
návštěvnost restaurace před jejím
uzavřením z důvodu koronavirových
opatření?
Přes prázdniny
byla výborná, ale
již v září návštěvnost klesla až o nějakých čtyřicet procent. Kolikrát jsme
restauraci zavřeli již
v osm hodin večer, protože byla
v té době již bez hostů.
zz Jak vypadá v současné
době personální situace v restauraci?
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Restaurace Na Knížecí byla dne 14. října byla z epidemiologických důvodů na základě nařízení vlády uzavřena. Jak si
v uplynulých dvou měsících vedla, o tom jsem hovořil se starostou městyse Jiřím Loskotem.

V současné době máme problém s nedostatečným počtem
obsluhy. Pan Bobek odešel, Petr
Albert je stálý zaměstnanec.
Nastoupil nám číšník, který žije
sice až u města Sušice, ale domluvili jsme se spolu, že bude
využívat byt nad hospodou.
zz Od zítřka bude muset
být restaurace zavřená, počítáte s prodejem přes okénko?
Ano, počítáme. Bohužel,
nemůžeme instalovat teplotní hřib na zahrádku, takže
kolemjedoucí řidiči si budou
muset jídlo sníst v autě. Sám
jsem zvědavý, jak se to okénko ujme.
zz Jak si vede nedávno zavedený systém Qerko, od kterého jste si sliboval, že odlehčí obsluze?
Qerko se rozjíždí, určitě to
je jeden z projektů, který obsluze odlehčí. Bohužel se zavedl někdy v půlce prázdnin, kdy
jsme se to učili, a když již máme
možnost přes Qerko i objednávat, tak nám restauraci uzavřeli
Dokončení na straně 11

Věděli jste, že…
 V roce 1681 shořel ve Mšeci kostel i s farou a místní farář
Jakub František Chřenka, jenž
pocházel z Polska a do Mšece
přišel pouze několik dní před
požárem, se odstěhoval do Srbče. Po něm tam žilo, než se
mšecká fara opravila, ještě pět
mšeckých farářů.
 V polovině srpna 1894 se
vydal nádeník František Diepolt z dráhy do Bažantnice
na houby. Ještě ten den si je
v domnění, že jsou jedlé, dali
k večeři všichni členové rodiny. V noci je zastihly kruté bolesti, nicméně byli zachráněni
až na jeho devítiletou dcerku
Marušku.
 Významnou pěstovanou
plodinou na Mšecku v roce
1905 byl chmel. Ještě v polovině
19. století nebylo ve Mšeci jediné chmelnice, kdežto v tomto roce jich zde bylo už nejméně čtyřicet. Některý rolník měl
až čtyři o několika korcích.
Největší náklady při pěstování chmele spočívaly v umělém
hnojivu, drátěné síti a tyčích.
V předešlém roce se ale chmel
vůbec neurodil. V dobrých ročnících však rolníci sklízeli 200
až 300 metr. centnýřů sušeného
chmele po 160 korunách. Při
knížecím dvoře chmel nepěstovali, jelikož kníže byl držitelem mnoha dvorů na Žatecku,
kde se pěstoval chmel výtečné
kvality.
Jiří Červenka

Nej, nej, nej…
 Před třiceti lety, 24. listopadu 1990, se konaly první svobodné komunální volby po roce 1946. Novým starostou obce se stal 48letý Josef Ševčík (OF), když v tajné
volbě obdržel v zastupitelstvu
7 hlasů z 13, a místostarostou
34letý Jiří Loskot (SNK), který
obdržel v tajné volbě rovněž 7
hlasů ze 13. Nový starosta, jenž
ve funkci vystřídal Jiřího Valentina, se ujal úřadu 13. prosince. Nejvíce hlasů ve volbách
dostali Josef Ševčík (OF) – 322,
Jiří Nezbeda (OF) – 292, Pavel
Hora (OF) – 278, Dobroslava Krupičková (OF) – 262, Jiří
Valentin (NK) – 246, Vlastimil
Urban (OF) – 243, Anna Skůrová (ČSL) – 220, Jiří Loskot
(SNK) – 196, Ivan Radosta
(SNK) – 167, Vendelína Lukášová (SNK) – 157, Ing. Miroslav Sedláček (KSČ) – 146,
Ing. Václav Rosenreiter (KSČ)
– 139 a MUDr. Karel Herfort
(ČSS) – 103.
Jiří Červenka
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 Dne 28. září 1920 byla
na návrh řídícího učitele Petráčka zřízena obecní knihovna, a to v budově školy. Místní
Tělocvičná jednota Sokol odprodala obecní knihovně 180
knih ze své knihovny za 233 Kč.
 V druhé polovině roku
1920 se začali vracet domů
do Mšece poslední legionáři
z první světové války. Někteří
museli kvůli tomu podniknout
cestu téměř kolem světa. Přes
Kanadu se vrátil učitel Josef
Mansfeld a do Čech přijel 23.
července. Rok 1920 dokončil
ve vojenské službě jako nadporučík a poté začal učit na obecné škole ve Slaném. Přes Kanadu jel taktéž Antonín Posledník, a to z Vladivostoku na lodi
Ixion, přes Atlantický oceán
na lodi Belgik. Do Mšece dorazil 1. srpna a vrátil se k pokrývačskému řemeslu. Učitel František Hrouda se rovněž šťastně vrátil, aby mohl pokračovat
v práci na zdejší škole, posléze
v roce 1925 se stal na Lánech
řídícím učitelem. Francouzský
legionář krejčí Josef Brávník
začal po návratu pracovat v železničních dílnách v Lounech.
Jiří Červenka

SE PROTÁHLA AŽ DO POLOVINY ZÁŘÍ

V poslední srpnové dekádě byla na chmelnicích v okolí měszz Nemusím Vás oslovovat
zz Jak vidíte letošní výnos?
tyse Mšec zahájena letošní sklizeň chmele. Dne 2. září, kdy v maďarštině a mohu se ptát
To se dá těžko odhadnout,
sklizeň chmele byla již v plném proudu, jsem ve Mšeci na- česky či slovensky?
ale mohlo by to být o něco lepvštívil areál česaček firmy CHMEL Pochvalov spol. s r.o. v loší, než loni. Ale
kalitě Za Bání.
vše nasvědčuje tomu, že leV areálu česačky č. 1 jsem
Ne, zatím jedeme bez problétošní sklizeň se
oslovil strojníka této česač- mů. Je vidět, že tým lidí, kteří
protáhne možky Stanislava Dobuše (48) dbají na to, aby všechny česačná i o týden,
z Kladna:
ky byly po technické stránce
t a k ž e s kon zz Jak jste se ocitl v pozici dokonale připraveny na skličíme někdy
strojníka na této česačce, a co zeň chmele, odvedl opět dobv polovině září.
Vás do Mšece vůbec přivedlo? rou práci, a mě těší, že já jsem
Slovo jsem
Co mě sem přivedlo? Víte, já byl jedním z členů tohoto týmu.
dal i Libozz Jak je početná obsluha
to tady mám rád, a nejen proru Nárožnéto, že odtud pocházím, a také této česačky?
mu (51), trakBrigádníci při zavěšování chmelových štoků.
mě tato práce baví. Na sklizeň
Máme tady pět lidí, dva zavětoristovi, který
chmele sem jezdím již takových šují, dva jsou na válečkách a jeHej, my slovensky ještě ro- přivážel strhané chmelové štotřicet let a strojníka česačky dě- den je venku na valníku.
zumíme.
ky do česaček: „Já jsem řidič
zz Je chmel lepší než loni?
lám čtvrtým rokem.
zz Jak jste se dostal do Mše- autobusu ČSAD Slaný a tady
No, nezdá se mi. Na jednom ce na chmelovou brigádu?
zz Co všechno jste na mšecpři sklizních chmele s traktokých chmelnicích a česačkách štoku je možná více hlávek, než
Můj bratr Štefan tady byl rem jezdím už mnoho let. Sám
tomu bylo loni, ale hlávky jsou na brigádě předchozí dva roky, ani nevím, kolik to je. Já jsem
již dělal?
Všechno možné – navěšo- zase dost malé.
a tak jsem si říkal, jestli by mě tady dřív i pracoval, jak v JZD
val jsem dráty
tento rok nevzal s sebou. Mír Mšec, tak později ve spona konstrukci,
No, a vyšlo to.
lečnosti Agro Mšec.
zaváděl chmel,
� Jak se Vám tady
Nakonec jsem oslovil hlavpracoval jsem
líbí?
ního chmelaře společnosti
na všech možTady je to dobré, jsme CHMEL Pochvalov spol. s r.o.
ných pozicích
tady v pohodě. A tohle Lukáše Knota. Ten mně prona česačkách,
je docela zajímavá práce. zradil, že letošní sklizeň chmevozil jsem
Na česačce č. 3 jsem le byla poněkud komplikovachmel do čeoslovil jejího strojníka ná a kvůli nepříznivým klisaček atd.
Miloslava Křenka (53): matickým podmínkám, kdy
zz J a k ý j e
� Jak tady dlouho dě- chmel dozrával nestejnoměrvůbec denní
láte strojníka?
ně, se protáhla až do poloviny
výkon česač- A to je kompletní sestava z česačky č. 1. Brigádník ZolTady jsem již šes- září. Jinak sklizeň chmele konk y L Č C H 2 , tán Sendrei je úplně vlevo, strojník Stanislav Dobuš je tý rok, ale kdysi dáv- čí běžně kolem 10. září. A výve které se na- třetí zprava, v červeném triku.
no jsem dělal strojníka
cházíme?
i pro srbečské JZD.
Tato česačka očeše denně taPo rozhovoru se strojníkem
zz Takže předpokládám, že
kových pět až šest tisíc štoků. jsem oslovil jednoho z brigád- práci strojníka na česačce již
zz Vyskytly se během skliz- níků, který v této česačce zavě- skvěle ovládáte...
ně na této česačce nějaké váž- šoval chmel a představil se mi
Znám tady každý šroubek tonější poruchy či jiné kom- jako Zoltán Sendrei (48) od Ri- hoto stroje. Je to dáno i tím, že
plikace?
mavské Soboty:
tyto stroje opravuji.

