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První etapa rekonstrukce krajské silnice z Nového Strašecí do Mšece – k bezpečnostnímu přelivu Červeného rybníka,
byla dokončena v roce 2018. Druhou etapu této investiční akce,
která dle původních předpokladů měla začít v letošním roce,
ale provázejí komplikace. Ty jsou zřejmé i z odpovědí investičního technika Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Bc. Martina Staňka.
ce II/237 přes městys Mšec je
ve fázi dokumentace pro stavební povolení. Došlo ještě
k nějaké změně či doplnění
této dokumentace?

Pozemky pro výstavbu chodníku před domy čp. 151 a 152 nejsou stále majetkoprávně dořešeny.

FOTO LIBOR POŠTA

zz Naposledy jsme spolu hovořili v srpnu loňského roku,
a Vy jste mi sdělil, že zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci silni-

Projektová dokumentace
byla projednána a stavba byla
povolena. Rozhodnutí, dle
nám dostupných informací,
je ve fázi před nabytím právní moci.
zz Stále se řeší majetkoprávní vypořádání řady mšeckých
pozemků, které tato stavba
„zasáhne“. Kolik takových pozemků vůbec je?
Není jich málo, a zajištění
práv k těmto pozemkům je,
bohužel, stále v řešení. Zejména části týkající se pozemků
pro zřízení nových chodníků
jsou velmi komplikované; to
je primárně řešeno místní samosprávou.
zz Jak jednání s majiteli dotčených pozemků probíhají
a jsou některá z nich komplikovaná a zdlouhavá?
Toto navazuje na předchozí otázku. Pro komplikovanost
jednání byl projekt upravován a nelze předjímat, zda se
potřebná práva podaří zajistit
ke stavbě jako celku.

FOTO LIBOR POŠTA

STAVBA KRAJSKÉ SILNICE SE KOMPLIKUJE

Zde se v roce 2018 skončilo. Kdy se bude pokračovat?
zz Může se tedy stát, že původní předpoklad pro zahájení stavby – v průběhu letošní
stavební sezóny, nemusí být
naplněn?
Lhůty pro provedení stavby
s ohledem na výše uvedené je
předčasné hodnotit.
zz Zahájení stavby bude
také záviset na získání finančních prostředků. Předpokládám, že stavba bude z velké části spolufinancována

z grantů EU, ale zásadní bude
to, kolik financí na tuto stavbu
uvolní Středočeský kraj, a kdy
se tak stane. Jaký je Váš předpoklad či odhad?
Předpokládáme zařazení
do výzvy IROP v následujícím
programovém období. Tyto
stavby mají na Středočeském
kraji prioritu, ale záleží na nastavení rozpočtu Středočeského
kraje pro jednotlivé roky.

Libor Pošta

ZELENÁ NÁVES VE MŠECI DNES VYPADÁ,

JAKO BY PRÁVĚ SKONČILA TŘICETILETÁ VÁLKA
příklad domy čp. 7 a 85, které
byly v roce 1950 památkovým
úřadem zařazeny mezi památné objekty, se dnes nacházejí
v katastrofálním stavu či dokonce v rozvalinách. A je nanejvýš politováníhodné, že bývalý statek čp. 7, který jako je-

den z mála přečkal třicetiletou
válku, dnes bojuje o holou existenci a vedlejší dům z 18. století, který před dvěma měsíci přišel o svou střechu, to zřejmě má
již za sebou. Když jsem na návsi tyto objekty v prosinci fotil, šla kolem mne jedna mladá

paní a pronesla ke mně: „To je
co, pane, to máme náves, třicet
let po revoluci...“
Podle katastru nemovitostí
má objekty čp. 7 i sousední čp.
85 ve svěřenském fondu Rostislav Rubeš. Tomu jsme také zavolali, abychom zjistili, zda a co

se chystá se současným stavem
dělat. Bavit se ale s námi o tom
nechtěl. „Je to moje soukromá
věc, a co s tím udělám, ještě nevím,“ stroze odpověděl a zavěsil. Pokud Vás zajímá, jak statek
čp. 7 kdysi vypadal, podívejte se
na str. 11.
Jiří Červenka
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Centrální část Mšece se dnes
nalézá ne zrovna v nejlepším
stavu, nejvíce si však občané
stěžují na stav Zelené návsi, kde
to vypadá, jak po vybombardování. Je opravdu smutné, až zarážející, v jakém stavu se tam
nacházejí některé objekty. Na-

Kdysi krásná místní náves se mění před očima, bohužel, stále k horšímu. Pohled na ni je opravdu tristní. Dnes to vypadá jak po skončení války. Chybí tam snad už
jen zrezavělý tank...
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Naše poznámka
Co se skrývalo
v umrlčí komoře
V městysi Mšec se moc historických objektů a památných
předmětů do dnešní doby, bohužel, nedochovalo. V druhé polovině čtyřicátých let se
uvažovalo, že by se z domu
U Kněžáků vytvořilo místní muzeum, do kterého by se
umístily jednotlivé památné
exponáty, jenž se do té doby
ve Mšeci zachovaly. Ale krátce
na to přišel „vítězný únor“, který všem těmto úvahám udělal
čáru přes rozpočet.
A teď si představte, že bychom po sedmdesáti letech takové muzeum dnes ve Mšeci
otevřeli, co bychom do něj dali?
Nejspíše nic, jelikož kromě archeologických artefaktů Františka Sedláčka se žádné historické a památné věci ve Mšeci nedochovaly, až na jeden
železný obrovský trezor z dob
Rakouska-Uherska, který váží
snad tunu a ještě k tomu nejde
otevřít. Možná právě v něm se
ukrývají staré památné předměty, možná dokonce poklad.
Jaké tajemství skrývá, to se
zřejmě dozví až příští generace, jelikož mně se ho otevřít
zatím nepodařilo. K tomu mně
musí dát někdo povolení, a já
se o to pokouším teprve několik málo let...
A tak jsem si řekl, trezor se
ti otevřít asi nepodaří, tak se
podívej někam jinam, třeba
tam, kde nejsou uzamčené dveře na sto západů. Napadlo mě
podívat se do umrlčí komory na bývalém hřbitově u kostela, která je stará několik set
let. Nebylo potřeba ani otevírat dveře, jelikož už tam žádné
nejsou, respektive již tam zbylo
pouze jedno dveřní křídlo vyvrácené z pantů.
Už se stmívalo, když jsem
vešel dveřním prostorem protkaným pavučinami dovnitř.
Na podlaze, na které se nachází poházené kameny, sláma a ostatní suť, jsem si málem vyvrknul nohu, nicméně
vzadu u zdi na mě čekalo velké překvapení. Žádná rozpadlá rakev, ani žádný kostlivec,
zato krásně soustružené historické máry, na kterých se kdysi
nosili nebožtíci od pohřebního
vozu ke hrobu.
Kde se tam ty máry vzaly? Poslední nebožtík, který
se v márnici nacházel, umřel
v roce 1829, tedy před více než
190 lety.
Dokončení na str. 4
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAK JSTE PROŽILI LOŇSKÝ „KORONAVIROVÝ“ ROK?
Josef Polanecký,
62 let, údržbář
Já tady dělám pod obcí
a nějakej koronavirus neřeším.
zz Takže jste
neřešil ani to,
že jste nemohl jít do hospody, když byly uzavřené?
A víte, že ne. Začátkem prosince je znovu otevřeli, a já jsem
tam do dneška ještě nebyl.
zz To byste si měl ale pospíšit, protože za pár dní je zase
zavřou.
No, zase se to nějak rozmohlo, ale určitě to není kvůli hospodám.
zz Byl jste nucen kvůli koronaviru nějak měnit svůj zažitý
životní rytmus?
Ani ne, pořád to mám stejně
nalajnovaný. Po šichtě si vždycky v krámě koupím pivo...
zz Jenom jedno?
Ne, kdepak, kupuju jich tak
pět, šest, a po večeři si vždycky dám nějaký to zdravotní...
zz Co Vás v době pandemie
nejvíce štvalo, či stále štve?
Tady ten posr... hadr. Přes pět
let jsem to musel nosit na šachtě a nikdy by mě nenapadlo, že
jako idiot s tím budu ještě rok
běhat po obci a že budeme muset řešit takový „bejkárny“.
Jaroslav Seifert,
72 let
Já j s e m s i
s tím nedělal
a stále neděl ám ž á dnou
hlavu.
zz T a k ž e
stále se opakující pesimistické zprávy
ve všech možných médiích
Vás neznervózňují?
Já na to radši ani nekoukám,
protože pořád se mluví o tom
samém, a mně připadá, že to
dělají snad proto, aby se lidé
pořád báli a měli co největší strach.
zz Musel jste kvůli koronaviru nějak změnit své životní návyky?
Ne, vůbec.
zz Takže třeba do hospody
nechodíte?
Ne, já to mám do hospody daleko, takže si kupuji pivo
domů, a s kamarády se nesetkávám i proto, že ti nejlepší
již zemřeli.

zz Co Vám z přijatých opatření proti šíření koronaviru
nejvíce vadilo, či stále vadí?
Rouška mi tak nevadí, ale vadilo mně hlavně to, že byly uzavřeny malé obchody, kde určitá hygienická opatření bylo
možné udržet mnohem snadněji, než ve velkých nákupních
centrech.

z toho získala respekt a říkala si,
že to asi taková sranda nebude.
zz A test Vám dopadl jak?
Byl negativní, ale pak se ukázalo, že mám dost ošklivou angínu.

Jaroslava Čížková,
44 let, práce
z domova
Nejhůře za poslední léta, a to
Petr Lenčéš, 27 let, jak ze zdravotních, tak i jiných
s tříletou Haničkou
důvodů.
zz Byl někdo z vaší rodiny
nakažen koronavirem?
To ne, šlo o jiné onemocnění. Prostě na loňský rok nebudu ráda vzpomínat.
zz Bála jste se nakažení koronavirem?
Neříkám, že ne, ale já pracuji z domova, a když jsem někde
No, nebyla to nějaká sláva, ale na veřejnosti, tak se snažím vyhlavně, že jsme všichni zdraví. hýbat většímu počtu lidí.
zz Co z přijatých opatření, jak na jaře, tak na podLukáš Mrázek,
zim, Vám nejvíce vadilo, či
38 let voják,
stále vadí?
s Leonkou a Patrikem
Že byly zavřené školy, protože máme tři malé děti, dvě
v předškolním věku a jednoho prvňáčka. Sice jsme to nějak zvládali, ale škola je škola. A potom, když byly na jaře
vyšší teploty, tak nám, asi jako
většině lidí, vadily ty roušky.
Hlavně pro děti to bylo velmi
nepříjemné.
Stejně, jako každý jiný rok.
Mě koronavirus nějak nepoLucie Žáčková,
znamenal.
37 let, operátorka
zz Takže Vám vůbec nic nena výrobní lince
vadilo a dosud nevadí?
Na jaře
Snad jediné, co vadí mně
jsem byla
a mým kamarádům, je to, že
doma s dcekdyž jsou zavřené restaurace,
rou, nechodila
tak po fotbale či jiné sportovdo práce, takní aktivitě si nemůžeme v klidu
že to bylo hlavsednout a dát si nějaké to pivně po finanční
ko. To je smutné.
stránce dost náročné.
zz Máte v době této panzz Jak jste si v té době při- demie strach o své zdraví, či
padala?
o zdraví svých blízkých?
Připadala jsem si, jako když
Já z toho žádný strach nejsem byla na mateřské dovole- mám, protože na to, co se
né. Byl to takový strašně jed- všechno kolem koronaviru
notvárný život. Skoro všechno odehrává již od jara, se dívám
bylo zavřené, včetně restaurací, dost přes prsty.
zz Byl koronavirem nakaa člověk tak nemohl vyrazit někam do společnosti a s kamará- žený někdo z Vašich blízkých
dy a kamarádkami se odreago- nebo kamarádů?
vat od všech starostí.
Ano, někteří to měli a průběh
zz Máte strach z korona- onemocnění byl u nich nijaký,
viru?
tudíž bezpříznakový.
Na začátku jsem ho neměla,
ale když jsem se později ocit- Jiří Ondřich, 60 let
la na místě, kde se testovalo,
Já pořád dělám, takže ani nea uviděla tam takové kosmo- mám čas o nějakém koronavinauty ve skafandrech, tak jsem ru přemýšlet.

zz T a k ž e
tato pandemie se Vás vůbec nedotýká?
V práci vůbec ne, a ani
ta rouška mi
moc nevadí.
zz A že jste nemohl jít v dobách, kdy byly zavřené restaurace, do hospody, to Vám také
nevadilo?
To mně nevadilo vůbec, protože do hospody moc nechodím, a s kamarády se můžu potkat i jinde.
zz Máte strach o své zdraví?
Přiznám se, že ano, protože
mám špatné plíce, a kdybych se
tím nakazil, tak by asi bylo zle.
Takže přijatá opatření se snažím poctivě dodržovat.