HELPER CAR VE MŠECI

COVID – 19. Co toto pojmenování znamená, ví každý.
A právě v této nelehké době
se snaží městys Mšec pomáhat těm nejvíce ohroženým.
V první vlně na jaře letošního
roku jsem oslovil občany starší 80 let, zda nepotřebují nějakou pomoc. Z celkem 30 oslovených využili nabídky pomoci pouze 3 občané.
Zejména se jednalo o zajištění léků, nákupy, a to nejenom
potravin, obědů ale i elektrických spotřebičů. V této pomoci pokračujeme i ve vlně druhé v dnešních dnech. Pomoc
se rozšířila i o vyřizování dokumentů na úřadech, ale i jedná-

ní s policií v případě kriminálních činů. Po uvolnění opatření COVID – 19 budeme zajištovat i přepravu k lékaři, vyšetření, ale i dopravu, kterou si zájemce o službu nemůže zajistit
sám. Ale tato pomoc, jak jarní,
tak ta současná, mi napověděla, proč se nám přihlásili pouze tři občané. Domnívám se, že
se možná někteří stydí požádat
o pomoc. Vždyť je přece normální, aby mi pomohli vlastní
děti, vnoučata možná známí...
Ale není všechno růžové,
jak by možná býti mělo nebo
mohlo. A proto jsem se rozhodl, že městys zkušebně rozjede pomoc pro všechny, kteří ji

potřebují. Službu jsem nazval
anglicky Helper Car (pomocník auto).
Tato služba, kterou bude provozovat městys Mšec, bude určena nejenom seniorům, ale
všem, kteří nám prokáží, že
pomoc potřebují. Má představa je, že služba by mohla sloužit nejenom občanům Mšece,
ale i občanům okolních obcí.
Budu rád, když se nám ozvou
zájemci, kteří by o tuto službu
měli zájem (nebude zveřejňováno, kdo tuto službu využívá).
Rovněž uvítám Váš názor, Vážení čtenáři našich Mšeckých
listů, na zavedení služby Helper Car. Jiří Loskot, starosta

Libor Nárožný vyměnil volant
autobusu za volant traktoru.
nos chmele? Ten byl navzdory
teplému a deštivému létu překvapivě nízký. Lukáš Knot mně
k tomu řekl následující: „Výnos
chmele byl výrazně nižší, než
v loňském roce, o nějakých 20
až 30%, a přičítám to hlavně
tomu, že v době kvetení chmele
byly velmi nízké noční teploty.
Příroda je prostě mocná čarodějka a v tomto roce její kouzla
nebyla příliš vydařená.“
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

Stalo se před sto lety

LETOŠNÍ SKLIZEŇ CHMELE

FOTO LIBOR POŠTA

Josef Lukáš
rychtář a hostinský
Jos ef Lu káš s e naro di l
17. února 1781 ve Mšeci čp.
44, v rodině sedláka Matěje a Majdaleny, roz. Uhlíkové.
Za kmotry mu byli Jakub Volf,
Josef Házl a Majdalena Králová. Ve svých 25 letech, 11. února 1806, se oženil s Marií Šlégrovou, dcerou Jana Šlégra ze
Mšece čp. 24. Nejprve pracoval jako šenkýř v rodinném
hostinci, ale poté se stal sedlákem na otcově statku. V manželství se mu narodily tyto
děti: Marie I. (*1807), Kateřina
(*1809), Marie II. (*1811), Pavlína (*1812), Rozálie (*1814),
Barbora (*1816), Josef (*1818),
Jan (*1821) a Anna (1823 –
1825). Jeho sestra Magdalena zemřela ve 26 letech na padoucnici.
V roce 1819 se Josef Lukáš
stal za českou stranu ve Mšeci
rychtářem a byl jím plných 23
let, až do roku 1842, kdy se pan
kníže rozhodl vytvořit v obci
pouze jednu rychtu. Zemřel 14.
července 1856 ve Mšeci čp. 44
jako výměnkář ve věku 75 let
na souchotiny.
Jiří Červenka
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Místní osobnosti
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OPOZICE SE POKUSILA ODVOLAT
JIŘÍHO LOSKOTA Z FUNKCE STAROSTY

liš dlouho, například zhotovení územní studie na revitalizaci centra obce, které jsem
měl domluvené s architektkou
Ing. Šindlerovou. Ona to ale,
bohužel, i kvůli koronaviru, neustále posouvala, takže se stále
nic nedělo, ale to již mám nyní
vyřešeno s dvěma novými architekty. Taky mi bylo vytýkáno, že se moc věnuji chodu naší
restaurace.
zz Kritici Vám také vyčítají,
že dodnes nemáte zpracován
akční plán rozvoje Mšece, kde
by bylo stanoveno, jaké projekty se v následujících letech
v městysi uskuteční...
My už ale přece něco takového, i když se zpožděním, připravujeme a budeme vycházet
z právě probíhající revitalizace
několika území našeho městyse. Až budou návrhy zpracovány, určitě budou posouzeny i občany a celým zastupitelstvem, které akční plán následně bude schvalovat. Otevřeně
však řeknu, že já takovýmto
plánům moc nefandím, protože, když se podíváme na plán
na roky 2014 až 2020, tak co
jsme z toho udělali? Měli jsme

Na zastupitelstvu se nepřímo hlasovalo o Jiřím Loskotovi.
lizovat, a jedná se o větší akci,
kterou bychom mohli zařadit
do budoucího akčního plánu,
ať nám to sdělí.
Všechny zastupitele, přítomné na jednání zastupitelstva,
jsem oslovil a požádal o jejich
názor na své hlasování. Na mé
otázky odpovědělo pět níže
uvedených zastupitelů:

Orouškovaní zastupitelé na jednání zastupitelstva 29. září.
zateplovat zdravotní středisko,
obecní úřad, což byly naprosto
nesmyslné akce za nesmyslné
peníze, a proto se také neuskutečnily, měly se také například
udělat chodníky apod., které
se do konce roku 2020 určitě položit nestihnou. Ale jsou
tam i jiné věci, které nejsou realizovatelné v období, na které
se plánovaly. Ale uvědomuji si,

Mani Soule:
zz Z jakého důvodu jste se
rozhodl zažádat o změnu programu jednání zastupitelstva
a zařazení dvou bodů – Odvolání starosty a Volba nového starosty?
!Je to neschopnost pana starosty městyse Mšec plnit základní služby občanům městyse. Stačí se podívat do sou-

komisi, organizoval výběrové
řízení a zastupitelé mu dali zelenou. Hned od začátku realizace tohoto projektu se objevily komplikace a místo toho, aby
starosta řekl alespoň zastupitelům, jaká je situace, tvářil se,
že vše je OK a že nepotřebuje
radu zastupitelů z řad opozice
s odůvodněním, že mu opozice jen kazí práci (vzpomeňme
si na mimořádné VZZ, které se
nekonalo jen proto, že přítomní zastupitelé za STAN hlasovali proti programu s odůvodněním, že to není důležité).
Čas běžel dál a dodnes nikdo
vlastně neví, kolik bude konečná cena za stavbu kanalizace
a ČOV. Nikdo neví, jestli městys Mšec nebude muset vracet
dotaci a pokud ano, z čeho to
zaplatíme.“
(redakčně kráceno, zastupitel Mani Soule nám totiž zaslal
odpověď na 3/4 strany, nicméně se zbývajícími jím uváděnými důvody budeme konfrontovat starostu městyse v příštím
čísle Mšeckých listů)
zz Měl jste předjednanou
podporu pro Váš návrh a konzultoval jste ho s ostatními zastupiteli?
„K předjednané podpoře či
konzultaci s ostatními zastupiteli mohu říci, že jsme jako

FOTO LIBOR POŠTA

zz Jak se díváte na to, že jste
jako jediný hlasoval proti návrhu na změnu programu jednání zastupitelstva?
Nevím, proč ostatní zastupitelé z našeho hnutí STAN se
zdrželi hlasování. Tak buď jsem
pro, nebo proti. Vysvětluju si
to tak, že ještě možná nejsou
dostatečně politicky ostřílení
a v dané situaci to považovali
za nejlepší řešení.
zz Vy jste se jich na to neptal?
Ne, nechávám to na nich. Jak
se k tomu postaví, je jejich věc.
zz Nelze to číst i jako jakési varování či zdvižený prst,
ať už z jakéhokoliv důvodu?
U těch, co hlasovali pro, zastávám dlouhodobý názor, že
s nimi spolupracovat nemohu,
jelikož nic konstruktivního nikdy nevymyslí a jenom kritizují, takže mi to u nich nepřekvapilo. Spíše si pokládám otázku,
jaký to mělo smysl, a zda měli
pátý hlas, který by musel být
z našich řad.
zz Je veřejným tajemstvím,
že ve Vašem hnutí již delší
dobu nepanuje shoda a netáhnete za jeden provaz a že
jste mnohdy sám proti zbývajícím členům hnutí. Co je
toho příčinou?
Takto já bych to neviděl, že
netáhneme za jeden provaz. Je
pravda, že máme leckdy různé
názory a že je to někdy čtyři ku
jedné. Ale to k demokracii patří. Samozřejmě přemýšlím, zda
nedělám nějakou chybu, ale já
jsem přesvědčen, že i když jdu
někdy v názorech proti zbývajícím členům našeho hnutí, že je
pravda na mé straně. Pokud by
však věc došla až do zastupitelstva, tak tam budu respektovat
většinový názor našeho hnutí,
a podpořím ho, třebaže budu
mít na věc jiný názor.
zz Jedná se pouze o rozdílné
podhledy na konkrétní projekty či návrhy nebo je Vám
na vašich poradách vyčítán
i styl Vaší práce?
Musím přiznat, že mi bylo
na našich poradách vyčítáno,
že se některé věci táhnou pří-

sedních obcí a všude se něco
pěkného děje, opravují se obecní budovy nebo se staví nové
chodníky, seká se tráva v létě
a uklízí se sníh v zimním období. Kanalizace a ČOV je obrovský projekt a velká příležitost,
kterou si pan starosta přisvojil
(aby ukázal, jak je lepší než ti,
kteří projekt připravili a dostali příslib dotace). Sestavil svou

že k některým dotacím je akční
plán potřebný jako součást žádosti, a nebo jsou za akční plán
přidělovány body ve vlastním
vyhodnocování dotace. Takže
akční plán určitě vznikne a uvítal bych spolupráci občanů,
a to již nyní. Tímto bych chtěl
vyzvat občany, pokud někdo
má nějaký nápad, co bychom
v našem městysi mohli zrea-

FOTO LIBOR POŠTA

Na jednání zastupitelstva dne 29. září zastupitel Mani Soule navrhl, aby jednání bylo rozšířeno o další dva body: odvolání současného starosty Jiřího Loskota a volba nového starosty městyse. Čtyři zastupitelé z řad opozice hlasovali pro,
tři z hnutí STAN se zdrželi a jeden hlasoval proti (starosta).
Tomu jsem také položil několik otázek.

opoziční zastupitelé toto projednali. Co se týče zastupitelů za STAN, nechali jsme to
na nich, a k mému překvapení ostatní přítomní na rozdíl
od starosty nehlasovali proti.
Jinak řečeno, jediným hlasem
proti odvolání starosty byl samotný hlas starosty.“
zz Otázka pro L. Bestajovskou, T. Jílka a J. Vosátkovou:
Proč jste se rozhodl podpořit
návrh na změnu programu
jednání zastupitelstva a zařazení dvou bodů – Odvolání starosty a Volba nového
starosty?
Libuše Bestajovská
„Odpovím trochu zjednodušeně, neboť v opačném případě
by z toho byla reportáž na celou
stránku. Vzhledem k tomu, že
starosta od počátku, kdy převzal kormidlo ve vedení obce, si
dělá, co chce a v poslední době
nespolupracuje ani se svými zastupiteli za STAN, jsme se jako
opoziční strana rozhodli zařadit odvolání starosty na program jednání veřejného zasedání. Důvody? Uzavírá sám
smlouvy, které má odsouhlasovat zastupitelstvo, nedořešená
stavba kanalizace a ČOV a s ní
spojené finanční problémy, vyhozené obecní peníze za nesmyslné projekty, naopak nepokračuje v projektech, které byly
hotové a připravené k realizaci
atd. To, že se jeho odvolání nepodařilo, je jedna věc, ale to,
že „jeho“ zastupitelé se zdrželi hlasování, leccos naznačuje.“
Tomáš Jílek
„Došel jsem k názoru, že jednání a rozhodnutí pana starosty nejsou v zájmu obce a naopak ji poškozují. Pan starosta
je přesvědčen, že o všem může
rozhodovat sám a činí tak bez
informování nejen opozičních
zastupitelů. Jsem přesvědčen,
že této samovlády již bylo dost
a že je v nejlepším zájmu obce
a jejích občanů odvolání pana
starosty.“
Lenka Vosátková
„Zdravím vás pane Červenka, to rozhodnutí je i nespokojenost občanů, kteří mi
dali důvěru. Určitě sledujete
dění v obci a hlavně na radnici. Myslíte si, že je to v pořádku, takhle plnit úkoly a zastupovat občany? Tato otázka není
jen na mail.“
Dokončení na straně 6
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VÝDEJ JÍDLA PŘES OKÉNKO FRČÍ I VE MŠECI

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

včera, kdy jsme okénko poprvé otevřeli, sem začali lidé pomalu chodit. Zastavují se zde
projíždějící řidiči, ale pro jídlo
si chodí i místní a také dělníci,
kteří v obci pracují.“
Svou spokojenost neskrýval
ani pan Jiří Fencl, který si pro
jídlo přijel ze Mšeckých Žehrovic: „Říkal jsem si, že
by v restauraci Na Knížecí mohli otevřít okénko,
a tak jsem to riskl a jsem
rád, že jsem se nespletl.
Několikrát jsem se totiž
tady s manželkou zastavil
na oběd a vždycky jsme
byli spokojeni, jak s kvalitou jídla, jeho cenou, tak
i obsluhou.“
Přestože je okénko
ve zdejší restauraci široko daleko jediné, tak zatím žádná velká sláva, co
se týče vydaných jídel, to
není. První den ve středu se prodalo 9 obědů,
ve čtvrtek 14 a v pátek 12.
Za okénkem Vás rád obslouží číšV sobotu se prodal pouze
ník restaurace Karel Šperl.
jeden oběd, a ten si ještě

Jubilea

koupil náš redaktor. Na základě 15. září zemřela Jaromíra Gratulujeme spoluobčanům,
toho, se okénko v neděli neote- Brabcová ze Mšece po dlou- kteří oslavili svá kulatá jubilea
hé těžké nemoci ve věku 56 let. nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalVzpomínka
ších let.
Dne 8. června jsme vzpomněV září oslavili
li nedožitých 100 let paní Jar- Čapek Richard
60 let
mily Vykoukové, roz. Grillové. Trégrová Anna
75 let
Za vzpomínku děkuje rodina. Závorová Eva
80 let
Pešulová Marie
84 let
V říjnu oslavili
Vzpomínky, blahopřání, Klímová Blanka
60 let
poděkování apod. můBryndač Zdeněk
60 let
Bártová Dana
60 let
žete podávat na úřadě
Mildorfová Alena
65 let
městyse nebo na
Zábranský
František
65 let
Pan Jiří Fencl si přijel pro
gelton@gelton.cz
Suchý Josef
65 let
oběd ze Mšeckých Žehrovic.
Lukáš Josef
75 let
vřelo a o víkendu se již ani otevírat nebude. V pondělí 19. říjManželství uzavřeli
na se prodalo 11 a v následující
den 23 obědů.
Jídlo si můžete u okénka zakoupit každý všední den od 10
do 15 hod. Je možno si vybrat
z několika pokrmů, jídelní lístek je vylepen u okénka, ale najdete ho i na webových stránkách městyse. Jiří Červenka
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Ve čtvrtek 15. října, tedy den
po uzavření restaurací z důvodu pandemie koronaviru, jsem
se zašel podívat, jak probíhá výdej jídla přes okénko v restauraci Na Knížecí. Číšník Karel
Šperl, který přes okénko obsluhuje zákazníky, mně řekl, že si
zákazníci teprve zvykají. „Již

Odešli navždy

KDE SE TAM VZALO STAROSTOVO AUTO?
V úterý 20. října se nám podařilo vyfotografovat starostovo služební auto na návěsovém
podvalníku. Kde se tam vzalo?
My Vám tohle prozradíme až
v příštím čísle. Zatím můžete hádat, nabízíme Vám výběr
z pěti možností: 1. Starosta, jelikož v hospodě požil tankové
pivo, si nechal přivolat odtahovou službu. 2. Jelikož starosta
zatoužil po zn. Lamborghini
Veneno Roadster, nechal své

bližší čerpací stanici PHM. 4.
Auto se mu porouchalo, a tak
mu ho firma ČNES pohotově
odvezla do rakovnické autoopravny. 5. „To bych tedy taky
rád věděl, ale já bych řekl, že to
bylo kvůli tomu, že...“ (uveďte Váš tip)
Své tipy nám můžete zasílat
e-mailem na gelton@gelton.
cz nebo poštou do naší redakce, nejpozději do 15. prosince.
Ze správných odpovědí nebo

Na přívěsovém podvalníku se objevil služební automobil mšeckého starosty.
dosavadní staré auto naložit
a odvést na vrakoviště. 3. Jelikož mu v autě došel benzín,
odvezla ho firma ČNES k nej-

z těch, které se budou správné
odpovědi alespoň blížit, vylosujeme výherce, který obdrží
stokorunovou prémii. Zaměst-

KDY VYJDE PŘÍŠTÍ ČÍSLO MŠECKÝCH LISTŮ?
Příští číslo ML vyjde 14. ledna. Příspěvky do tohoto vydání
můžete zasílat do 29. prosince
na adresu naší redakce, e-mailem nebo odevzdat na úřadu

městyse. Použít můžete i náš
redakční telefon: 313 572 113.
Uvítáme každý váš nápad, příspěvek či kritickou připomínku.
Vaše redakce

nanci úřadu městyse a vydavatelství Gelton jsou ze soutěže
z pochopitelných důvodů vyloučeni.
- jc -

Petr Lansdorf, Družec, a Tereza Procházková, Bdín,
byli oddáni 4. září v obřadní síni ve Mšeci.

OPOZICE SE POKUSILA ODVOLAT…

Dokončení ze strany 5
 Otázka pro T. Rosenbauma, Jiřího Šumu st., Jiřího Šumu ml.: Proč jste se rozhodl pro neutrální postoj při
hlasování o změně programu
jednání zastupitelstva?
Tomáš Rosenbaum
„Nebyl v tom žádný kalkul
ani nějaké náznaky možných
převratů, jen aktuální pocit.
Na některé věci máme s panem
starostou sice odlišné názory
a některé věci bych řešil jinak,
ale on je ten, kdo je za všechno zodpovědný. Myslím, že by
mu ale neuškodilo, kdyby občas naslouchal svým kolegům
nebo občanům.“
Jelikož příští Mšecké listy vyjdou až v lednu, rozhodl jsem se
dát možnost reagovat na vznesené výtky starostovi Jiřímu
Loskotovi již v tomto čísle:
„V první řadě musím důrazně odmítnout nepravdivé nařčení, že nespolupracuji se svými zastupiteli za STAN. Nevím, kde tyto informace paní
Bestajovská nebo přesněji řečeno celá opozice (Bestajov-

ská, Jílek, Vosátková, Soule)
bere. To, že na některé projekty mám odlišný názor, považuji
za normální, ale důležité je, jak
STAN postupuje a spolupracuje ve věcech, o kterých rozhoduje zastupitelstvo, a zde jsme
vždy jednotní. Těžko se mi reaguje na věci, které jsou obecné, a nevím, co má autor těchto sdělení na mysli. Například,
že uzavírám sám smlouvy, které má odsouhlasovat zastupitelstvo. Ano je pravda, že některé smlouvy uzavírám sám, ale
nikdy to nejsou smlouvy, které
má odsouhlasovat zastupitelstvo. Jenom pro upřesnění, starosta našeho městyse současně
vykonává pravomoci rady městyse, tzn., že řeší vše, co nespadá do pravomocí zastupitelstva.
Zastupitelstvu přísluší řešit zejména rozpočet, územní plán,
akční plán rozvoje městyse,
obecně závazné vyhlášky a další pravomoci uvedené v zákoně o obcích. Ale nemůže si vyhradit rozhodovat o pravomocích rady městyse. Pokud tedy
opozice namítá, že dělám něco

v rozporu se zákonem o obcích, nechť to předloží adresně
a ne obecně.
A takto to je ve všech dalších obecných výhradách a ničím nepodložených nařčeních, na které nemohu reagovat. Takže všechny vyjádření opozičních zastupitelů považuji za tendenční a účelové
s jediným cílem přesvědčovat
čtenáře, že svoji funkci nezvládám a že dělám věci v rozporu
se zákonem o obcích. Jistě jste
si všimli, vážení čtenáři Mšeckých listů, že jsem nereagoval
na výhrady ohledně kanalizace. Jsem přesvědčen, že všechny rozhovory a články uvedené v předcházejících Mšeckých listech o ČOV a kanalizaci Mšec jsou dostatečně výmluvné, abyste si sami udělali
názor, zda jde opozici o to, aby
celá tato velmi složitá a náročná
stavba byla zdárně dokončena,
a nebo aby sloužila k politickým půtkám. A jak to bylo složité a těžké, to si občané našeho
městyse zažili na vlastní kůži.“
Jiří Červenka
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CO TO BYLO ZA SUPER KOČKU,
KTERÁ NEDÁVNO VYSTUPOVALA VE MŠECI?