Miroslav Fořt,
34 let, řidič
Koronavirem jsem si prošel,
a teď už vím, že to není žádná
sranda.
zz Napadlo
Vás, že byste
se mohl někdy
nakazit?
Vzhledem
k tomu, že rád
cestuji, tak jsem věděl, že to riziko nákazy je u mě větší.
zz Říkáte, že jste si nákazou
koronavirem prošel a že to nebyla žádná sranda. Můžete být
konkrétnější?
Ano, nakazil jsem se asi
před třemi měsíci, a ten týden
po objevení se prvních příznaků onemocnění byl hodně kritický. Bylo mi opravdu zle, nedobře. Strašně špatně se mi dýchalo a byl jsem úplně bez síly,
energie.
zz Kdybyste měl porovnat
průběh onemocnění koronavirem a „obyčejné“ chřipky, kterou prodělal asi každý, tak jak byste tyto nemoci
porovnal?
To se nedá vůbec srovnat. Tohle bylo mnohem horší.
zz Co Vás na přijatých opatřeních nejvíce štvalo a zřejmě
stále štve?
Že nemůžeme s přítelkyní plnohodnotně cestovat a že nemůžu provozovat řadu sportovních aktivit.
Ve dnech 7. a 8. prosince
2020 se v ulicích Mšece ptal
Libor Pošta
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DO MŠECKÉ KANALIZACE SE ZATÍM PŘIPOJILA

Věděli jste, že…

JEN POLOVINA MAJITELŮ MŠECKÝCH DOMŮ

zz Mám na mysli závěrečnou fakturaci a penalizační
fakturu pro firmu POHL CZ...
Pokud jde o závěrečnou fakturaci, tak je již připravena
a čeká se na schválení změnového listu č. 7 od SFŽP. Pokud
myslíte penalizační fakturu
za pozdní předání stavby dle
smlouvy o dílo, tak ta může být
vystavena až po konečné fakturaci, jelikož se bude počítat
z celkové ceny díla.
zz Byl do konce minulého roku do mšecké kanalizace připojen očekávaný počet domů?
Zvláště v posledním kvartále minulého roku jsme stále zdůrazňovali, že je potřeba,
i z pohledu ročního zkušební-

Kdy se v Řevničovské ulici začne s výstavbou chodníků?
měř všechny místní komunikace, dokončit projektovou dokumentaci na chodníky při obou
hlavních silnicích. A co se nepovedlo? To, že jsem nedokázal
dohodnout projekt na revitalizaci a architektonickou studii
prostor centra městyse v první
polovině roku 2020 a čipování
popelnic. A co se týká očekávání občanů Mšece, na to se musíte zeptat přímo jich.
zz Situace ohledně závěrečného finančního vyrovnání
s firmou POHL CZ, který byl
dodavatelem stavby kanalizace a ČOV ve Mšeci, je stále komplikovanější. Jak v této
záležitosti chce vedení městyse Mšec dále postupovat?
Nevím, co máte na mysli,
že situace s firmou POHL je
ohledně závěrečného finančního vyrovnání stále komplikovanější.

ho provozu, napojit co nejvíce
domů. Takže Vám mohu sdělit,
že do konce roku 2020 bylo napojeno 160 domů a také budova školy při hlavní silnici, zdravotní středisko, budova, kde je
pošta, restaurace Na Knížecí
a obecní úřad. Takže jsme s připojením nad 50%.
zz Jak chcete majitele domů,
kteří stále „váhají“ s připojením do místní kanalizace, dále
motivovat?
Nevím, zda se dá říci motivovat. Samozřejmou motivací pro
ty, kteří odpadní vody vyváželi na ČOV v okolí, by měla být
cena, která je třetinová v porovnání s tou, kterou mšečtí občané platili za vyvážení jímek.
Ale horší je to s motivací pro
ty, kteří odpadní vody nevyváželi na ČOV, tzn. nemají těsné
jímky, vyváželi vlastními zdroji na pole, a nebo to pouštěli

FOTO LIBOR POŠTA

zz Jak byste zhodnotil minulý rok, resp. co se ve Mšeci
povedlo, a naopak, co zůstalo za Vaším očekáváním, ale
hlavně za očekáváním občanů Mšece?
Rok 2020 se jeví jako velmi
problematický pro nějaká hodnocení, a to ze dvou důvodů.
Prvním důvodem jsou neustále problémy s čistírnou odpadních vod a druhým je pandemie
koronaviru. Dobrou zprávou je
to, že se snad konečně povede
vyřešit problematiku čistírny
odpadních vod a že náš městys
výrazně nezasáhla nemoc covid 19. Celkově se u nás za rok
2020, do 16. prosince, nakazilo
33 občanů, což není nijak vysoké číslo. Povedlo se opravit té-

přes noc do strouhy, či dešťové
kanalizace. Pro tyto odběratele není motivací cena, ale měla
by jí být novela zákona, která
platí právě od 1.1.2021, kdy si
vodoprávní úřad v Rakovníku
může vyžádat doklady od občanů, kteří nejsou napojeni na kanalizaci, jak likvidují splaškové
vody. Musí prokázat, že si nechali odvézt na ČOV tolik m3
splaškových vod, kolik je osob
v domácnosti, což jsou 3m3
na jednu osobu a měsíc. Takže tříčlenná rodina bude muset prokázat, jak zlikvidovala 9
m3 splaškových vod za měsíc.
zz Jsou technické problémy
na mšecké ČOV, především
s česly, již minulostí?
Ne tak docela, ještě se stává,
že česle někdy přetečou, takže
ještě hledáme společně s dodavatelem a naším technologem řešení.
zz V souvislosti s rekonstrukcí krajské silnice přes
městys Mšec KSÚS Středočeského kraje řeší majetkoprávní vypořádání na řadě
mšeckých pozemků. Technik
KSÚS Martin Staněk mi sdělil,
že komplikované jsou v tomto směru části, týkající se pozemků pro zřízení nových
chodníků, a že je to primárně řešeno místní samosprávou. Jaké pozemky pro stavbu chodníků jste již vyřešili?
V této souvislosti máme příslib řešení, a to prodejem potřebného pozemku pro chodníky před domem čp. 1, ale stále nemáme vyřešeny chodníky
před domem čp. 151 a čp. 152.
zz Počítáte s tím, že městys
Mšec kvůli nedávno schválenému daňovému balíčku přijde o peníze v rozpočtu, a jak
to případně ovlivní běžný
chod městyse a jeho investiční plány?
Samozřejmě je to velmi nepříjemné, a i nezodpovědné
od Parlamentu ČR. Městys by
měl podle poslední predikce
přijít o 3 miliony Kč, ale nemůžeme připustit, aby to ovlivnilo
běžný chod městyse. V případě
potřeby použijeme vlastní rezervy. Ale mluví se ještě o kompenzaci výpadku pro obce, takže uvidíme. Co se týče investic,
tak zásadní bude v příštím roce
výstavba nových chodníků při
silnici I/16, celkově za 8 mil. Kč.
Zde chceme čerpat 85% ceny ze
SFDI a na dofinancování prostředky máme. Další investič-

ní záměry vyjdou z revitalizačních a architektonických studií,
které se zpracovávají.
zz Jakou podobu má tedy
rozpočet Mšece pro tento rok?

Starosta Mšece Jiří Loskot.
Schodkový rozpočet na rok
2021 tvoří příjmy 9.816.000 Kč
a výdaje 28.491.300 Kč. Rozdíl
mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let. Největšími výdaji roku
2021 bude doplacení víceprací
na kanalizaci kolem 10 milionů,
a jak jsem již řekl, 8 milionů by
nás měly stát chodníky. Ale pokud by se situace zásadně změnila k horšímu, myslím tím především pandemii, a potažmo krácení ze státního rozpočtu, museli
bychom použít další prostředky
z minulých let. Ale musíme být
obezřetní, jelikož našetřené konto financí není bezedné.
zz V rozhovoru s Vámi, který byl zveřejněn v posledním
loňském vydání Mšeckých listů, jste uvedl, že první část architektonické studie, týkající
se revitalizace středových částí městyse, bude hotova začátkem tohoto roku. Jak se v tomto projektu pokročilo?
Máme hotovo zaměření prostoru pod kostelem, celý prostor kolem kašny a na tomto
prostoru se pracuje. Další budou následovat.
Děkuji za rozhovor
Libor Pošta

INFO Z RADNICE

Během ledna ve Mšeci proběhne čipování popelnic a neočipované popelnice nebudou
od doby, kdy bude tento systém
spuštěn, vyváženy.
Připravuje se změna č. 2
Územního plánu. Pokud máte
zájem o nějakou změnu, sdělte ji písemně do konce ledna
na radnici.
- red -

FOTO LIBOR POŠTA

Jaké bylo dění ve Mšeci v loňském roce, co se povedlo, co zůstalo prozatím jen „na papíře“, a jaké jsou předpoklady dalšího rozvoje městyse v tomto roce? I o tom jsem hovořil se starostou Mšece Jiřím Loskotem.

 V dubnu 1869 vypukla
ve Mšeci epidemie hlavničky
(břišní tyfus). Během několika dnů onemocnělo 63 obyvatel, hlavně dětí a mladých lidí.
Nemoc se vyznačovala bolením hlavy, vysokou horečkou
a lidé pozbývali smyslů. Jelikož v té době lékaři nedokázali
tuto nemoc léčit a ani poskytnout rady, podlehlo jí nakonec
minimálně osm lidí: 13. dubna dcera ševce Václava Nováka
13letá Marie Nováková z čp.
54, dne 18. dubna 28letý kupec Karel Volf z čp. 137, dne
21. dubna 23letá Marie Koláříková z čp. 55, dne 23. dubna 29letá Kateřina Kleinová
z čp. 67, dne 30. dubna 24letá
Anežka Adltová z čp. 52, dne
8. května Jan Vejražka, tříletý
syn kočího v knížecím dvoře
Jana Vejražky z čp. 21, dne 9.
května 45letá Barbora Dvořáková z čp. 48 a dne 9. května 24letá Barbora Charvátová z čp. 77.
 Nový rok 1912 se začal
za vysoké teploty 12 stupňů
nad nulou. Teprve po svátku
Tří králů napadl sníh a nastala zima, často bylo přes mínus 20 stupňů. Netrvala však
dlouho a již 12. února nastalo
jarní počasí.
 Dne 18. února 1916 obecní zastupitelstvo rozhodlo
odebrat kámen na správu cest
od Františka Loskota z čp. 110.
Dopravce kamene měl vyjít
z dražby při vyvolávací ceně
1,50 K/m3. Současně se měla
upravit hráz u rybníka a místo dřevěné lávky položit roury.
 V roce 1973 bylo započato s instalováním ústředního
topení do základní devítileté
školy. Rovněž toto se provádělo v akci Z. Jiří Červenka