FOTO STANISLAVA PECHOVA

Těch je samozřejmě víc, ale
V únoru a září vystupovala ve Mšeci krásná Paloma Eiffel. želkou jenom proto, aby v so- že to není vůbec jednoduché.
Ve vyprodaném sále diváci nejen obdivovali půvab této ženy, botu mohli jít na fotbal. Ale Největší problém dělá paruka nejvíce používám zn. Derale především se dobře bavili. Kdo ve skutečnosti je tato atrak- chodí na nás i muži, kteří jsou holohlavému člověku, poně- macol.
vadž se mu kůže
tivní a přitažlivá dáma? Abychom se to dozvěděli, pozvali jsme
zz Kde například sháníte
pod ní víc potí. paruky?
ji do naší redakce.
Samozřejmě, že
Různě, dost v Americe, proPavel Žáček, alias Paloma každý pátek a sobotu po celých
je v každé paru- tože tam je ten trh s tímto artiEiffel, žije v Unhošti a je mu Čechách.
ce teplo, ale zá- klem nejbohatší. Jedna paruka
36 let, i když na to nevypadá.
zz Takže na nezájem publileží na její kva- tam vyjde i na čtyři tisíce korun.
V ženských šatech a perfektně ka si nestěžujete...
litě. Ty nejdražší
zz O ty paruky se musíte
nalíčený dokáže pomotat hlaTo vůbec ne, naopak zájem
se vyrábějí z pra- průběžně starat?
vu nejednomu muži, a dokon- o naše vystoupení má stoupavých vlasů, další
Samozřejmě, musíte j e
ce i ženám. Žije prakticky dva jící trend. Objednávají si nás
z umělých vlá- mýt stejně jako klasické vlaživoty, páteční a sobotní veče- jak města a obce, tak pořadateken.
sy, jelikož se při nošení špiní
ry tráví na vystoupeních jako lé diskoték, ale například i lidé
zz J a k s e od make-upu apod. Nemůžete
atraktivní žena, v ostatní čas na soukromé oslavy. VystupuV á m c h o d í ji vyprat v pračce, jak si někdo
jako sympatický mladý muž.
jeme na plesech i v hospodách.
n a v y s o k ý c h myslí, ale musíte ji mít šampozz Jak dlouho již vystupuje- A některé akce si organizujeme
podpatcích?
nem v ruce. A to je práce na dvě
te jako travestita?
také sami.
Není to vůbec hodiny, když paruku chcete
Jedenáct let, od roku 2009.
zz Ve Mšeci jste letos vystujednoduché, již umýt dobře.
Vystupuju buď sám nebo s dal- povali dvakrát, s jakými pociněkolikrát jsem
zz Jak často se Vám stane, že
šími travestity. Naše skupina ty jste z těchto akcí odjížděl?
si vyvrkl nohu si vás chlap splete s opravdočítá šest až sedm lidí.
Obě akce proběhly výbora přezkou do- vou ženou?
zz Jak Vaše vystoupení vy- ně. Poprvé jsme tady vystukonce rozřízl
Stává se to. Dokonce se mnou
padá?
povali koncem února, těsně
nohu, takže mi někteří muži začnou laškovat,
Trvá tři hodiny, a jak já ří- před koronavirovou epidemií
z ní chrčela krev. ale já je v tom nechávám, nekám, je to takový program le- a bylo vyprodáno. Diváci byli
zz Ja k j s t e chci jim brát iluze. Proč taky?
Pavel Žáček v civilu.
tem světem. Předvádíme jak skvělí a jsem rád, že byli spose dlouho učil Někteří se to potom dozví, a tak
naše, tak světové zpěvačky, kojení. Ta druhá akce proběh- na nás prostě zvědaví. Máme chůzi v takovýchto botách?
jsou z toho překvapení, někteří
dneska už jich bude dohroma- la v druhé polovině září, kdy už jednu 85letou fanynku, kteNějaký dlouhodobý trénink i zklamaní...
dy kolem stovky. Já mam rád tady řádila druhá vlna epide- rá se svou dcerou a vnučkou jsem kvůli tomu neabsolvoval,
zz Kolik měříte a kolik máte
českou scénu, takže se zaměřu- mie, což poznamenalo i účast. chodí na každé naše vystoupe- spíše se stále průběžně na tom číslo bot?
ju spíš na ty české. Každé naše Přišla asi polovina lidí oproti ní, které se uskuteční v dosahu zdokonaluju.
vystoupení je však jiné, nikdy únoru, ale diváci se bavili stej- jejího bydliště.
zz Když se poně dobře, jako
zz Jaká je konkurence ve Va- hybujete v ženpředtím. A spo- šem oboru?
ském oblečelupráce ze straU nás v republice je zhru- ní, cítíte se jako
ny úřadu měs- ba padesát travestitů, kteří se žena, uvažujete
tyse byla vždyc- tím živí nebo si přivyděláva- jako žena?
ky perfektní.
jí, jako já.
Ne vím, jestzz Pamatuzz Uživil byste se tím, po- li uvažuju jako
jete si, na kte- kud byste dělal jenom tra- žena, ale abych
rém vystoupe- vestitu?
tuhle roli dobní na Vás přišlo
Řekl bych, že ano, ale já ne- ře zahrál, musím
nejvíce diváků? chci. Pro mě je to koníček a pří- se cítit jako žena.
K a ž d ý r o k jemný melouch, ale nechtěl Musím se přev y s t u p u j e m e bych, aby to byla moje každo- pnout do té ženna parníku při denní práce.
ské polohy.
plavbě po Vltazz Do kolika let chcete vyzz Kolik máte
vě, tam přijde stupovat, přemýšlíte o plas- ženských šatů,
vždycky něko- tických operacích?
paruk a bot?
lik set lidí, 350
Dokud bude o mě zájem, rozJéžiš, moc, to
u rč itě. Ji n a k hodně bych se nechtěl někam jsou desítky a dev sále, když je vnucovat. Plastickou operaci sítky, těžko bych
velká účast, tak už mám jednu za sebou, a to to spočítal.
Atraktivní Paloma Eiffel.
je to až 250 lidí. s ušními boltci před 16 lety.
zz Víc než pazz J a k é j e Dalším se nebráním, pokud to desát?
Měřím 192 cm a v civilu nosložení Vašeho bude dobré pro můj soukromý
No, tak to určitě... Již jsem sím boty č. 44, jinak na vystoudiváctva?
život. Určitě bych nešel na ope- do toho investoval tolik, že to pení chodím v botách č. 42.
D e v a d e s á t raci kvůli vystupování jako tra- radši nechci ani vědět. Možná,
zz A jak je to možné, na vyprocent tvoří vestita.
že by za to byly dva mercedesy... stoupení se Vám noha zmenší?
ženy, nejčastězz Zažil jste na pódiu nějazz A kde to všechno máte?
Já mám totiž tvarově ženskou
ji
mezi
30
až
55
ký
trapas?
Máme
naštěstí
větší
rodinný
nohu,
takže když mám boty
Paloma Eiffel má krásnou postavu.
lety. A těch deTěch už byla spousta, napří- dům, takže z místnosti pro ná- do špičky, tak dokážu tu nohu
není stejné. Tam, kde máme set procent mužů, to jsou vět- klad když člověku spadne pa- vštěvy mi bylo dovoleno udělat zdeformovat tak, abych se vešel
největší úspěch, jezdíváme dva- šinou, jak já říkám, podpan- ruka z hlavy. Každá paruka se šatnu pro Paloma Eiffel.
do bot č. 42.
krát do roka, jinak vystupujeme tofláci, kteří jdou se svou man- na hlavu jinak připevňuje, takzz Jaká líčidla používáte?
Dokončení na straně 10
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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

1
7
13
19
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Národní archiv, Stabilní katastr
Indikační skizzy, sign. RAK 153
(celá skica)
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CO TO BYLO ZA SUPER KOČKU, ...

Dokončení ze strany 7
zz Kdo Vás naučil si udělat
správně make-up?
Já jsem v tomhle samouk.
Dneska je také hodně návodů
na internetu.
zz Jak se dlouho líčíte?
Když nestíhám, tak půl hodiny, rekord mám 18 minut. Jinak
se líčím tak tu hodinku.

Paloma Eiffel opět jinak.
zz Kolik máte prsou?
Čtvery, silikonové i nafukovací.
zz Jaké to je pro chlapa chodit s ňadry, nepadají vám?
Tak samozřejmě musíte si dát
při velkých pohybech pozor, ale
že by mně při chůzi nějak vadily, to říct nemohu.
zz S čím máte největší problém, co se týče ženského oblečení?
Já mám největší problém
s ženskými doplňky, vadí mi
dlouhé náušnice a náramky
na ruce.
zz Chtěl byste být ženou?
Ne, nechtěl, mě by nebavily ty složité a dlouhé přípravy,
než vyjdu z domu. Když se musím nalíčit na páteční a sobotní
vystoupení, tak mi to fakt stačí.
zz Jakou dostáváte nejčastější otázku jako travestita?

Jestli bych chtěl chodit v ženském oblečení i v běžném životě.
zz A chtěl?
Ne, nechtěl, v civilu jsem rád
za Pavla. Tohle je opravdu pouze můj placený koníček.
zz V jakém historickém období to podle Vás ženám nejvíce slušelo?
Já bych řekl, že v těch šedesátých letech minulého století,
kdy nosily ty krásné klobouky
a nadělané vlasy. Dámy o sebe
tehdy hodně pečovaly.
zz Jaký máte pocit, když
se svléknete z těch ženských
šatů?
Vím, že je konec a že přijde
honorář, co lepšího můžu chtít?
Jako muž se prostě cítím líp.
zz Kdy Vás poprvé napadlo se obléknout do ženských
šatů?
Již na škole jsem vystupoval
na různých besídkách, a tam
už mě bavilo hrát někoho jiného. A v té ženské roli se člověk
může více vyřádit.
zz Chtěl byste mít za partnerku sám sebe?
Nechtěl, já jsem totiž ve znamení lva, jsem panovačný,
urážlivý, ješitný a vůbec...
zz A líbil byste se sám sobě
vzhledově, tak, jak jako žena
vystupujete?
To asi ano, akorát by mně vadila ta výška. Pro mě třeba herečka Ivana Chýlková už je příliš vysoká.
zz Kdyby se někdo z vašich
divaček nebo diváků do Vás
zamiloval, kdo by z nich měl
šanci, ta žena či ten muž?
Žena by, bohužel, šanci neměla, já jsem totiž gay.
zz V kolika letech jste zjistil,
že jste v tomhle ohledu jiný,
než ti ostatní?
Asi v deseti, jedenácti letech.