Nej, nej, nej…
 Na poli statkáře Jůny nad
Čer veným r ybníkem byly
v roce 1935 vysazovány stromky a při hloubení jámy pro výsaz stromku byla objevena část
starověké dílny na náramky.
Následoval výzkum Národního muzea, při kterém bylo
vyzvednuto několik set zbytků náramků poškozených při
výrobě.
Dílna pocházela z 2. až 3. století př. n. l. a patřila Keltům, národu, který v té době tady žil.
Byl to první nález a současně
i první výzkum takovéto dílny
na území našeho státu.
Jiří Červenka
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Stalo se před sto lety
 Policejní zápis ze mšec
ké četnické stanice na počátku
první republiky mluví o připra
vovaných násilných komunis
tických akcích: „Dne 14. pro
since 1920 se připojili komu
nisté zdejšího obvodu k akci
násilného svrhnutí demokra
tické vlády Československé re
publiky. Usilovali hlavně o to,
aby byla zřízena komunistic
ká vláda po vzoru sovětského
Ruska. V Srbči plánovali za
brat schwarzenberský statek
a v Mšeckých Žehrovicích se
pisovali majitele zbraní, kte
ré prý potřebovali pro noční
hlídky, aby se zamezilo nočním
krádežím... Viníci byli zdejším
četnictvem zjištěni a doprave
ní k soudu, k náležitému po
trestání“.
 Před vánočními svát
ky, dne 22. prosince 1920, se
ve Mšeci na sádkách prodáva
ly ryby za 4,50 K/kg.
 Obec v roce 1921 slíbi
la místní Tělocvičné jednotě
Sokol, že jí postaví tělocvičnu
u státní silnice. Dne 23. ledna
dostal stavitel Kuneš za úkol
do tří měsíců vypracovat po
drobný návrh na stavbu soko
lovny, plánek a rozpočet. Soko
lové však na svou tělocvičnu če
kali marně. Začali proto uvažo
vat, že by si sami zakoupili ně
jakou nemovitost, kde by zří
dili prozatímní sokolovnu, ale
i z toho nakonec sešlo.
Jiří Červenka

CO SE SKRÝVALO V UMRLČÍ KOMOŘE

Dokončení ze strany 2
Dle velmi dobré zachovalos
ti már jsem soudil, že jim pře
ce nemůže být dvě stě let, to by
měly nevídanou cenu a nevá
lely se tady na pospas zlodě
jům. Vydal jsem se tedy pátrat
po původu této památné věci.
Oslovil jsem několik pamět
níků, od kterých jsem se dozvě
děl, že by máry mohly pochá
zet z dolního hřbitova. Jenže
když jsem na dotyčném hřbito
vě otevřel dveře do tamní býva
lé márnice, tak jsem tam jedny
máry rovněž nalezl, sice pros
té, chudé, bez ozdobných po
stranic, ale byly tam, zarovna
né v ostatním harampádí. Prý
se tam tyto na pohled obyčej

né máry, jež údajně pochází ze
čtyřicátých let, používaly ješ
tě v šedesátých letech minulé
ho století.
Takže z dolního hřbitova tyto
ozdobné máry určitě nepochá
zejí. A co z horního hřbitova?
Ten byl sice zřízen již v roce
1830, ale márnice tam byla po
stavena až o sedmdesát let poz
ději, v roce 1901, a sloužila až
do roku 1920. A když se před
pěti lety tato márnice rekon
struovala, tak tam prý žádné
máry již nebyly. A ani být ne
mohly, celou dobu byly zřej
mě vyhozeny ve staré márni
V umrlčí komoře se nacházely vzácné historické máry.
ci. Podle osloveného muzejní
ho pracovníka máry pocháze vatenáctého století. Odhad je nou lidé bojí chodit do umrlčí
jí zřejmě z druhé poloviny de však velmi hrubý, jelikož měl komory, a to včetně zlodějů, ji
k dispozici zatím pouze mnou nak by tam totiž tyto cenné his
torické máry určitě již dneska
zaslané foto.
A kolik se dochovalo már nebyly...
Po nálezu se oboje máry ulo
na okrese? Zástupce Okresní
žily
na bezpečné místo. O je
ho muzea v Rakovníku mi sdě
lil, že ani jedny! A ne takovéto jich převzetí projevilo velký zá
ozdobné, ale vůbec žádné. Již jem okresní muzeum. V těch
jen toto hovoří o vzácnosti to to dnech se o této otázce jed
ná. Pokud se tak stane, budou
hoto nálezu.
Smutnější ovšem je, že tako po odborném ošetření uloženy
váto cenná památka se po dobu v muzejním depozitáři. Obča
několika desítek let povalovala né je však budou moci shléd
v rozpadlé márnici, kde na ní nout na připravované výstavě,
pršelo přes děravou střechu, kterou bude letos pořádat Mu
a to bez jakéhokoliv zabezpeče zeum T.G.M. Rakovník. O ter
ní objektu proti vniknutí cizích mínu výstavy vás budeme včas
V této umrlčí komoře na mě čekalo velké překvapení.
Jiří Červenka
osob. Jenom štěstí, že se větši informovat.

JAK SI VEDE MŠECKÁ ŠKOLA V KORONAVIROVÉ DOBĚ

Ani ne. Máme jich ve škole bez učitele a kamarádů, dlou
Rozhovor s ředitelem zdejší základní školy Milanem Dvořákem o těžkostech vyučování v koronavirové době jsme pro- méně, druhý stupeň se vyuču há a vyčerpávající. Nechtěli zů
vedli ještě předtím, než žákům začaly prodloužené vánoční je rotačně. Někteří jsou otráve stat doma.
ní z roušek, většině chybí tělo
prázdniny.
zz Jak jste vnímal Vy, jako
cvik a zákaz zpěvu chápe má rodič, další díl distanční výuzz V čem byla podzimní di- my s ním nikdo z žáků neměl, lokdo. V jiném režimu a rozvr ky? Jak k tomu Vaše děti přistanční výuka pro Vaše učitele o nikom nelze říci, že by vůbec hu funguje jídelna, na to si ale stupovaly, nebyly z toho už
jiná, než ta jarní. Byl tam ně- nepracoval.
všichni zvykneme.
otrávené?
jaký posun a v čem?
zz Museli jste řešit
Máme to štěstí, že
Na podzimní nástup distanč u žáků, co se týče disstarší dcera (v 1.roční
ního vzdělávání jsme byli lépe tanční výuky, nějaké proku gymnázia) a mladší
připraveni. Učitelé již měli zaži blémy?
dcerka (ve 3.třídě) jsou
té postupy, ovládali práci na in
Nic vážného. Nakoupili
obě pracovité, ctižádo
ternetových portálech, všechno jsme 23 nových noteboo
stivé a pečlivé slečny.
bylo vyzkoušené. A navíc oče ků z dotace MŠMT a moh
A to je opravdu vel
kávané – po uvolnění všech li je žákům zapůjčit. Půj
ké štěstí, za které jsme
opatření během prázdnin a za čilo se jich celkem 16 (14
vděční. I na ně občas
vedení roušek v září uzavření mšeckým žákům, 2 tu Jaká podoba vyučování čeká žáky zdejší ško- padla únava, nechuť
škol nikoho nepřekvapilo.
řanským). Řešily se pou ly v roce 2021?
a otrávenost, ale samy
zz Byl nějaký rozdíl u vašich ze drobnosti. Žáci jsou
chtějí všechno splnit.
žáků v přístupu k distanční zkrátka vynalézaví a zkouší…
zz Kolik dětí podle Vás Chápu rodiče, jejichž děti jsou
výuce na podzim oproti jaru? Anonymně chrochtat, mazat uvítalo, že škola bude opět hyperaktivní, nechtějí praco
Byl. Těsně před uzavře ve společném e-mailu, chatovat na podzim zavřená?
vat, neposedí, odcházejí… Po
ním školy jsem osobně obe nesmysly, vymlouvat se na pře
Konkrétní číslo nevím, to tom musí být domácí učení ne
šel všechny třídy a zdůraznil rušení spojení či jinak situace bychom museli realizovat an smírně vyčerpávající. Zvláště,
žákům, zejména na II. stupni, využít. Signál někdy dooprav ketu. Ale podle osobních roz když rodič sám přijde unave
že distanční vzdělávání už je dy vypadával, to byl asi největ hovorů s žáky, podle zpráv ný ze své práce. Upřímně je ob
povinné (dle novelizace škol ší problém.
ostatních učitelů a názorů ně divuji a zároveň si uvědomuji,
ského zákona), plně nahrazuje
zz Pozorujete po nástupu kterých rodičů bylo takových že i škola musí být v mnohých
prezenční výuku a smí být běž dětí do školy změnu v jejich žáků minimum. Už věděli, že přístupech a požadavcích tole
ně hodnoceno. Vážné problé chování?
Jiří Červenka
práce doma je velmi náročná, rantní.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Josef Volf
rychtář a hostinský
Josef Volf se narodil v roce
1726 ve mšeckém knížecím
hostinci, v rodině rolníka
a hostinského Jana Volfa a Ro
ziny Volfové. Dne 28. ledna
1766 se oženil s Kateřinou Klei
novou (*1740), dcerou Jana
Kleina ze Mšece. Když v říj
nu 1769 ovdověl, pojal 17. lis
topadu 1772 za manželku o 25
let mladší Annu Liebezeitovou,
dceru Jakuba Liebezeita. Měl
tyto děti: Václava I. (*1766),
Josefa (*1768), Leopolda, Ji
říka, Barboru (*1773), Annu
(*1774), Bohumíra (*1776),
Karla (*1777), Vojtěcha (*1779)
a Václava II.
Josef Volf byl po celý život,
tak, jako jeho otec, rolníkem
a hostinským (1761 – 1794),
v letech 1766 až 1776 stál v čele
obce za českou stranu. Zemřel
v 79 letech dne 18. května 1805
na sešlost věkem.
Jiří Červenka
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FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Místní osobnosti
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KDY BUDE VE MŠECI ZŘÍZEN DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU?

O domu pro seniory či o domu s pečovatelskou službou hovoří jak obyvatelé Mšece, tak i zastupitelé městyse, stále častěji, a tento projekt byl svého času již i „na stole“. Jak nyní nahlížejí na vybudování určitého zázemí pro seniory ve Mšeci
zastupitelé městyse? To jsem se snažil zjistit na konci minulého roku a všem zastupitelům jsem zaslal následující otázky:

Zastupitel Tomáš Jílek prosazuje to, aby za účelem zřízení domu
pro seniory byly zrekonstruovány tyto staré budovy na nádvoří mšeckého zámku.
projekt na chodníky při hlavni silnici I/16 a silnici na Nové
Strašecí II/237, takže se můžeme pustit do projektu domu
pro seniory.

FOTO LIBOR POŠTA

2. S realizací projektu bychom začali po jeho zpracování, a také po zpracování návrhu na revitalizaci vybraných
prostor městyse, někdy v létě
2021, protože možnost vybudování domu pro seniory by
měla být součástí revitalizačního projektu. Po vyhodnocení by mělo následovat vyhlášení
výběrového řízení na projektovou dokumentaci. Nevím přesně, jak je taková projektová dokumentace časově náročná, ale
předpokládám, že by se mohla
dokončit v první polovině roku
2022 a poté by byla předána firmě, která by pro nás zjistila čerpání dotace a vůbec financování této akce.