zz Kdy jste se rozhodl to
oznámit rodičům?
V sedmnácti letech, když
jsem začal jezdit za svým přítelem. Já byl vychováván v rodině tak, abych nelhal. Jednou se
mě máma zeptala, kam jezdím,
že si myslí, že chodím s nějakou ženskou, která má dvě děti.
Nevím, kde to tenkrát vzala.
Já jsem jí na to řekl, že to není
žádná ženská, ale že je to kluk,
který mě přitahuje a ke kterému něco cítím.
zz Jak na to reagovala?
Pouze na to řekla: „Fakt, jo?“
To si pamatuju dodneška. Jinak
to bylo v pohodě. Táta to sice
v počátku vzal trochu hůř, ale
taky to naštěstí přijal nakonec
dobře. A protože jsem ve znamení lva, tak jsem rodičům rovnou řekl, že si svého přítele nastěhuju do bytu. Rodiče s tím
kupodivu souhlasili, pouze táta
mě požádal, abych se s přítelem na ulici nevodil za ruku, což
jsem mu slíbil, jelikož to ani sám

zz Travestité jsou většinou
homosexuálové?
Já myslím, že ano, i když někteří říkají, že nejsou.
zz Měli jste na střední škole
hezké spolužačky?
Ano, a představte si, že s tou
nejkrásnější jsem seděl celé čtyři roky v jedné lavici, což mi záviděla celá třída.
zz Jaký jste z toho měl pocit?
Mělo to svou hranici, mně se
sice líbila, ale žádný větší zážitek či pocit jsem z toho neměl. Byl jsem ale jediný kluk
ze třídy, který ji mohl sáhnout
na prsa, což mně všichni spolužáci záviděli.
zz Jak si vysvětlujete, že
zrovna Vám to tolerovala?
Já jsem přesvědčen, že vycítila, že jsem homosexuál
a že ode mne žádné nebezpečí nehrozí.
zz Kdy se Vaši spolužáci dozvěděli, že jste homosexuál?
Ve třetí třídě a všichni to vzali úplně normálně. Po maturitě jsem se dozvěděl, že byl se
mnou ve třídě ještě další homosexuál. Já to tak trochu sice
tušil, ale nějak jsem se o to víc
nezajímal.
� Máte přítele?
V současné době ano, už tři
čtvrtě roku.
� Chcete mít děti?
Ne, nechci, po dětech netoužím. Mně stačí ty čtyři, co
mají mé sestry. Mám dvě neteře a dva synovce.
� Čím se živíte v civilu?
Vystudoval jsem obchodní akademii, živil jsem se jako
číšník, šest let jsem pracoval na přepážce u České pošty
Nohy Paloma Eiffel na kraa dnes pracuji na letišti Ruzybičce se silonkami.
ně v kanceláři na úseku letecnedělám. Dokonce i děda s ba- ké dopravy.
bičkou tuto informaci přijali nazz Jaké jsou Vaše další záprosto bez problémů.
jmy kromě travestismu?

Veškerý volný čas věnuji organizaci dalších vystoupení,
rád také jezdím na zahraniční

Krásná žena Paloma Eiffel.
dovolené za teplem. Navštívil
jsem zatím Thajsko, Bali, Maledivy apod. Rovněž rád sportuji. Jezdím na kole, kolečkových bruslích nebo si zajdu
do Aguaparku.
zz Na co jste jako travestita
nejvíce hrdý?
Asi na to, že moje nohy se dostaly na obálku krabiček se silonkami. Moje kamarádka, jež
pracuje jako fotografka, totiž
jedné reklamní firmě na dotaz, jestli nezná nějakou modelku s krásnýma nohama, odpověděla: „Modelku žádnou neznám, ale mám kamaráda s nejhezčíma nohama, které jsem
kdy viděla.“ Ona moje nohy
potom nafotila a od té doby se
objevují na krabičce se silonkami značky NOVIA.
Jiří Červenka
P.S.: Vystoupení Pavla Žáčka je možno objednat na adrese: palomatravesti@seznam.
cz, facebookový profil: Pavel
Paloma Eifel

MAJITELŮM DOMŮ, KTEŘÍ SE DO KONCE ROKU...

Dokončení ze strany 1
Původní česla, což bylo
v podstatě síta s třímilimetrovými otvory, byla vyměněna
za prutová, respektive za pruty, které jsou od sebe vzdálené 6 mm, a tato česla fungují
o 100% lépe. V současné době
ještě reklamuji bezpečnost práce, protože lávka na mšecké čističce je z tohoto pohledu absolutně nevyhovující.
zz Takže čistička teď funguje dobře, bez problémů?
Nyní, po vyřešení dalšího
problému, již ano.

zz Jakého problému?
V nitrifikační nádrži se
nám začal ztrácet aktivní kal,
a protože jsme ještě netušili, co může být tohoto příčinou, objednal jsem po dohodě
s technologem 20 m3 aktivního kalu. Ale když se v nitrifikační nádrži zase a tak trochu
záhadně objevil, mohli jsme
tuto objednávku zrušit. Pravděpodobně nebyla správně nastavena mýchadla v denitrifikační nádrži a zůstávalo v ní
větší množství kalu, než mělo.
Takže teď technologii čištění

ještě dolaďujeme a vše nasvědčuje tomu, že vše bude fungovat bez problémů.
zz Kolik je v této době,
v polovině října, připojeno
domů do nové kanalizační sítě?
Nyní je to 135 domů, a tempo připojování musíme zrychlit. V současné době řešíme
to, jak by měl městys přistoupit k těm, kteří se do konce
tohoto roku nepřipojí. Určitě nám pomůže novela zákona o vodách, kdy od 1.1.2021
bude platit to, že my budeme

ty majitele mšeckých domů,
kteří se stále nepřipojili, motivovat k tomu, aby tak co nejdříve učinili, a to ostatní bude
řešit vodoprávní úřad v Rakovníku. Ten, pokud zjistí, že
je někdo po 1.1.2021 nepřipojen, vyzve ho k tomu, aby doložil, jakým způsobem likviduje odpadní vody. Bude muset doložit, v jaký den vyvezl
odpadní jímku, jaké množství a jaká firma to likvidovala, a bude to muset odpovídat
směrnému číslu. Proto bych
chtěl na mšecké občany ape-

lovat, aby se do konce tohoto
roku do kanalizace připojili
a v novém roce se tak vyhnuli nepříjemným jednáním se
zástupci vodoprávního úřadu
a možná i nemalým sankcím.
zz Jaký je podle Vás nejčastější důvod toho, že se někteří
lidé nechtějí připojit do kanalizace?
Podle mě jsou to důvody
převážně ekonomické, protože zhotovení přípojky může
někoho vyjít i na desítky tisíc korun.
Libor Pošta
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JAK VE MŠECI PROBÍHALY

VOLBY DO KRAJE A DO SENÁTU
Volební uskupení do Středočeského kraje a kandidáta do Senátu jsem vybíral spí-

Pan Jan Volf chodí k volbám
pravidelně.
še podle stranické příslušnosti.
zz Takže když jste vybíral
svého favorita do Senátu, tak

FOTO LIBOR POŠTA

Prvním, kdo mi přišel takříkajíc pod ruku, byl Jan Volf
(78):
zz Odhodlání, že půjdete letos volit, jste měl již delší dobu
nebo padlo rozhodnutí účastnit se těchto voleb až v poslední den či chvíli?
My s paní chodíme k volbám
pravidelně, ale tentokrát jsme
účast v nich zvažovali a rozhodli jsme se až dnes, někdy
kolem poledne.
zz Jakou roli v tom sehrála
koronavirová pandemie?
Vůbec žádnou, z nějakého
koronaviru jsme strach neměli.
zz Předpokládám, že jste
volil jak do kraje, tak i do Senátu. Do jaké míry byla pro
vás důležitá příslušnost k nějaké straně?

jste hned vyřadil všechny kandidáty z pravicového nebo
z levicového spektra?
Nejdřív jsem dal na stranu
všechny levičáky, a pak jsem
sáhl po někom z té pravice. Dá
se říct po tom, jehož lístek jsem
vzal první do ruky. Vybírat někoho z těch zbylých bylo pro
mě těžké, protože je neznám.
zz Takže Vy jste vyloženě
pravicový volič.
Určitě, já dopředu vykračuji
vždy pravou.
zz Ale tím v podstatě znevažujete levicové heslo „kupředu levá“.
No, asi jo.
Po chvíli jsem před úřadem
oslovil Lenku Hnízdilovou
(34), administrativní pracovnici. Ta mně prozradila, že volila jak do kraje, tak i do Senátu,
a při výběru určitého volebního uskupení do Středočeského
kraje postupovala následovně:
„Snažila jsem se vybrat někoho ze středu politického spektra, a nakonec jsem po jednom
volebním lístku sáhla. Moje

volba se mi úplně nelíbila, ale
Rozhodli jsme se až v posledbylo to asi nejmenší zlo, z toho, ní chvíli, ale pandemie koronaco nejen mně bylo nabízeno. viru v tom nehrála žádnou roli.
A mohu ješ� Vo l i l
jste do kraje
tě prozradit
to, že soui do Senátu?
časné vedeAno, a to,
ní kraje jsem
koho budu
nepodpořivolit do kraje, jsem měl
la.“
Při výbějiž delší dobu
ru svého sej as ně d ané,
nátora byla
a bylo to pro
pro ni důlemě jednoduché – prosžitější osobtě jsem sáhl
nost, než
její stranicpo svojí straká nálepka.
ně. Do Senátu
„Myslím si,
jsem se snažil
že v Senátu Lenka Hnízdilová: „Moje volba vybrat nějanení přísluš- se mi úplně nelíbila, ale bylo to kou osobnost,
nost k něja- asi nejmenší zlo.“
a to, za jakou
stranu kandiké politické
duje, nebylo pro mě až tak důstraně až tak důležitá.“
Nakonec jsem před úřadem ležité.
zastavil Jiřího Majera (72)
zz A vybral jste si pravicoa jeho paní:
vého či levicového kandidáta?
zz To, že se zúčastníte těchto
Od převratu v roce 1989 vovoleb, jste věděli již delší dobu lím jen pravicové subjekty či
nebo jste se rozhodli až nyní? kandidáty.
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Ve dnech 2. a 3. října proběhly ve Mšeci volby do Středočeského kraje a také se v 1. kole voleb do Senátu rozhodovalo o tom, kdo se za týden ve finále utká o post senátora ve volebním obvodu Louny – Rakovník. Před jediným volebním
okrskem, před budovou úřadu městyse, jsem oslovil několik
občanů Mšece.

KOHO ZVOLILI MŠEČTÍ OBČANÉ?
V prvním říjnovém týdnu proběhly volby do středočeského o 10 %, ČSSD o 7 %, STAN
krajského zastupitelstva a Senátu ČR také ve Mšeci, a to ve vo- o 5 % a KSČM o 3 %.
lební místnosti v budově úřadu městyse.
S e nát n í volby d op a d ly
ve Mšeci následovně: 1. Ivo
V krajských volbách zvítězilo Rozumní (0,87 %) a Svobod- Trešl (STAN) – 29,72 %, 2. Vlave Mšeci hnutí ANO s 22,36 % ní (0,43 %). Ostatní kandidu- dimír Drápal (ODS) – 19,36 %,
hlasů. Na dalších místech se jící subjekty nedostaly ani je- 3. Milan Rychtařík (ANO) –
umístili: Piráti (17,54 %), ODS den hlas.
18,01 %, 4. Daniel Pitek (SEN
V porovnání s minulými 21) – 12,16 %, 5. Dominik Han(17,10 %), STAN (15,35 %),
SPD (7,89 %), Spojenci (5,70 krajskými volbami před čtyř- ko (SPD) – 8,55 %, 6. Zdeňka
%), KSČM (3,94 %), ČSSD mi roky si nejvíce polepšili Pi- Hamousová (USZ) – 5,85 %, 7.
(3,94 %), Trikolóra (2,63 %), ráti, a to o 15 % a ODS o 8 %. Václav Beneš (KSČM) – 3,60 %,
DSZ (1,31 %), DSSS (0,87 %), Nejvíce si pohoršilo ANO, a to 8. Rostislav Domorák (S.cz)

FOTO LIBOR POŠTA

Ve druhém
kole zvítězil
M U D r. Iv o
Trešl (Stan) se
60,86 % hlasů
nad Mgr. Vladimírem Drápalem (ODS),
který obdržel
39,13 %.
Ke krajským volbám
Pan Jiří Majer vhazuje obálku se svým hlasem s e ve M š e ci vydado volební urny.
lo 33,14 %
– 1,80 % a 9. Zdeněk Pištora a k prvnímu kolu senátních
To teprve řešíme, ale mám (Trikolóra) – 0,90 %. Jaroslav voleb 32,01 % voličů. Ke 2.
představu, že číšník, jelikož ze Veselý (UFO) nedostal ani je- kolu již přišlo pouhopouhých
systému poznáme, kdo hos- den hlas.
9,77 %.
- jč ta obsluhoval, dostane 80 až
85 % z provize, zbytek půjde
na systém.
zz Jak vidíte budoucnost re- SE OPRAVOVALA VOZOVKA
staurace v koronavirové době?
Před domem čp.
Budeme se snažit jí udržet 158 se na dvou mísa uvidíme, jaká bude návštěv- tech propadla nánost, až koronavirus opadne. sledkem kanalizačNemůžeme ji ale držet za kaž- ních prací vozovka
dou cenu. Pokud by do ní cho- na státní silnici 1/16.
dilo pět lidí, tak bychom ji mu- V druhé polovině říjseli zavřít, a to si asi nikdo ne- na se pracovalo na její
přeje.
Jiří Červenka opravě.
- re -

PŘEŽIJE RESTAURACE NA KNÍŽECÍ...
čne využívat masivněji. Vždyť
i bezhotovostní platba je někde vyžadována s ohledem
na fenomén dnešní doby, což
je Covid 19. Právě bezhotovostní platby přispívají prokazatelně k několika jiným opatřením, které snižují riziko nákazy. Tak i z tohoto pohledu je
Qerko výborné a jsem rád, že
ho jako úplně první v celém
okolí máme.
zz Jak jste vyřešili systém
vyplácení zpropitného, které
díky Qerku nedostane číšník
na dlaň?

V ŘEVNIČOVSKÉ ULICI

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Dokončení ze strany 3
a prodáváme pouze sortiment,
který si zákazník odnese s sebou. Přesto systém využilo již
73 zákazníků, kteří realizovali
útratu za 37 872 Kč a na spropitném dali dalších 2.634 Kč.
To, že zákazníci takto uhradili platby na 140 účtech, signalizuje, že část zákazníků u nás
v restauraci platí Qerkem opakovaně. Těší mi, že spokojenost zákazníků je hodnocena
číslem 93% . Qerko má určitě
budoucnost a je jenom otázka
času, kdy se tento systém za-
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PŘED STO LETY SE ZAČAL MĚSTYS MŠEC
STARAT O SVÉ CHUDÁKY A ŽEBRÁKY

KRESBA LADISLAV OPLT

Až do roku 1920 byli nejchudší občané Mšece vydáni na pospas tehdejší společnosti. Většinou chodili sbírat lesní plody a každý pátek, jak bylo tenkrát zvykem, se
vydávali na žebrotu. V roce 1921 jim sice obecní rada jednohlasným usnesením tyto páteční pochůzky zakázala, nicméně jim bylo započato vyplácení jistého obnosu, za který museli dle svého stáří něco udělat, například vyčistit ulici, kostel atd. Mimo to jim byl poskytován bezplatný byt ve starém obecním domě nad kašnou.

Mšecké listy 5. listopadu 2020

historie

strana 13

ROD SCHWARZENBERGŮ PŘIVEDL MŠEC NA VÝSLUNÍ

Z FONDU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Schwarzenbergové jsou český fansberskou větev. Tu druhou
a německý šlechtický rod, nej- založil syn Erkingera I. Mistarší zmínka o něm pochází chal II († 1469), jehož potomz roku 1127. Schwarzenbergo- ci prosluli zejména jako vávé patřili mezi nejbohatší ev- lečníci. Jeho vnuk Erkinger
ropské šlechtické rody a hráli
významnou roli v české a německé historii. Prosluli jednak
jako výborní hospodáři a modernizátoři zemědělství, lesnictví a průmyslu, a také jako vojevůdci. V době svého největšího rozmachu Schwarzenbergové vlastnili 99 panství – sto
jich nebylo jenom kvůli tomu,
že by si museli vydržovat vlastní armádu.
Prapředkové rodu se původně psali ze Seinsheimu (město v Bavorsku) a až na počátku 15. století získali panství
Erb rodu Schwarzenbergů.
a jméno Schwarzenberg, když
Erkinger I (1362 – 1437) v té
době ještě ze Seinsheimu kou- II. měl dva syny, starší Vilém
pil hrad a panství Schwarzen- I. (1486 – 1526) se stal zaklaberg, ležící mezi Würzbur- datelem rýnské linie. Jeho syn
gem a Norimberkem. Krátce Vilém II. padl 20. srpna 1557
nato v roce 1420 se Erkinger I. v bitvě ve španělsko-francouzjiž ze Schwarzenbergu vypra- ské válce mezi Habsburky a rovil na křížovou výpravu proti dem Valois.
českým husitům.
Králi Zikmundu
Lucemburskému
také na financování křižáckých výprav půjčoval peníze. Král se mu
odměnil tím, že
mu dal do zástavy hrady a města
Točník, Žebrák,
Kadaň, Žatec a Beroun. Na Zikmundově straně se zúčastnil bitev v roce
1427 u Domažlic
a v roce 1431 u Tachova, které skončily těžkými porážkami. Erkinger
byli se Zikmundem příbuzní. Erkingerova druhá
manželka Barbora
byla totiž sestřenicí druhé manžel- Adam Schwarzenberg (1583 – 1641).
ky císaře ZikmunJediný syn Viléma II. Adolf
da, Barbory Celské. Erkinger I.
ze Schwarzenbergu byl prvním Schwarzenberg (1551–1600)
členem rodu, který měl bližší se stal proslulým válečníkem.
Nejprve v bavorských vojenvztah k Čechám.
V 15. století se rod rozdělil ských službách, později bojona hohenlandsberskou a ste- val ve španělském vojsku vé-

vody z Alby. V roce 1594 přešel šestnáctiletý převzal tituly Schwarzenberg se již nikdy nedo služeb císařských v hodnos- a majetky svého otce. Rovněž oženil a naopak vstoupil do joti plukovníka, válčil v Uhrách on zahájil svou kariéru také hanitského řádu.
a jeho nejslavnějším činem bylo jako voják v tureckých válkách.
V následujících letech půdobytí turecké pevnosti Raa- Později přešel do služeb protes- sobil jako tajný rada ve službu v roce 1598. Turci se bráni- tanského braniborského kur- bách Braniborska, kde brzy
li statečně, nicnabyl značného vliméně byli poravu na celé radní koženi. Hrabě tak
legium a rozhoduzachránil Vídeň
jícím způsobem tak
před obležením.
ovlivňoval politiku,
Toto vítězství
zejména pak v dolnad Turky slanorýnských zemích.
vila celá křesStejně tak v Bergsku
ťanská Evrovyužíval svou moc
pa. Císař Rudolf
k prosazení vlastních
II. dne 5. červzájmů.
na 1599 na PražAč katolík v proském hradě vytestantské zemi, stal
znamenal Adolse Adam místodržífa Schwarzencím a získával stále
berga a povýšil
větší vliv na politiku
jej do hraběcího
státu. Po čase však
stavu a do rodoupadl v nemilost,
vého erbu přidal
veškerý jeho majeTurkovu hlavu,
tek byl zabaven a pokteré černý hatomci jej získali zpět
vran klove oko.
až po letech. Adam
Takovýto výjev
Schwarzenberg zeprý Adolf viděl,
mřel ve věku 58 let
když vyšel druna mrtvici v roce
hý den ze svého Adolf Schwarzenberg (1551–1600).
1641 poté, co se rozstanu a přál si ho
čílil kvůli tomu, že se
do svého erbu.
fiřta Georga Wilhelma a stal se pro nedostatek potravin a žolNově povýšený hrabě Adolf díky svým schopnostem jeho du vzbouřila posádka pevnosSchwarzenberg měl však pro- tajným radou a nejvyšším ko- ti Spandau, kde v té době sídblémy s výplatou žoldu svým mořím. V roce 1613 se stal do- lil. Vládce Braniborska Fridvojákům. Když uherský král konce ministrem.
rich Wilhelm nechal zabavit
Matyáš dlouho neVe stejném roce se oženil jeho majetek a Adamův syn
poslal jeho vojsku s Markétou, svobodnou paní Jan Adolf I. se před zatčením
v Uhrách pení- z Pallantu (†1615), se kterou v Berlíně musel zachránit útěze, vojáci povstali měl dva syny Franze Hartrada kem. V roce 1662 potom koua Adolfa Schwar- (*1613) a Jana Adolfa I (*1615). pil Mšec a vybudoval z něho
zenberga 29. čer- Necelé dva týdny po porodu vyspělé a krásné městečko. Ale
vence 1600 jeden druhého syna Jana Adolfa I. o tom až v příštím čísle.
z e v z b ou ře n c ů jeho manželka zemřela. Adam
Jiří Červenka
kulkou do čela zastřelil. Bylo mu 49
let. Jeho tělo bylo
převezeno do Vídně až za několik
- Erkinger I.
(1362–1437)
týdnů, kde byl hra- Michal II.
(† 1469)
syn
bě 6. prosince 1600
- Michal III.
(† 1499)
syn
pohřben v augus- Erkinger II.
(† 1518)
syn
tiniánském kostele
- Vilém I.
(1486–1526)
syn
se všemi vojenský- Vilém II.
(† 1557)
syn
mi poctami. Jeho
- Adolf
(1551–1600)
syn
rakev neslo deset
- Adam
(1583–1641)
syn
šlechticů a traban- Jan Adolf I.
(1615–1683)
syn
ti arcivévody Ma- Ferdinand Vilém (1652–1703)
syn
tyáše. Císař Rudolf
- Adam František
(1680–1732)
syn
II. mu nechal udě- Josef 1. Adam
(1722–1782)
syn
lat honosný náhro- Jan I. Nepomuk
(1742–1789)
syn
bek, který však již
- Josef II.
(1769–1833)
syn
neexistuje.
- Jan Adolf II.
(1799–1888)
syn
Adolf Schwarzenberg se
- Adolf Josef
(1832–1914)
syn
v roce 1581 oženil s Marké- Jan Nepomuk II. (1860–1939)
syn
tou Wolfovou z Metternichu,
- Adolf
(1890–1950)
syn
se kterou měl jediného syna
- Jindřich I.
(1903–1965)
adoptivní syn
Adama Schwarzenberga (1583
- Karel VII.
(*1937)
adoptivní syn
– 1641). Ten v roce 1600 jako