FOTO LIBOR POŠTA

1. Měl by být ve Mšeci zřízen
dům pro seniory či dům s pečovatelskou službou?
2. Pokud si myslíte, že ano,
kdy by mělo či mohlo být započato s realizací tohoto projektu?
3. Měl by být postaven na zelené louce, případně kde, nebo
by k tomuto účelu mohla být
zrekonstruována nějaká stávající budova?
zz S t a r o s t a M š e c e Ji ř í
Loskot to vidí takto:
1. Dům pro seniory by městys a zejména jeho starší občané
určitě uvítali. Takže odpověď je
určitě ano. Jsme v období, kdy
máme dokončenu kanalizaci
a opraveny z velké části místní
komunikace, máme připraven

1. Jednoznačně a již několik
vě dva revitalizační projekty. i ve strategickém plánu Mšece.
3. Je nejdříve důležité si roz- let toto diskutuji v rámci opoPokud se shodnou, tak by situace byla vyřešena. Pokud by myslet, kde by se měl tento dům zice i zastupitelstva.
2. V co nejkratší době. Realibyly rozdílné, museli bychom nacházet. Na tuto otázku jsme
se rozhodnout i na základě ve- narazili s panem Ing. arch. Ji- zace by samozřejmě byla závisřejného projednávání s občany řím Mrázkem při zkoumání lá na aktuální možnosti čerpání
městyse. Já osobně bych využil zámeckého nádvoří, při obno- dotací a na cenové nákladnosti celého projektu.
místo, kde v současné
3. To je otázka.
době stojí bývalá ubyJá jsem prosazoval
tovna česáčů chmele.
zz A zde jsou oda prosazuji možpovědi Jiřího Šumy
nost rekonstrukce
staršího:
stávajících budov
1. Samozřejmě, že
po pravé straně
ano.
zámeckého parku
2. S realizací se
při vjezdu bránou
může začít až po vyod úřadu. Ale vše
dání stavebního povozávisí od nákladlení. Do té doby však
nosti a reálnosti,
musí dojít ke shodě
či realizovatelnosna umístění.
Starosta Jiří Loskot míní, že dům s pečovatelskou služ- ti takové rekon3. Já bych prefero- bou by mohl být na místě, kde dnes stojí bývalá uby- strukce – přestavval umístění v zámec- tovna česáčů chmele.
by. Pokud by byla
kém dvoře. Vzhledem
výhodnější stavba
k tomu, že v areálu zámeckého vě vstupní brány a revitalizaci na zelené louce, jistě bych tuto
dvora je dost chátrajících sta- stodoly. Oba jsme se shodli, že variantu podpořil.
veb, považuji za účelné využít je zbytečné stavět někde dalzz Zastupitelka Libuše Besněkterou z nich. Zde je však ší budovu, když v zámeckém tajovská odpověděla takto:
nutné souhlasné vyjádření pa- dvoře jich blízko centra máme
„Za mého působení starostmátkového úřadu.
hned několik. Bohužel, všechny ky městyse jsme měli vytipovázz Místostarosta městyse jsou ve špatném stavu, ale prá- ny dva objekty na stavbu domu
Tomáš Rosenbaum nahlíží vě proto by si zasloužily opravu seniorů a začalo se i pracovat
na zřízení domu pro senio- a další využití, a domov pro se- na studii. Bohužel, s nástupem
ry takto:
niory by byl dobrým řešením. pana Loskota do vedení obce
1. Podle mě je potřeba o tako- Asi by se také nabízelo místo, všechny rozpracované provéto stavbě určitě uvažovat. Po- kde se nyní nachází bývalá uby- jekty (nejen na stavbu domu
pulace stárne a nikdo nevíme, tovna, kterou plánujeme od- seniorů) padly, a to je velká
zda nějakou pomoc ve stáří ne- stranit. Tento záměr jsem kon- škoda. Osobně si myslím, že
bude potřebovat. Takže za mě zultoval s paní Ing. arch. Evou v obci je několik objektů vhodurčitě ano, a je jedno, jestli to Volfovou z národního památ- ných na stavbu pečovatelského
bude pouze dům pro seniory kového ústavu, která mi sdělila, domu, ale dle mého názoru je
nebo dům s pečovatelskou služ- že jsou proti jakékoliv výstavbě to výzva jedině pro nové vedebou, či nějaká kombinace obou. v místě ubytovny a přiklání se ní obce, zastupitelé za Starosty
2. Se zadáním studie by také k využití již stávajících sta- a nezávislé nemají zájem prase mohlo začít klidně hned veb v zámeckém dvoře.
covat na ničem novém (snad
na jaře, k samotnému projekzz Zastupitel Tomáš Jílek mimo místostarosty Tomáše
tu je to pak ještě dlouhá cesta. nám zaslal následující od- Rosenbauma).“
Určitě by to mělo být zahrnuto povědi:
zz Zastupitel Mani Soule nám zaslal takovéto vyjádření:
„Nerozumím, proč se na to
ptáte, když to je popsané v posledním platném ,plánu rozvoje‘ městyse Mšec, který byl
Bohužel, Rada města náš zá- které přislíbilo zahájit jedná- schválen ve volebním období
měr finančně nepodpoří. Je- ní s ŘSD. V lednu 2021 je plá- 2014-2018.“
zz Paní Lenka Vosátková se
dinou možností tedy zůstává nována schůzka s dopravním
hradit insta- inženýrem Policie ČR, který vyjádřila následovně:
„Dům pro seniory se už prolaci z našeho by se měl k úsekovému měřerozpočtu, buď ní vyjádřit a navrhnout jeho jednával za bývalé starostky,
formou dlou- přesné umístění. S tímto vy- paní Bestajovské. Byla předběžhodobého pro- jádřením bychom přistoupili ně vybrána asi dvě místa. Pan
nájmu anebo k jednání s městem Rakovník Loskot zadal už plno dalších
formou jed- a nechali zhotovit projektovou návrhů na ,,rozvoj obce‘, ale
norázové kou- dokumentaci na instalaci měří- zatím se nic nezačalo. Bylo zapě. S naším cích kamer. Pevně věřím, že se placeno dost peněz a realizace
p r o b l é m e m nám náš záměr zklidnit dopra- žádná. Myslím si, že by se tyto
jsme se obráti- vu ve Mšeci povede realizovat velké projekty měly řešit na poradách, ne e-mailem.“
li na nové ve- v průběhu roku 2021.
ze Mšece stáZbylí zastupitelé nám odpoTomáš Rosenbaum,
dení StředoLibor Pošta
českého kraje,
místostarosta vědi nezaslali.

3. To, kde by dům pro seniory
měl stát, případně kde by k tomuto účelu bylo možné zrekonstruovat nějakou budovu, nám
řeknou nezávisle na sobě prá-

ÚSEKOVÉ MĚŘENÍ BY MĚLO ZKLIDNIT

DOPRAVU NA HLAVNÍ SILNICI

Dopravní situace na naší požádali Rakovník, jako naše
hlavní silnici 1/16 je stále kri- nadřízené město o případnou
tická. Pro posouzení doprav- finanční spoluúčast.
ní zátěže jsme nechali nainstalovat dopravní radar od 10.
do 17. srpna před dům čp. 189
(letos je to druhé kontrolní měření). A výsledky jsou alarmující. Za týden nám po této silnici projelo celkem 30 514 vozidel, z toho bylo 9 128 nákladních aut (měřeny oba směry).
Denně naším městysem projelo
1 300 nákladních a 3 000 osobních aut. Celkem 17 552 vozidel
Obrázek, který je na výjezdu
jelo v daném týdnu rychleji než
le častější.
54 km/hod. S těmito čísly jsme

strana 6

aktuality

Mšecké listy 14. ledna 2021

V RESTAURACI NA KNÍŽECÍ

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V listopadu oslavili
Stropková Ivana
65 let
Loskot Jiří
65 let
Bárta Zdeněk
65 let
Mraček Jiří
70 let
Provazníková Dagmar 70 let
Herfortová Marie
80 let
Procházka Lubomír
81 let
Dokládalová Věra
82 let
Malcová Maruše
82 let
Šumová Marie
85 let
V prosinci oslavili
Vašák Roman
60 let
Urbanová Irena
65 let
Růžičková Hana
65 let
Houba Vladimír
65 let
Zaspal Karel
70 let
Loskotová Marie
75 let
Pešulová Jaroslava
84 let
Frolík Zdeněk
84 let
Skleničková Antonie 87 let
Zubrová Anna
93 let

SE PEKLO VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Restaurace Na Knížecí byla nasmlouváno 25 kg cukroví.
sice na základě vládních opat- To byl jasný signál, že o cukroření v boji proti koronaviru ví by mohl být zájem. Nakonec
uzavřena, ale v kuchyni restaurace přesto panoval čilý ruch.
Aby také ne, když se tam peklo vánoční cukroví.
Starosta Jiří Loskot nám
k tomu řekl následující: „Někdy
kolem 25. listopadu, kdy jsme
prodávali obědy pouze přes
okénko, mne napadlo, zda bychom nemohli zkusit péci pro
místní občany vánoční cukroví.
Mé spolupracovnice sice zapochybovaly, zda by o tento sortiment měl někdo vůbec zájem,
ale mně to nedalo, večer jsem
Paní Miroslava Švecová převzal telefon, obvolal několik
bírá své cukroví.
mšeckých známých a měl jsem

se nám během několika dnů seběhly objednávky na více jak
70 kg vánočního cukroví.“
Dne 17. prosince začal tým
z restaurace Na Knížecí chutné vánoční cukroví distribuovat. Hned první den prodeje
ukázal naprostou spokojenost
a pochvalu od zákazníků, a totéž následovalo i další dny. Jiří
Loskot k tomu podotkl:
„Vekou zásluhu na tom, že
se tato akce povedla, má vedoucí cukrářského týmu, paní
Marie Brožová. Tímto bych
chtěl poděkovat za nasazení
a skvěle odvedenou práci jak
paní Marii Brožové, tak i celému týmu, který se na této akci
podílel.“
-lp-

PŘES VÝDEJNÍ OKÉNKO SE VE MŠECI
PRODÁVALO KOLEM TŘICETI OBĚDŮ

R e s t au r a c e Na K n í ž e cí ve Mšeci byla na základě vládního nařízení uzavřena od 14. října do 2. prosince
2020. Po tuto dubu zde fungovalo výdejné okénko. Na to, jak
se osvědčilo, mi odpověděl starosta Mšece Jiří Loskot: „Výdejní okénko vnímám tak, že to je
alespoň nějaká činnost restaurace, a jsem rád, že jsme mohli nabídnout strávníkům ale-

spoň jídlo do boxů, tzv. přes
ulici. Zprvu jsme přes výdejní
okénko prodávali kolem dvaceti obědů denně, a když jsme
ve Slánské ulici instalovali poutač na toto okénko, dostali jsme
se na třicet obědů.“
A jaká byla návštěvnost restaurace po jejím otevření,
a kolik obědů a večeří se denně
vařilo? „Bohužel, návštěvnost
byla velmi malá. Takže místo

natěšení z toho, že lidé mohou
opět přijít do restaurace na jídlo, pivo nebo drink, panuje spíše strach z koronaviru, zmatek

Vzkazy

DŮM U KNĚŽÁKŮ SE POMALU ROZPADÁ

KDY VYJDE PŘÍŠTÍ ČÍSLO MŠECKÝCH LISTŮ?
Příští číslo ML vyjde 4. břez- městyse. Použít můžete i náš
na. Příspěvky do tohoto vydá- redakční telefon: 313 572 113.
ní můžete zasílat do 17. února Uvítáme každý váš nápad, přína adresu naší redakce, e-mai- spěvek či kritickou připomínlem nebo odevzdat na úřadu ku.
Vaše redakce

Upoutávka na v ýdajo vé okénko ve Slánské ulici,
umístěná cca 150 metrů před
restaurací.
kolem systému PES a zmatky
kolem vládních nařízení. A to
potvrzuje i fakt, že restaurace
zůstaly otevřené jenom 14 dní
a dnes jsou opět zavřené. Obědů se vařilo kolem dvaceti a večeře téměř žádné,“ uvedl starosta J. Loskot.
-lp-

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

ném pohledu na tuto nemovitost. I aktivita Josefa Křenka,
který je jedním z členů údržbářského týmu městyse, mě
ujistila v tom, že dům
U Kněžáků se pomalu, ale jistě rozpadá.
Když jsem dne 8. prosince minulého roku
procházel po panelovém chodníku kolem tohoto domu, Josef Křenek zde zrovna
zametal zbytky spadlé fasády, a upozornil
mě na další „číhající“
nebezpečí: „O kousek
dál je to také na spadnutí, takže bacha...
To víte, jste ve Mšeci
Člen údržbářského týmu městyse Mšec
a tady nikdy nevíte,
Josef Křenek zametá kusy fasády, ktekde a co Vám spadne
ré se „uvolnily“ z domu U Kněžáků.
na hlavu.“
-lpFOTO LIBOR POŠTA

To, že památkově chráněný
objekt, dům U Kněžáků na Zelené návsi ve Mšeci, je v havarijním stavu, je patrné již při zběž-

Vážený pane Závoro, srdečně Vás zdravím. Hned vysvětlím, proč Vás obtěžuji. V listopadových Mšeckých listech
jsem si se zájmem přečetla Vaše
vyprávění k událostem z května 1945. Váš strýc, pan Václav
Závora, byl manželem mé sestřenice Marie Justové. Svatební
fotografii obou, kterou jste poskytl Mšeckým listům, máme
také doma. Závorovi měli dvě
děti, dceru Libuši a syna Luboše (nar. 1943, možná 1942).
Libuše je dávno po smrti, s Lubošem jsme ztratili kontakt,
už je to řada let. Bydlel, stejně
jako jeho matka, v Chomutově, zde založil rodinu, měl syna
a dceru. Už je to hodně let, kdy
o sobě přestal dávat vědět. Nemáte na něj nějaký kontakt? Nemohu nikde zjistit, co s ním je.
Kdybyste něco věděl, byla
bych Vám vděčná, kdybyste mi
to mohl sdělit. Děkuji mnohokrát, zdravím a přeji vše dobré!
Olga Judlová, Slaný

KDE SE TAM VZALO STAROSTOVO AUTO

V minulém čísle jsme zveřejnili foto přívěsového podvalníku, na kterém se objevil
služební starostův automobil,
a dali jsme Vám hádat, z jakého důvodu se tak stalo. Žádný
ze čtenářů se však o žádný tip
nepokusil, a tudíž stokorunovou výhru jsme neměli komu
vyplatit.