Rodová posloupnost
Schwarzenbergů

Z FONDU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Po třicetileté válce v roce 1662 koupil zpustošené a vypálené
městečko Mšec kníže Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu a za krátkou dobu z něj učinil výstavní a vyhledávané místo. Kdo vlastně byl tento kníže a jak toho dosáhl? To vše si řekneme v příštím čísle. Nyní se pojďme podívat na jeho neméně významné
předky, abychom se krom jiného dozvěděli, že ani pro šlechtice nebyl život v tehdejší době lehkým peříčkem.
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SYNOVEC PADLÉHO VÁCLAVA ZÁVORY ZE MŠECE

NÁM VYPRÁVĚL, JAK TO BYLO U HŘÍŠKOVA
V minulém vydání Mšeckých listů jsme zveřejnili 2. část
psaných vzpomínek sedláře Františka Marouška na poslední
dny 2. světové války, které nám poskytla jeho dcera, Ludmila
Hrdinová, rodačka ze Mšece. Po zveřejnění těchto vzpomínek
nás oslovil pan Jaroslav Závora ze Mšece čp. 191, který přinesl
nové informace k událostem, které se odehrály v souvislosti
s boji o vojenské skladiště na Boru, při kterých byl při výjezdu na Hříškov zastřelen jeho strýc Václav Závora.

a kde by v nedalekém muničním skladu mohli získat nějaké zbraně a posléze je odvézt
do Prahy. A všichni se této myšlenky hned chytli. Můj strýc
pak přijel s náklaďákem, kterým jezdil ve firmě pana Pufra,

Mobilizace na hranicích v roce 1938. Václav Závora je v pozici vleže druhý zprava.

Pohřeb Václava Závory. Jeho hrob se na mšeckém hřbitově nachází hned proti hlavnímu vchodu.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ZÁVORY

mu bratrovi, Václavu Závorovi,
velmi vřelý vztah a byl jeho jakýmsi opatrovníkem. Ale jednou mi příběh mšeckých kluků, včetně jeho bratra Václava,
kteří se rozhodli pomoci v boji
s německými okupanty, do po-

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ZÁVORY

Svatba Václava Závory s Marií Justovou.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ZÁVORY

měrně velkých detailů převyprávěl,“ pokračoval dále Jaroslav Závora, a tento příběh posléze převyprávěl i mně: „Můj
strýc Václav Závora byl řidičem
ve firmě pana Pufra, který bydlel hned vedle pneuservisu
pana Pacholíka. Dne 7. května
s kamarády poslouchal v restauraci Na Knížecí rádio, samozřejmě v tajnosti, a Praha
zrovna volala o pomoc. Jedním
z kamarádů mého strýce byl
i cukrář Laube, a ten se zmínil,
že by bylo dobré vyjet na Hříškov, kam se stahovali Němci,

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ZÁVORY

„Já bych chtěl polemizovat
s některými fakty, uvedenými
v 2. části vzpomínek pana Marouška, především s tvrzením,
že Václav Závora byl osobním
řidičem mjr. Bouchnera, což
není vůbec pravda, a rád bych
vám řekl, co mi o tomto výjezdu mšeckých kluků na Hříškov,
kam se stahovaly německé jednotky, vyprávěl můj táta,“ řekl
mi Jaroslav Závora v úvodu našeho setkání.
„Můj táta o tom nerad mluvil. Hodně ho to bolelo, protože
měl ke svému o tři roky mladší-

ostatní kluci sebrali doma scho- podařilo seskákat dolů, a hned že se již dostali z dosahu něvané kvéry, prostě co kdo měl, vedle silnice se kryli v tako- meckých vojáků, tak narazili
a vyrazili, ale bez Laubeho, kte- vém mělkém příkopu. Jedním na další skupiny Němců, který z nějakého důvodu nemo- z nich byl i slavný kladenský ré se sem stáhly, a při dalších
hl, směrem na Hříšpřestřelkách a střekov. V Srbči, v Milém
tech padlo určitě
a na Boru nabrali dalvíce než pět dalších
ší kluky a také ruskékluků.
ho partyzána, který
Když sem tam jezbyl jako jediný ozbrodil jako malý kluk,
jen samopalem. Měli
tak na místech, kde
v plánu projet Hříšti kluci padli, byly
kovem a odtud směudělané takové malé
rovat k hájovně, která
ohrádky s křížem.
se nacházela napravo
Jedna z nich, mysod Hříškova, kde měli
lím, že je trojhrandostat další instrukce.
ná, se dochovala
Ale Hříškovem nakopřímo u silnice donec neprojeli...
dnes. Na tomto mísKdyž přijeli k Hříště byli nikoliv zakovu, tak v první osstřeleni, ale ubodátré zatáčce před Hříšni dva kluci, kteří
kovem na ně Němci
však byli z jiné skuspustili střelbu z kupiny a zabiti byli již
lometu. Byli na ně
5. května. Němcům
dokonale připravese snažili vysvětni, měli tam vytvořelit, že již nemá cenu
né kulometné hnízdo
vzdorovat, že Hitler
a na dalších stanovišje kaput. Nicméně
tích a v dalších budo- Tato fotografie Václava Závory pochází z roku němečtí vojáci na to
vách v obci na jejich 1938, z doby mobilizace.
neslyšeli.
příjezd již čekali. Vše
Je smutné, že ze
nasvědčovalo tomu, že je někdo fotbalista František Kloz, kte- zhruba patnácti až osmnácti
,bonznul‘, a tak je Němci mohli rého při následných přestřel- kluků, kteří se vydali na Hříštakto překvapit. První, kdo byl kách postřelili do nohy a kte- kov, jich přežilo asi jen pět.
zastřelen, byl řidič náklaďáku, rý na následky zranění poz- Smutné je z mého pohledu také
můj strýc Václav Závora, který ději zemřel. Někteří kluci se to, že můj děda musel panu
byl zasažen střelou do hlavy. snažili dostat k nedaleké sto- Pufrovi zaplatit ten rozstříPrvní, kdo seskočil z náklaďá- dole, za níž se chtěli schovat, lený náklaďák, a od obce náku, byl partyzán, který se vezl a když prolézali plot, který jim sledně nic nedostal, přestože
jen na blatníku a který se sna- stál v cestě, začala další skupi- tehdejší tajemník, pan Posledžil z pasti uniknout tak, že se na Němců po nich pálit od té ník (nejednalo se o poštmistra
dlouho plazil strouhou podél stodoly a asi tři kluky zastře- Václava Posledníka), mu slíbil,
silnice, ale nakonec ho Němci lili. Zbylí kluci se hned začali že obec toto vyřeší, respektidostali. Tam, kde byl zasažen, plazit tím dolíkem pryč, smě- ve mu to proplatí. Když ho postojí dnes pomníček.
rem k Hvížďalce. A když se tom ve Mšeci někde potkal, tak
Klukům na korbě náklaďá- pak z Hvížďalky po silnici pře- pokaždé si před ním odplivl.“
ku, který skončil ve škarpě, se sunuli až do lesa, a mysleli si,
Libor Pošta
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MŠEC MÁ NOVÉHO FARÁŘE, KTERÝ MILUJE

VYSOKOHORSKOU TURISTIKU A RÁD HRAJE NA VIOLU

V Kyrgyzstánu v roce 2017.
zz Co vaše rodina, máte nějaké sourozence?
Ano, jsem nejmladší ze tří
sourozenců. Bratr je lékař, ortoped, sestra studovala informatiku a pracuje v jedné realitní
firmě. Otec zemřel před 20 lety,
mamince bylo nedávno 95 let.
zz Tak to je požehnaný věk.
Je vaše rodina věřící?
Ano, od dětství jsem byl
zvyklý chodit do kostela. Celá
rodina jsme chodili do kostela, ale o víře a souvisejících věcech se u nás doma moc nemluvilo. Nedá se tedy říct, že
by mě naši tímto směrem nějak vedli, ale viděl jsem příklad žité víry. Viděl jsem, že
rodiče do kostela chodí rádi,
že jim to něco přináší. V šesti
letech jsem začal ministrovat,
to mě také přichytlo k liturgii.
V pubertě jsem si pak prošel
obdobím tázání, zda do kostela nechodím jen kvůli tomu,
že tam chodí rodiče. Kdybych
tehdy řekl, že do kostela nepůjdu, bylo by to rodičům líto, ale
určitě by mě k něčemu nenutili. Naštěstí tohle období prošlo
dobře a kolem patnáctého roku
se ve mně zrodila už vědomá,
dospělá víra. Dalším mezní-

níci prožívají to, co já, že s nimi
můžu sdílet své pocity. Vůbec
mě nenapadlo, a ani to u nás
nebylo zvykem, probírat s rodiči otázky víry. Ty jsem probíral
se svými vrstevníky. Taky jsem
hodně četl, sháněl jsem knihy
po antikvariátech a knihovnách. O náboženských otázkách jsem také hodně mluvil
s dalšími lidmi z farnosti, kteří
mi měli co říct.

Student Martin Janata.
zz Stalo se vám, že jste
ve svém okolí narážel na nevoli, že jste věřící?
Ano, na základní škole byla
má víra terčem posměchu. Zajímavé je, že na gymnáziu se to

to odmítl a potřetí už jsem to
musel přijmout (smích).
zz Co byste řekl, že byl váš
největší úspěch v předchozím
působišti?

Nový farář P. Martin Janata.
Asi to, že se mi dařilo oslovovat lidi, kteří běžně do kostela
nechodili. Při loučení ve farnosti jsem s velkým překvapením zjistil, jak to pro některé
lidi bylo důležité. A i když se
může zdát, že jsem toho pro
ně zas tak moc neudělal, tak
z toho, co mi říkali, se ukázalo, že pro ně byla tato setkání mnohem důležitější, než se
zdálo mně. Co se týká lidí praktikujících, tak tam bylo mojí
ambicí spojit dohromady odlišné názorové skupinky. Každá farnost je fragmentovaná
– různí lidé mají různou spi-

Určitě ano, já nepředstírám, že bych byl nějak přetížený. Dokáži si věci zorganizovat tak, že mám i dostatek volného času, aniž bych odbýval
své povinnosti. Mými koníčky jsou četba a hudba, rád
hraji na violu,
to mě naplňuje.
zz Mezi vaše
koníčky patří i vysokohorská turistika.
Ano, ale jen
jednou za rok.
Na první pohled to vypadá, že jsem velký sportovec,
ale nejsem a asi
nikdy nebudu.
Po horách ale
chodím rád už
od dětství. S rodiči jsme dovolené trávili vždy aktivně, takže mi je to vlastní a moje letní dovolená je vždy na horách
a s batohem na zádech. Během roku pak jezdím na kole,
v zimě plavu, ale všechno je to
jen tak rekreačně. Žádný závodník nejsem.
zz Za ty dva měsíce už jste
jistě zvládl poznat řadu lidí
a udělat si obrázek o životě farnosti. Máte představu
o tom, co byste chtěl ve Vaší
nové farnosti změnit nebo naopak zachovat?
Je to dost krátká doba a navíc byly prázdniny. Ale těším
FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU

kem bylo společenství mladých
křesťanů. Byli to moji vrstevníci
okolo 16 let a pro moji formaci
bylo tohle společenství zásadní.
zz Měli na vás větší vliv než
rodiče?
Asi ano, ale nevím, jestli se to
dá takhle říct. Rodiče byli příkladem tiché, nenápadné víry,
která ovlivňovala moje dětství.
Ale v tom období dospívání pro
mě bylo důležité, že mí vrstev-

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU

zz Začal bych na začátku,
u vašeho dětství. Odkud pocházíte?
Na venkově s oblibou říkám, že jsem se narodil v Pardubicích, aby mě nepovažovali za Pražáka, pravdou ale je, že
od dvou let jsem vyrůstal v Praze. Všechny školy, kamarádi,
společenský život, to vše jsem
prožil tam, takže nakonec jsem
tím Pražákem.

obrátilo a tahle má odlišnost
byla vnímána pozitivně a moji
spolužáci se mě na mou víru se
zájmem ptali. Což bylo dobré
i pro mne, neboť mě to donutilo
si to v hlavě nějak srovnat a utřídit si argumenty, proč věřím.
zz Upevnění víry je jedna
věc, ale někdy muselo přijít
i vaše povolání ke kněžství.
To první klepání na dveře se
ozvalo v sedmnácti letech, tehdy jsem začal pomalu přemýšlet o této cestě. Také na mě zapůsobili kněží, se kterými jsem
se setkával. Ale v první řadě
to byl Pán Bůh, kdo mě volal.
Ale Bůh nikdy netlačí. Já jsem
byl v téhle době pořád zamilovaný a tak jsem tu myšlenku
na kněžství neustále odsouval.
A tohle přetahování se s Bohem trvalo devět let… Na Velikonoce 1989 to povolání dozrálo a já přesně věděl, že tohle
je má cesta.
zz Alespoň jste měl jistotu,
že se nejedná o nějaké krátkodobé poblouznění.
To ano. Od těch šestadvaceti
let jsem nikdy neprožíval nějakou krizi kněžství. Samozřejmě
různé zkoušky mi život do cesty postavil, ale pořád jsem věděl, že chci být knězem.
zz Jak přijali rodiče fakt, že
se chcete stát knězem?
Dobře. Řekl jsem jim to o Vánocích, na Štědrý den. A myslím, že z toho měli oba radost. Sice neskákali nadšením
do stropu, ale nebylo to tak, že
by mé rozhodnutí jen trpně přijali, to určitě ne.
zz Kde jste pak po svém vysvěcení na kněze nastoupil?
Nejprve jsem byl vysvěcen na jáhna a nastoupil jsem
na roční jáhenskou praxi
v Kunraticích. Kromě toho,
že to byla normální farnost, to
bylo i diecézní středisko pro
mládež. Tam jsem poznal práci pro mládež, které se věnoval
páter Jan Balík. V roce 1998
jsem byl vysvěcen na kněze
a na dva roky jsem byl poslán
jako kaplan do Roudnice nad
Labem. Po Roudnici jsem dostal samostatné místo v Kostelci nad Černými lesy, kde jsem
byl osm a půl roku a odtud jsem
odešel do Poříčí nad Sázavou,
kde jsem byl 11 let.
zz Také vím, že jste nějakou
dobu dělal vikáře.
Ano, v Poříčí jsme si ve vikariátu vikáře volili. Dvakrát jsem

FOTO JIŘÍ JANATA

Novostrašecká farnost, kam spadá i Mšec, má od 1. července letošního roku nového faráře. Stal se jím P. Martin Janata,
který nahradil P. Jiřího Prokopa Zemana, který odešel do farnosti v Holešovicích. P. Martina Janatu (*3. 3. 1963) jsem v minulých dnech požádal o rozhovor.

P. Martin Janata na svých oblíbených horách.
ritualitu a podobně jako farář
vidí jen tu svou farnost, tak tito
lidé vidí jen ten svůj směr, svou
spiritualitu. Já jsem si vytyčil
za úkol, a snad se mi to i podařilo, aby lidé začali vnímat farnost jako celek.
zz Jak relaxujete, jestli tedy
na to máte čas?

se na setkání s biřmovanci –
snad nějací budou (smích). Potom také na první svaté přijímání. Jako velmi pozitivní vnímám ten vysoký počet dětí tady
ve farnosti. To jsem nezažil ani
v Poříčí, ani v Kostelci.
Děkuji Vám za rozhovor.
Jan Rusňák
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Pro zasmání
--Dvě přítelkyně se baví při
opeře. Starý pán vedle nich se
ošívá, až se konečně ozve: „Prosím vás, já nic neslyším!“ „Taky
vám do toho nic není!“

To je manželky hlídací pes... Hlídá mě, abych nevzal roha
do hospody.

Ale ano, byla to láska na první pohled... jenže tehdy byla šílená tma.

--Přijde muž za Pánem Bohem
a ptá se: „Pane Bože, co pro tebe
znamená miliarda korun?“ Bůh
mu odpoví: „Jeden malý peníz.“ „A co pro tebe znamená
miliarda let?“ „To je pro mě jedna malá chvilička.“ „Pane Bože,
děj mi jeden malý peníz.“ „Počkej chviličku...“
--Farář sedí u umírajícího. Ten
se k němu obrátí a ptá se slabým hlasem: „Důstojnosti, myslíte si, že když odkážu všechny
své peníze kostelu, že se dostanu do nebe?“ „Nu, synu, zaručit ti to nemohu, ale za pokus
by to stálo!“
--Skotský řidič si objednává
u pumpy tři dcl benzínu a jeden
dcl oleje. Prodavač se na něho
udiveně dívá a vyhoví mu. Když
se řidič rozjíždí, slyší za sebou
volání: „Haló, pane, nechcete
kýchnout do pravé zadní pneumatiky?!“

V čem Honzík závodil?

Honzík se chlubí mamince: „Na táboře jsme závodili a já
jsem vyhrál.“ „V čem jste závodili,“ ptá se maminka. „No přece... (tajenka)“
1 – Náš bývalý ministr zahraničí, 2 – Hmyzožravec žijící
pod zemí, 3 – Průtokový ohřívač vody, 4 – Ťuká, 5 – Potřeba zahradníka, 6 – Zakrývati, 7 – Mužské jméno, 8 – Velký
ořech, 9 – Dojnice, 10 – Místnost pro vaření. Luští se od středu
VODOROVNĚ: A. Azimut; dětský pozdrav; tímto způsobem.
– B. Začátek tajenky. – C. Písmeno řecké abecedy; Dumasův
mušketýr; kolečko. – D. Někdejší zn. čepelek; izraelský zákonný
orgán, jméno herce Delona. – E. Výtah z díla; tekutý obraz, jméno herečky Hatwayové. – F. Zkypřit motykou; dvojče parníku La
Plata; donucení. – G. Konec tajenky. – H. Arabské mužské jméno; potřeštěnec; popěvek; islámské rodové tradice.
SVISLE: 1. Léčebna; osobní zájmeno. – 2. Často si hrající; rmut.
– 3. Brazilský fotbalista; část obličeje. – 4. SPZ Lučence; násada
k sekeře. – 5. Jalová hornina; část Bratislavy. – 6. Poloha v józe;
odhad výsledku. – 7. Bývalý náš tenista; Automobilové závody
Letňany. – 8. Posvátný býk Egypťanů; ruské pohoří. – 9. Němec;
časový úsek. – 10. Úřad (zast.); přítok Irtyše. – 11. Jioamer. hlodavec; hlavní město Peru. – 12. Chateaubriandův spis; starší zájmeno. – 13. Jihoamerický pták; pobřežní písčina. – 14. Španěl.
chůva; oman (botan.). – 15. Bezkmenná dřevina; brodivý pták.
Pomůcky: Alat. lnula.
Tajenka z minulé křížovky: Krása pomíjí, blbost je věčná.

tajenka je označena
tečkami.

--Vždycky si chci koupit takové ty oddělovače nákupu,
jaké mají v supermarketech.
Jenže ta ženská za pokladnou
mi ho vždycky vezme a vrátí
zase zpátky!
--Vypráví jedna závistivá sousedka druhé, ještě závistivější. „Tak si představte, Miluško,
byla jsem na dovolené v Itálii a v přiděleném hotelovém
pokoji jsem si připadala skoro
jako doma.“ „Ach chudinko,
to je mi vás opravdu líto. Holt
někdy je prostě na výběr hotelu smůla.“

Hádanky
--Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají
pouze dva mokré vlasy, jak to?
--Co je to? V každé minutě je to jednou a v momentě
dvakrát?
--Co bylo první – slepice nebo
vejce?

Vejce. Dinosauři již kladli vejce, ale
slepice v té době nebyly

Hříčky

Písmeno M

Křížovka

--Abych byl upřímný, preferuji
zářivky před žárovkami. Žárovky vypadají jako duchové mrtvých hrušek.

Lojzík úplně zapomněl, jak se staví sněhulák.

Třetí je plešatý

Nezahrajem si vybíjenou?
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