A jaká byla správná odpověď? Když přijel starosta 20. října k restauraci Na Knížecí, aby
mohl vyřídit neodkladnou záležitost, neměl, kde zaparkovat.
A tak zezadu najel na přívěsový podvalník. Jaká byla reakce
řidiče nákladního automobilu,
to se nám už zjistit nepodařilo...
- red -

Blahopřání

Dne 28. prosince oslavil své
90. narozeniny pan František
Šulc z Hradečna. Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přeje manželka
a synové s rodinami.

Odešli navždy
Dne 26. listopadu zemřel náhle pan Miloš Kapek ze Mšece
čp. 313 ve věku 63 let.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat paní Ludmile Hrdinové z Řevničova, která mě kontaktovala krátce po vydání listopadových Mšeckých listů
a sdělila mně, že si s velkým
zájmem přečetla mé vyprávění
k událostem u Hříškova, a doplnila si tak mozaiku poznatků,
které ji ve formě psaných vzpomínek z posledních dnů II. světové války ve Mšeci zanechal
její táta, místní sedlář František
Maroušek, a které byly též zveřejněny ve Mšeckých listech.
Takže ještě jednou děkuji
za milý hovor, při kterém jsme
si vyměnili ještě řadu poznatků
z této doby.
Zároveň děkuji panu Františku Šlajchrtovi, který mi poskytl řadu cenných textů a dalších
materiálů k událostem na Hříškově, včetně fota Františka Kloze.
Jaroslav Závora, Mšec

Poděkování
V minulých dnech mně byla
neznámými pachateli odcizena peněženka i s doklady. Musela jsem si tak všechny doklady pořídit nové. V tom mně
velice pomohl obecní úřad,
když paní Alexandra Zítková
se mnou objela všechny patřičné okresní úřady. Také mně
potom ještě paní Zítková s paní
Bílkovou v době karantény zajišťovaly nákupy jídla. I za to
bych jim chtěla moc poděkovat. A rovněž děkuji městysu
Mšec za vánoční cukroví, které jsem si na Vánoce objednala, bylo moc chutné.
Věra Jedličková, Háj
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JAK SE MŠEC STARÁ O SVÉ PAMÁTKY?

DŘÍVE KATASTROFÁLNĚ, A JAK JE TOMU DNES?

Ve Státním okresním archivu v Rakovníku jsem nalezl zajímavý dokument z 8. června 1950, ve kterém Státní památkový úřad stanovuje, co je ve Mšeci třeba považovat za památku.
Tehdejšímu MNV Mšec proto tento úřad vypracoval seznam
památek, o které by se měla obec příkladně starat, aby se zachovaly i pro příští generace. A jak to s těmi sepsanými památkami
dopadlo? Téměř katastrofálně. Za socialismu se nechaly buď
totálně zpustnout, nebo se rovnou zbouraly. A co pro záchranu zbylých památek udělaly porevoluční místní samosprávy?

trický stroj k pohonu hodin
(předtím se musel denně natahovat) a současně byly zabudovány cimbály na bití hodin,
které zaplatila obec.
V roce 2003 byla
opravena střecha
kostela a v roce
2007 se na kostelní věž vrátily po 65
letech zvony, které
byly (kromě umíráčku) zrekvírovány
v první světové válce. V současné době
kostel stále hyzdí
nevzhledná opadávající fasáda.

silně zanedbáván, pouze oplocen, a to ještě nedostatečně. Teprve po roce 1830, kdy byl hřbitov u kostela zrušen, se na něm
začalo pohřbívat častěji. Avšak
svůj význam a vážnost nabyl až
v roce 1862, kdy staří manželé
Utěšilovi z čp. 67 věnovali peníze na obezdění dolního hřbitova a na nový pozlacený kříž
V dobovém seznamu pa- vodních oken za nová sociauprostřed krchova.
mátkového úřadu je uvedeno listická a o devět let později se
V roce 1960 se měla na dolcelkem 34 objektů, o které se začalo s opravou střechy, která
ním hřbitově postavit smutečměla obec vzorně starat. Poku- se táhla po mnoho let.
ní obřadní síň, ale zůstalo jen
sil jsem se zjistit, co se pro daTeprve v roce 1991 pod vedeu slibu. V roce 1978 se hřbinou památku v minulosti udě- ním starosty Ševčíka se začalo
tov rozšířil o jeho spodní část.
lalo a co se pro její záchranu s důkladnou opravou zámku.
V roce 2002 se za 190.000 Kč
dělá dnes.
V následujících deseti letech
opravila hřbitovní zeď a před
byla vyměněna střešní krytina
dvěma lety se po jejím zhrouZámek s parkem,
a zhotovena nová fasáda. Dnes
Bývalý hřbi- cení na více místech postavížkou a dvorem
se v zámku nachází první stutov u kostela vila celá nová, a to za částku
O místní zámek pečoval peň základní školy a mateřská
Nejstarší mšec- 1.210.000 Kč. Zhotovila se též
velmi dobře po 250 let rod škola. Nádvoří je však nadáký hřbitov se roz- nová hřbitovní vrata a vrátka.
Schwarzenbergů, a to až do té le v zoufalém stavu, pouze ze
Kostel dnes hyzdí jeho opadávající kládal kolem místdoby, co jim byl na základě severní strany ho „zdobí“ soního kostela. ZaloHorní hřbitov
omítka.
pozemkové reformy po prv- cialistický dřevěný kulturák,
Horní hřbitov, kterému se
žen musel být při
ní světové válce zabaven. Poté jehož výstavba se táhla něko- 112 (dům s klenbami v přízemí vzniku obce, tedy minimálně nesprávně říká starý (je mladse měl o zámek starat stát, ale lik let a otevřen byl šest neděl v ul. Pod Kostelem) a Zahrad- před sedmi sty lety. Zrušen byl ší než současný dolní hřbitov)
nestaral se. Zámecké prosto- po revoluci...
v roce 1829 a dnes již málokdo byl založen v roce 1830. Před
nický domek pod zámkem.
ry, pokud nebudeme počítat,
Smutnou dominantou záBývalou kaplanku čp. 65 ne- ví, že tam vůbec kdy byl. Přitom sto lety však byl kvůli vysokéže v něm po tři roky ve třicá- meckého dvora je montážní chala obec zbourat v roce 1977, jsou tam pochovaní významní mu stavu spodní vody na tomto
tých letech žili němečtí emi- rampa, kterou tam nechalo po- stávala na rohu Salačovy a Tru- představitelé městečka. Žádný hřbitově vydán zákaz pohřbígranti, byly prázdné a rok co stavit tehdejší JZD. Pokud tam bačovy ulice. Statek čp. 49 její
vání. Od té
rok chátraly. V roce 1949 se již bude stát ještě pár desítek let, osud brzy následoval, nachádoby zazámek nacházel v dezolátním mohl by se o ni začít zajímat pa- zel se v Pechočově ulici naproti
čal chátstavu. Následující rok dostalo mátkový úřad, a to potom už by poště. Příběhy památných, ale
rat, přestozámek i s hospodářským dvo- byla neodstranitelná...
že je na něm
i dalších zajímavých mšeckých
rem do své správy místní JZD,
pochovádomů v současné době zpracokteré ho začalo přeměňovat
Památné domy
no na 1000
vávám a seznámit se s nimi buk obrazu svému... Vížka (báň)
Za památné mšecké domy dete moci na stránkách Mšecnebožtíků,
vzala za své právě v této době. byly v roce 1950 stanoveny čp. kých listů.
včetně řady
Nacházela se na rohu Zámecké 1 (tehdejší kovárna v Malcově
zdejších výulice a ul. Za Bání. Byla půlku- ul.), čp. 7 (statek na Zelené náz n a m ný c h
Kostel sv. Kateřiny
latá a vydutá směrem do pro- vsi, který přečkal třicetiletou
osobností.
Mšecký kostel v současné
stranství a z parku bylo možno válku), čp. 13 (dům s památnou podobě stojí již 243 let. Až
Te p r v e
do ní vejít.
lípou v ulici U Lípy), čp. 44 (sta- do roku 1948 se o něj starala
Na horním hřbitově se v roce 2019 narovnalo v roce 2013
V roce
církev spolu s věna třicet pomníků. Bude se v rekonstrukci po- s e s t í m 1952 se
řícími. Nový rekračovat dál tak, aby se z něho vytvořilo památ- to bývalým
do zámh ř bitove m
žim o katolické
né důstojné místo?
ku přemíszačalo něco
objekty neměl zátila národjem, a taky to tak náhrobek již tam dnes nenajde- dít. Městys nechal opravit býní a mavypadalo. Přesto te, pouze stará márnice, která valou márnici, kus obvodové
teřská škose nějaké opravy drží pohromadě jen silou vůle, zdi a vjezd na hřbitov. V roce
la, a z tohoprovedly. V červ- je němým svědkem doby, kdy 2019 se městys rozhodl revito důvodu
nu 1958 se opra- se tam ještě pohřbívalo.
talizaci hřbitova dokončit. Ješbylo zadapvila věž na kostetě téhož roku bylo narovnáno
továno jižní
le a v roce 1966
Dolní hřbitov
na třicet pomníků, u kterých
křídlo zámhodiny na věži
Dolní (současný) hřbitov byl hrozilo zřícení. Poté bylo nicku pro tyto
kostela, které byly ve Mšeci pravděpodobně zří- méně rozhodnuto práci na reúčely. Sta- Pohled na montážní rampu z dob JZD s romantickým poza- v majetku MNV. zen v 18. století, ale možná ješ- konstrukci hřbitova přerušit
vební práce dím, která dodnes „zdobí“ zámecké nádvoří.
V následujícím tě dřív. Zatím se mi nepodaři- a počkat na architektonickou
si sice vyžároce byl kostel lo zjistit, proč byl vůbec zalo- studii, která by měla vznikdaly 1.125.000 korun, nicméně tek v ul. Pod kostelem), čp. 45 opraven nákladem církevních žen, když v té době svůj účel nout až letos.
byly prováděny velice necitlivě, (fara), čp. 49 (statek v Pechočo- úřadů. V roce 1996 se obec plnil hřbitov u kostela. PočátJaké další místní památné obaniž by byl brán v potaz názor vě ul.), čp. 50 (statek v Pechočo- podílela polovinou nákladů kem 19. století se na něm po- jekty se nacházely na seznamu
vě ul.), čp. 51 (dům U Kněžáků na rekonstrukci věžních ho- hřbívalo jen občas, a podle toho Památkového úřadu, o tom si
památkového úřadu.
V roce 1959 bylo poté v zám- na Zelené návsi), čp. 63 (dům din na kostele, a to částkou také hřbitov vypadal. Skýtal se povíme v příštím čísle Mšecku vyměněno 27 starých pů- z roku 1688 v Salačově ul.), čp. 18.670 Kč. Byl instalován elek- na něj neutěšený pohled. Byl kých listů.
Jiří Červenka
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

65 (bývalá kaplanka v Trubačově ul.), čp. 68 (statek v Pechočově ul.), čp. 85 (dům z 18. století
na Zelené návsi), čp. 109 (stará
škola, dnes úřad městyse), čp.
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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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ZASTUPITELSTVO MOHLO JEDNAT AŽ NAPOTŘETÍ

Po zahájení jednání zastupitelstva byl starostou Jiřím
Loskotem přednesen jeho program. Poté zastupitel Mani
Soule navrhl, aby jednání zastupitelstva bylo rozšířeno
o dva body, a to o odvolání současného starosty Mšece a o volbu nového starosty. Pro tento návrh hlasovali Mami Soule, Libuše Bestajovská, Lenka
Vosátková a Tomáš Jílek, proti
byli všichni zastupitelé z hnutí
STAN, s výjimkou Jiřího Šumy
ml., který se jednání nemohl
zúčastnit. Poté, co nebyl tento návrh schválen, přistoupil
starosta ke schválení původně
navrženého programu, který
však nebyl schválen, a tudíž se
opakovala situace z předešlého
jednání. Jiří Loskot jednání zastupitelstva proto ukončil a přítomným zastupitelům a občanům městyse sdělil, že nové veřejné zasedání se bude konat
v nejbližším možném termínu. A občanům Mšece posléze
navrhl, aby ještě neodcházeli,
a ptali se na vše, co je zajímá.

Diskuse ale, bohužel, měla „obvyklý“ průběh s řadou slovních
šarvátek a ke konci se schylovalo k tomu, že by nemuselo zůstat jen u těch slovních. K tomu
ale naštěstí nedošlo.

Libuše Bestajovská navrhla, aby
byl odvolán předseda kontrolního a finančního výboru Jiří
Šuma st. Tyto návrhy nebyly
schváleny, a tak jednání mohlo pokračovat.
Poté, co byli zastupitelé a občané městyse seznámeni s nezbytnými rozpočtovými opatřeními, a po schválení obecně
závazné vyhlášky o místním

Na „opakované“ jednání zastupitelstva dorazilo jen 16 občanů městyse.
V náhradním termínu – 28.
prosince, bylo zahájeno poslední veřejné zasedání zastupitelstva v minulém roce. Při schvalování programu jednání se zastupitel Mani Soule již potřetí
za sebou rozhodl rozšířit program jednání o dva body – odvolání starosty městyse a volba
nového starosty, a zastupitelka

poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
s tím, že poplatky pro občany
Mšece zůstávají stejné, přišel
na řadu hlavní bod programu
– schválení rozpočtu na rok
2021. Ten byl předložen jako
schodkový, kdy celkové pří-

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 17. prosince bylo zahájeno veřejné jednání zastupitelstva městyse Mšec, a mělo být v tomto dni posledním sezením
mšeckých zastupitelů v uplynulém roce. Ale nebylo tomu tak,
což se ukázalo za několik minut po jeho zahájení.

jmy činí 9.816.000 Kč a výdaje
28.491.300 Kč. Schodek je dle
vyjádření starosty způsoben
tím, že Mšec se bude muset finančně vypořádat s dotačním
titulem na zhotovení kanalizace a že městys kvůli pandemii
zřejmě přijde o cca 3 mil. Kč.
A protože dne 10. prosince
přišla žádost od velitele jednotky mšeckých hasičů Martina Štýbra, v níž žádá o navýšení částky pro mšecké hasiče
z 200.000 na 430.000 Kč, aby
bylo možno nakoupit nové dýchací přístroje a zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice,
muselo tuto změnu rozpočtu
projednat a schválit zastupitelstvo městyse, což se také stalo.
A tak zastupitelé mohli přistoupit k finálnímu usnesení,
a to, že zastupitelstvo městyse
schvaluje výše uvedený schodkový rozpočet a že starosta
schvaluje jednotlivá rozpočtová opatření v příjmech i výdajích do výše 500.000 Kč mezi
jednotlivými paragrafy a rozpočtová opatření všech účelových dotací.
Když zastupitelé vzali na vědomí zprávu za rok 2020 předsedy kontrolního a finančního

výboru Jiřího Šumy st., schválili pronájem nebytových prostor bývalé trafiky panu Trung
Kien Nguyen, za účelem prodeje potravin, dále pronájem
pozemku v kat. území Mšec
o celkové výměře 144m2 za 10
Kč/m2 panu Volodymyrovi
Lypchakovi, a schválili pověření Tomáše Jílka k přijímání
prohlášení o uzavření manželství formou občanského sňatku, přišla na řadu zpráva starosty městyse. Přítomní občané se v ní mimo jiné dověděli, že bylo provedeno měření počtu vozidel a rychlosti
vozidel, které projíždějí Mšecí
po státní silnici, na MěÚ v Rakovníku bylo jednáno se starostou ohledně vybírání pokut
za přestupky z úsekového měření, že městys obdržel výzvu
od SFŽP k úhradě 482.000 Kč
za to, že TDI na stavbě kanalizace a ČOV neměl autorizaci,
částku uhradil a takto vzniklou
škodu bude soudní cestou vymáhat, a také, že městys obdržel rozhodnutí KÚSK o schválení dotace na úpravu projektové dokumentace na výstavbu
chodníků při I/16. Po závěrečné diskusi bylo jednání ukončeno.
Libor Pošta

Z BUCKU A LODENICKÉHO RYBNÍKA MŠEČTÍ RYBÁŘI VYLOVILI 55 TUN KAPRA

zz Jak byste zhodnotil loňský rok, a to jak z pohledu běžného provozu vašeho střediska, tak i produkce ryb?
Já si myslím, že to byl docela
dobrý rok. Pandemie koronaviru nás až tak nezasáhla, protože při výlovech jsme mohli
pracovat bez roušek. Pro nás
je to až strašidelná představa,
kdybychom se museli s nasazenou rouškou na ústech brodit několik hodin hlubokým
bahnem.
zz Takže vy jste nemuseli
mít vůbec roušky?
Roušky jsme museli mít nasazené jen v přípravně, a to
při zpracování, porcování ryb
na uzení. Jinak ne. Takže roušky nás až tak netrápily, jako
nedostatek vody v povodích,
ale naštěstí v červnu minulého
roku spadlo trojnásobné množství srážek, než je dlouhodobý
srážkový průměr, a měli jsme
rázem po starostech.

zz Kolik metráků ryb jste
dle plánu měli vyprodukovat,
a jak se vám tento plán podařilo naplnit?
V plánu bylo vyprodukovat
2700 metráků kapra, a tento
plán se nám podařilo splnit.
Z dalších ryb jsme na našich
rybnících slovili 30q tolstolobika, 30q amura, 5q štik a 3q
lína. Většinu ryb jsme vyvezli
do Polska a zhruba 500q bylo
určeno pro český trh.
zz Jak ryby na domácím
trhu distribuujete?
Před Vánoci jsme ryby rozváželi šesti velkými a třemi malými auty, nakládali jsme jak
ve dne, od 4 do 9 hod., tak i večer, zhruba od 19. do 23. hodiny.
zz Ryby, především kapry,
také prodáváte na mšeckém
středisku. Kolik kaprů zde
prodáte?
V posledních letech je to asi
35 metráků, a kapři mají něco
kolem třech kil.

zz Jaké rybníky jste lovili
v loňském podzimu na Lodenici, v mšeckém povodí?
Byl to Bucek, z kterého jsme
vylovili 350q kapra, dále Třtický rybník (110q) a Lodenický

zz Již řadu let se rybáři
potýkají s kormorány, kteří
jim způsobují nemalé škody
na rybích obsádkách. Zalétají
kormoráni i na kaskádu rybníků nad Mšecí?

Zdeněk Kopřiva: „Jen v této sádce je 300 metráků výběrového
kapra o průměrné hmotnosti 2,5 kg.“
rybník, kde bylo asi 200q kapra.
zz Abyste bez problémů
slovili třeba Bucek, kolik lidí
k tomu potřebujete a za jakou
dobu to zvládnete?
Na výlov takového rybníka potřebujeme 10 až 12 lidí
a zvládneme to za takových
sedm, osm hodin.

Ano, asi nejčastěji je vidíme
na Vítovském rybníce. Proto
máme u rybníků instalována
taková bouchadla, která díky
časovému spínači každých deset minut napodobí jakýsi výbuch, který kormorány plaší.
zz Minule jsme se také bavili o druhu ryby, která z našich

FOTO LIBOR POŠTA

Jak se v loňském roce vedlo mšeckým rybářům, kteří se zprvu museli potýkat s nedostatkem vody v povodích, v nichž se
nacházejí jejich rybníky, a také s pandemií koronaviru, ale
naštěstí jen okrajově? O tom jsem se bavil se Zdeňkem Kopřivou, vedoucím na sádkách mšeckého střediska Rybářství
Mariánské Lázně, který ve mšecké rybárně pracuje již 41 let.

vod nenávratně mizí, o úhoři. Předpokládám, že při loňských výlovech jste vylovili asi
jen pár kousků této stále vzácnější ryby...
Ano, úhoře jsme do našich
vod již řadu let nenasazovali,
a třeba při výlovu Bucku nebo
Lodenického rybníka jsme
„objevili“ opravdu jen několik kusů této ryby. Důvodem
je cena úhoří násady, tzv. monté, kterého rok od roku ubývá,
hlavně kvůli nelegálnímu lovu.
zz Na jaře minulého roku
jsme se spolu bavili o nedostatku vody ve všech povodích, kde se nacházejí vaše
rybníky, včetně Lodenického potoka, ale teď už je situace jiná...
Ano, můžeme říci, že průtok
Lodenického potoka, na kterém se nachází kaskáda osmi
rybníků, je již stabilní, a že
nějaká voda teče i v potoce
V Rači, který protéká Vítovským rybníkem, a něco málo
vody máme i ve Mšeckém potoce, takže na rybník Jopát už
není tak tristní pohled jako
loni na jaře.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta
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JAKÝ OSUD ČEKÁ BÝVALÝ STATEK,
KTERÝ PŘEŽIL TŘICETILETOU VÁLKU?

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

FOTO SOKA RAKOVNÍK

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

Od něho ho zase získal 4. září
Statek čp. 7 stál ve Mšeci na Zelené návsi již za třicetileté vál- a pokud by se oženili, vyplatit a oběma měl pořídit tříletého
ky. V roce 1654 se nemovitost nazývala Ludvíkovská chalupa každému 10 zl. jako svatební- vola a 10 zl. Petronila a Maře- 1808 místní hostinský restaurana měla dostat po jedné krávě ce Na Knížecí Josef Volf (1768
ho výbytku.
a v roce 1681 tam žil Jan Ludvík. Patřilo k ní 1,5 lánu pole.
– 1839), aby ho
Jan Ludvík ještě za svého ži- Čisteckého. Třetí syn Jan se
záhy přenechal
vota prodal statek řezníkovi stal v Lhenicích farářem, půrovněž za 7.725
Janu Erbovi (*1628), jenž ze- sobil tam od 16. května 1730
zl. svému synomřel v 56 letech dne 8. ledna do 26. srpna 1756, kdy zemřel.
vi Josefovi Vol1684. Poté se stala vlastníkem Pochován je v tamním kostele
fov i ( * 1 7 9 4 ) .
Sabina Erbová.
sv. Jakuba. První dcera MagV roce 1811 při
V roce 1692 statek koupil dalena byla mrzákem a čtvrtý
velkém požáru
za 129 kop, 50 grošů a 5,5 de- syn Ondřej se narodil v Srbbyl i tento objekt
nárů, a to i s dluhy na sebe pře- či v roce 1683 a zemřel v roce
zasažen, a tak ho
jatými, Michal Fortin ze Lhenic 1757, ve Mšeci vystavěl dům
musel jeho mana Krumlovsku, jenž měl ital- čp. 13. Druhá dcera Mařena se
jitel znovu vyskou národnost. Jako mladý se 10. února 1703 provdala za Jana
stavět. Od 15.
přestěhoval do Srbče, kde byl Baláska a třetí dcera Dorota si
února 1834 ho
šenkýřem již ve druhé polovi- 22. července 1700 vzala zednívlastnila Josefoně sedmdesátých let 17. stole- ka Martina Cobla z Tyrol, kteMšecký statek čp. 7 v roce 1929. Zleva malá Jarmila Soukupová (*1924), její va mladší sestra
tí. Byl tam i se svou manželkou rý se usadil v obci Milý, kde se
sestra Marie (*1922), maminka Marie (*1899), kamarádka Celestina Malco- Kateřina, proDorotou, se kterou se oženil 27. stal šenkýřem.
vá (*1921), babička Anna (*1875), strýc Josef Soukup (*1901) a otec Václav vdaná za Václaledna 1677, zřejmě velmi oblíMichal Fortin zemřel 13. září
va Froňka z VoSoukup (*1897).
ben, oba byli totiž často jako 1739, čtyři roky před svou smrřechu, a své rosvědci při sňatcích nebo kmo- tí odešel na výminek, zabezpeIgnác Fortin měl s manžel- a 15 zl. za svatbu. Melicharovi diče Josefa a Annu tam nechatři při křtu dětí.
čil v dědické smlouvě všechny kou Kateřinou, dcerou Jana měl vyplatit jako nejmladšímu la žít až do jejich smrti.
Michal Fortin měl 35 strychů své děti a hospodářství předal Světeckého, osm dětí – Kašpa- bratrovi, jenž měl původně doDne 24. června 1852 ho
polí. Robotu musel ve žních svému synovi Antonínovi.
ra, Justinu, Vojtěcha, Antoní- stat hospodářství, ještě 40 zl.
za 7.100 zl. prodala manževykonávat pěšky 8 dní, sklízet
Antonín Fortin měl s man- na, Martina, Melichara, Marii
seno 16, votavu hrabat 10, len želkou Kateřinou pět synů – a Petronilu. Po Ignácově smrplenit 6, len trhat a drhnout Ignáce, Martina, Ondřeje, An- ti získala statek jeho manželka
4 dny. Navíc byl povinen vše- tonína a Josefa. Na statku hos- Kateřina.
chen len, který se při zámec- podařil jedenáct let. V roce
V roce 1781 přepsala hospo1746 se dostavil dářství na svého syna Kašpado zdejší kní- ra, který byl právě zasnouben
žecí kanceláře s Terezií Holcovou z Hradce
s Jiříkem Hö- Králové, jež do manželství přinigem s tím, že nesla 300 zl. Ovdovělá Kateři„je od Boha po- na si určila výměnek v podobě
stižen velikou 4 strychů žita, 1 strych pšeninemocí, skrze ce, 3 strychy ječmene, 3 věrkterou je mizer- tele hrachu, 1 sednici, 1 koStatek čp. 7 (vlevo) a čp. 85 (vpravo) na kresbě z roku 1941.
ným člověkem moru, 1 výtažní zahrádku, 1
a déle hospo- chlívek, 1 kousek pole na zelí
Dne 17. března 1782 prodal lům Martinovi (1811 – 1873)
dařiti na tomto u třtické cesty ležící s tím, že Kašpar Fortin kůlny a komory, a Anně (1806 – 1889) VejrážNovomanželé Jarmila a Jan Cífkovi v r. 1946. domě a živnos- syn Kašpar dá své sestře Justi- které se nacházely v levé čás- kovým. Dne 16. června 1873
ti nemůže“. Ješ- ně 1 krávu, bratru Vojtěchovi ti statku, svému švagrovi Janu zemřel Martin Vejrážka ve věku
kém kornhouzském dvoře uro- tě téhož roku převzal hospo- tříletého vola a 10 zl. za svatbu. Baláskovi, manželovi jeho ses- 62 let na ochrnutí mozku a ješdil, na rosu položit, zase sebrat, dářství syn Ignác, který kro- Bratr Antonín dostal vola již try Justiny. Jan Balásek nechal tě téhož roku statek za 6.000 zl.
třít a hachlovat. Ouroku milos- mě majetku dostal i povinnost předtím a tak zbývalo mu dát tyto objekty přestavět na do- přenechala ovdovělá Anna svétivé vrchnosti platil do důcho- své malé bratry Ondřeje, Josefa 10 zl. za svatbu. Martina a Me- mek čp. 85, který měl následně mu synovi Františkovi, který ho
du svatojiřského 2 zl., a 20 kr. a Antonína dát vyučit řemeslu, lichara měl dát vyučit řemeslu vchod z ulice. A poté se do něj po několika měsících 29. leda havelského 3 zl. a 26 kr. Panu
také nastěhoval. Po něm tam na 1874 převedl na svou manfaráři musel dávat desátku 1
žila jeho ovdovělá sestra Justi- želku Albínu. František v roce
věrtel žita, 1 věrtel ječmene a 2
na (1751 – 1830).
1879 zemřel a Albína o devět
čtvrtce ovsa.
Kašpar Fortin se stal 3. října let později v roce 1888 psychicSnažil se statek obhospoda1791 mistrem zámečnickým ky onemocněla, takže musela
řovat, co mu síly stačily, nica o své hospodářství se staral 22 být 17. dubna téhož roku dána
méně čtyři léta byla pro něj
let. Dne 19. prosince 1804 pro- do opatrovnictví.
velmi kritická, a to roky 1709,
dal statek za 9.000 zl. Janu ParO rok později, v 83 letech,
1710, 1726 (sucho) a 1731 (sutovi, který však nebyl schopen dne 16. ledna 1889, zemřecho a velká neúroda). Měl čtyři
hospodařit. A tak ho po roce la stará paní Anna Vejrážkosyny a tři dcery. Syn František
11. února 1806 koupila za 5.000 vá, a následujících deset let se
se stal schwarzenberským pozl. jeho manželka Anna Parto- o statek prakticky nikdo nestalírem, druhý syn Antonín převá. Ta ho však vlastnila pouze ral, a také to tak vypadalo. Stovzal po svém otci v roce 1735
jeden měsíc, když ho 12. břez- dola vyhořela a ostatní stavby
Václav Soukup s manželkou Marií a dcerami Marií a Jarmilou
správu statku a oženil se s Kana 1806 prodala za 7.725 zl. zchátraly.
na počátku třicátých let.
teřinou, dcerou mlynáře Víta
Wenzlovi Neukirchnerovi.
Dokončení na straně 14
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PŘED 85 LETY MĚSTYS MŠEC UDĚLIL
T. G. MASARYKOVI ČESTNÉ OBČANSTVÍ

KRESBA LADISLAV OPLT

Městys Mšec udělil koncem roku 1935 čestné občanství prezidentu Tomáši Garrigue Masarykovi. Dne 10. ledna 1936 okresní hejtman obci sdělil, že pan prezident
čestné občanství obce Mšec s díky přijal. Prezident Masaryk při svých projížďkách na koni často zavítal do Mšece. Při jedné ranní projížďce se zastavil u krámku Václava Borta pod kostelem a nechal si přinést křupavé housky. Že si na nich pochutnal, bylo zřejmé, protože tam potom zavítal ještě několikrát. Také se vždycky zastavil u lidí, kteří pracovali na poli, a krátce s nimi pohovořil.
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ZE ZPUSTOŠENÉHO MŠECE VYTVOŘIL

PO TŘICETILETÉ VÁLCE VÝSTAVNÍ MĚSTEČKO
Po třicetileté válce se městečko Mšec nacházelo v troskách.
Žilo zde pouze devět rodin a pole zůstávaly neobdělávány.
Marie Eleonora, hraběnka z Hohenembsu, se rozhodla Mšec
1. prosince 1662 prodat Janovi Adolfovi I., knížeti ze Schwarzenbergu, za 60.000 zlatých rýnských. V té době zde živořilo
pouze pár rolníků. A tak, když chtěl obec zalidnit a zajistit zde
služby, nabídl řemeslnickým rodinám z německých krajů, aby
se zde usadily. Za jeho doby také začaly dlouhodobé rekonstrukce mšeckého zámku, v kterých pak pokračovaly i další generace tohoto rodu. Zaváděl pěstování nových plodin, podporoval řemesla a sociální problémy se snažil na svých panstvích
zmírnit zakládáním chudobinců.

sku, statky ve Francii a následujícího roku ke svému panství přikoupil i celé panství
hlubocké. Dne 1. prosince
1662 kupuje i mšecké panství.
Jeho statky tvořily panství o rozloze 126.000 hektarů.
Během své vlády se
projevil jako velmi schopný hospodář a politik. Byl též
znám svým vysoce
kultivovaným chováním. Sbíral umělecká díla a v roce
1650 obdržel Řád
zlatého rouna.
Dne 14. července
1670 byl Jan Adolf
1. povýšen do stavu říšských knížat
s tím, že knížecí titul směl užívat pouze prvorozený syn.
Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu.
O rok později mu
jich hodnota ze za doby vlast- císař udělil výsadu, která mu
nictví Schwarzenbergů dob- dovolovala razit vlastní minrým hospodařením zvýšila ze ce či neplatit mýto na cestách.
Své první mince však nechal
150.000 na 400.000 zlatých.
V čer venci 1660 se stal razit až krátce před svou smrtí.
Jan Adolf I. hovořil pěti javlastníkem třeboňského panství, čímž byla započata vel- zyky – německy, latinsky, franká schwarzenberská éra v již- couzsky, italsky a španělsky.
ních Čechách. Ještě téhož tak Dal pátrat po historii svého
Jan Adolf I. vlastnil Třeboň- rodu a vídeňský malíř Benjasko, hrabství Murau ve Štýr- mín Bloch namaloval podle

nímu stavu (vstoupil do johanitského řádu).
Již ve věku 22 let působil
na císařském dvoře ve Vídni jako komoří a roku 1640
se dokonce stal říšským dvorním radou. Po politickém pádu
a smrti jeho otce však byly
v Braniborsku zabaveny veškeré schwarzenbergské majetky
a Jan Adolf musel uprchnout.
Jeho kariéra u dvora však
pokračovala úspěšně, a tak se
roku 1645 stal osobním komořím arcivévody Leopolda Viléma. Od roku 1646 tak působil
v Bruselu jako Leopoldův poradce a důvěrník, později se stal
i nejvyšším hofmistrem.
Díky své píli a diplomatickým schopnostem se stal pro
císaře nepostradatelný a jeho
vliv stále sílil. Poprvé vstoupil
do Čech v roce 1658, kdy díky

Z FONDŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu se narodil 20. září 1615
ve Weibelskirchenu jako druhorozený syn hraběte Adama
ze Schwarzenbergu a Markéty
z Pallantu. Svou matku nikdy
nepoznal, jelikož zemřela při
jeho porodu. Se svým bratrem
Franzem byl proto vychováván
u své babičky. Oběma synům
se dostalo vysokého vzdělání,
když studovali na královské
akademii v Paříži. Díky tomu
získali přístup ke královskému dvoru. Jako 15letý zahájil
se svým bratrem studijní cestu po Evropě, během které navštívili Německo, Nizozemsko
a Itálii. Po návratu do vlasti
v roce 1636 starší 22letý bratr
Franz Hartrad náhle zemřel.
Tím se Jan Adolf stal dědicem,
ačkoliv jako druhorozený syn
byl původně určen k duchov-

své obratnosti získal do zástavy panství Křivoklát, Nižbor
a Krušovice. V roce 1685 své
zástavy císař Leopold I. vyplatil, přičemž bylo zjištěno, že je-

předloh obrazy jeho předků
v životní velikosti. Většina původních originálů se však bohužel ztratila. Litoval, že pro
vysoký věk se již nemůže naučit česky. Nařídil alespoň, že
všichni jeho úředníci musejí
dokonale ovládat oba zemské
jazyky, tedy němčinu i češtinu.
Jeho manželkou byla štýrská
hraběnka Marie Justina ze Starhembergu (1608 – 1681). Manželství uzavřeli 15. března 1644
ve Vídni a vzešlo z něj sedm
dětí, dospělého věku se dožily
ale pouze dvě – syn Ferdinand
(*1652), následník a 2. kníže ze
Schwarzenbergu, a dcera Marie Ernestina, zvaná Arnoštka
(1649 – 1719). Ta se roku 1666
provdala za knížete Jana Kristiana I. z Eggenbergu. Stala se jedinou vévodkyní krumlovskou.
Jan Adolf I. zemřel 26. května 1683 ve věku 67 let, když
ho po zasedání tajné rady ranila mrtvice. Kníže se zasloužil o výsadbu jihočeských lesů,
když v roce 1660 nařídil vysázet
krásné dubové lesy. O tři roky
později dal na třeboňském panství, jako první v Čechách, vysadit modřín.
Jak si vedli jeho potomci
a kráčeli v jeho stopách? To vše
se dočtete v příštím čísle.
Jiří Červenka

KAREL LAUBE A FRANTIŠEK KLOZ BYLI VELCÍ KAMARÁDI

FOTO LIBOR POŠTA

lometné palbě, a po následných
přestřelkách padlo více než 10
z nich. Mezi padlými byl i řidič náklaďáku Václav Závora,
a do nohy byl postřelen jeden
z nejlepších československých
fotbalistů té doby, František
Když nákladní vůz řízený čelila osádka vozu, na jehož Kloz, který po více než měsíci
strýcem Jaroslava Závory Vác- korbě bylo asi sedmnáct kluků svému zranění podlehl.
lavem dorazil do obce Hříškov, ze Mšece a okolních obcí, kuMyšlenka výjezdu na Hříškov se zrodila ve mšecké restauraci Na Knížecí. Dne 7. května
1945, v okamžiku, kdy Praha
volala o pomoc, zde skupina
mšeckých kluků poslouchala
rádio, a mšecký cukrář Karel
Laube se zmínil, že by mohli vyjet na Hříškov a v nedalekém muničním skladu ukořistit
nějaké zbraně pro Prahu. Tato
myšlenka zaujala i jeho nejlepšího kamaráda Františka Kloze, legendárního kladenského
fotbalistu.
To, že Karel Laube a František Kloz byli opravdu velcí
kamarádi, mně potvrdil i JaV tomto domě cukrář Laube provozoval svoji živnost.
roslav Závora: „Karel Laube

a František Kloz se znali přes v posledních dnech války odefotbal. Laube hrál aktivně fot- hrálo na Hříškově, psychicky
bal za Mšec a v obci vše kolem velmi trpěl: „Karel Laube si pak
FOTOARCHIV ŠLAJCHRT

V minulém vydání Mšeckých listů nás Jaroslav Závora ze
Mšece přenesl do posledních dnů druhé světové války, kdy se
skupina mšeckých kluků rozhodla pomoci v boji s německými
okupanty. Při výjezdu na Hříškov bylo jejich záměrem ukořistit nějaké zbraně v nedalekém muničním skladu u Hříškova a pak je odvézt do Prahy.

František Kloz na korbě náklaďáku, před odjezdem na Hříškov.
fotbalu organizoval, a Kloz byl
skvělý kladenský fotbalista,
který ve Mšeci často hostoval.
A Karla Laubeho v jeho domě
často navštěvoval.“
Jaroslav Závora mně také potvrdil, že Karel Laube tím, co se

často vyčítal, že hříškovskou
akci v podstatě vymyslel a že
při ní následně přišlo o život
tolik kluků ze Mšece a z okolí.
Nejvíc ho ale tížilo to, že přišel
o svého nejlepšího kamaráda.“
Libor Pošta
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JAKÝ OSUD ČEKÁ BÝVALÝ STATEK…

Soukup (*14. října 1862), syn
místního obchodníka Josefa
Soukupa z čp. 105, který z ní
během krátké doby učinil výstavní statek. Se svou manželkou Annou Žítkovou (17. listopadu 1875 – 12. listopadu 1957)
z Řevničova čp. 25, se kterou se
7. července 1896 v Praze oženil, byli velmi úspěšní. Stali se
výbornými hospodáři, dobře
sklízeli, obchod jim jen vzkvétal, a chmel dokázali úspěšně
prodávat. A dařilo se jim i přes
1. světovou válku. Měli spolu
tři syny – Václava (*14. května
1897), který převzal hospodářství, Josefa (*1901), jenž se 6.
února 1932 oženil s Emilií Sochorovou, a Bohumila (*1907),
který v Praze 3. září 1932 pojal
za manželku Annu Horákovou.
Jelikož manželé Soukupovi
byli velmi pracovití a úspěšní
obchodníci a hospodáři, mohli
všichni tři synové očekávat předání prosperujících zajištěných
podniků. Domácí hospodářství
čp. 7 se vším zařízením a také
chalupu čp. 15 se všemi pozemky převzal v roce 1921 nejstarší
syn Václav, který se téhož roku

litru vztažně neodstředěného
mléka, jak se nadojí. Dále byli
přejímatelé povinni výměnkářům v nemoci a ve stáří posluhovat a v případě nemohoucnosti jim vyhrazené místnosti

přilehlý dvůr s chlévy pro chov
hospodářských zvířat, a to až
do poloviny sedmdesátých let.
Pan Pavel Hora, který se
do bývalého statku čp. 7 přiženil v roce 1972, vzpomíná:

z domu vystěhovala. „V letech
1988 a 1989 usilovalo stávající
vedení obecního úřadu o vystěhování naší maminky Jarmily Cífkové z této usedlosti,
jelikož tam měli naplánovánu
výstavbu rodinných domků (hezky v centru obce).
Zahrnuli do výměry i sousedící
zahradu Salačovic. A ejhle, v přípravné dokumentaci se zde najednou vešlo 7 až 9
stavebních parcel.
Některé měly již
své vybrané konkrétní zájemce,“
prozradil nám pan
Bývalý statek čp. 7 na kresbě Jaroslava Skůry z roku 1974. Je tam ještě vidět Pavel Hora.
V roce 1988 měl
usychající lípa a za ní hloh.
být obcí dům vyřádně uklízet, jednou do týd- „V roce 1977 jsme se s man- koupen, ale zjistilo se, že na to
ne vydrhnout podlahu a nej- želkou domluvili, že bychom si nejsou finanční prostředky.
méně jednou do roka vybílit postavili na zahradě (za dnes již Bylo tedy rozhodnuto ho vynebo podle potřeby vymalovat. bývalou stodolou) nový rodin- koupit až v příštím roce, což se
Dále jim prát a šatstvo spravo- ný domek. Náš první krok tedy ale také nestalo.
Jarmila Cífková nechtěla svůj
vat. Dvakrát do roka jim bryč- vedl na Místní národní výbor
ku s koňmi a kočím bezplatně Mšec. Zde jsme dostali velmi rodný dům dlouho opustit, tezapůjčit a konečně jim slušný rychlou odpověď od tehdejšího prve v roce 1996 se přestěhokřesťanský pohřeb vystrojit.
předsedy MNV: ,Zde žádné ro- vala ke své dceři Janě a její roVáclav Soukup dokud mohl, dinné domky stavět nebudeme, dině do nedalekého rodinnépracoval, a to dokonce i v JZD. máme v plánu kulturní dům.‘ ho domku. Veškeré vybavení
Opatroval tam hřebce a jez- Rok na to už se o KD nemlu- ale v čp. 7 ponechala a chodídil s nimi, přitom utrpěl úraz vilo, ale že zde bude rozšířena vala tam, jak říkávala, do klidu
na noze. Poté jezdil do Mar- stávající severojižní místní ko- a vzpomínání.
Jelikož nebyl
tinic a až do roku
dům trvale oby1965 tam krmil
dlen, vloupal se
dobytek. Zemřel 8.
do něj někdy
října 1967 v čp. 7
v roce 2002 neve věku 70 let. Poznámý pachatel
hřben byl 11. října
a ukradl mnoho
1967 do rodinnévěcí, např. psací
ho hrobu ve Mšestůl s šuplíkovýci. Jeho manželmi nadstavbami,
ka Marie zemřela
část porcelánošestnáct let před
vé a skleněné jíním, 8. května
delní soupravy,
1951.
či obraz sv. VácNovým majitelava.
lům statku, manPřestože obec
ž e l ů m Ja r m i l y Jarmila Cífková, roz. Soukupová, v roce 1974 se svými dětaž do roku 1989
a Janu Cífkovým, mi – Janou, Václavem a Marií.
vyvíjela na Jarse narodily tři děti
– syn Václav a dcery Marie munikace a obytná část čp. 7. milu Cífkovou nátlak, aby jim
a Jana. Po založení JZD na ně tomuto záměru překáží. Jestli svůj dům odprodala, nakonec
byl vyvíjen velký nátlak, aby opravdu chceme, tak si parcelu ho vlastnila až do své smrti
vstoupili do družstva. A jeli- můžeme zakoupit do osobní- v roce 2006.
Rok nato byl dům odprodán
kož nechtěli, aby se nový režim ho vlastnictví o výměře do 750
mstil na jejich dětech, tak tam m2 za cenu 4 Kč/m2 v západ- p. Jaroslavě Veselé z Řevničova.
v roce 1952 vstoupili. Jan Cíf- ní okrajové části obce. To jsme Ta ho potom po několika letech
ka v JZD nejprve působil jako nakonec využili. Těžko jsme prodala p. Rostislavu Rubešovi.
Dnes se dům nachází ve velzootechnik a poté se stal kočím. však běžným občanům vysvětV bývalém statku nadále žila lovali, proč nestavíme na vlast- mi špatném stavu, v roce 2019
v něm dokonce hořelo a nebýt
Cífkova rodina a JZD, které ní zahradě.“
v roce 1960 nechalo rozbořit
Po roce 1982 žila v domě již velkého zásahu hasičů, zřejmě
klenutý vjezd a nahradilo ho pouze ovdovělá Jarmila Cífko- by lehl popelem.
Jiří Červenka
obyčejnými vraty, využívalo vá. Obec na ni tlačila, aby se
FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

17. září v Praze oženil s Marií
Vaicovou (*1899) z Vinařic čp.
33. Václavův bratr Josef si koupil zahradu se stodolou Špringrovic, kterou vlastnil František
Trubač, a dal si u státní silnice
postavit novou usedlost. Bratr
Bohumil se usadil jako obchodník s železem v Novém Strašecí,
když od rodičů obdržel asi čtvrt
milionu korun.
Starý Václav Soukup zemřel
v 66 letech dne 13. května 1929.
Jeho manželka Anna sice dál
bydlela v čp. 7, ale většinu času
trávila u syna Josefa, kterému
zprvu vedla hospodářství, ale
i po jeho sňatku u něj dál zůstávala. Zemřela 12. listopadu
1957 ve věku 82 let.
Noví majitelé statku Václav
Soukup s manželkou Marií ho
dál rozvíjeli a zkrášlovali. Byli
to velmi pracovití lidé. Jelikož
měli polí víc než dost, odprodali část pozemků K. Horáčkovi
ze Třtice a část MUDr. Klevetovi na staveniště u státní silnice. Měli dvě dcery – Marii
(*1922), která se v roce 1940
provdala za rolníka Josefa Vejrážku z Kroučové čp. 5, a Jarmilu (*1924), jež si 30. dubna
1946 pojala za manžela Jana Cífku z Velkých Hořešovic.
Dne 25. dubna 1946 přenechali, jak usedlost čp. 7, tak
i dům čp. 15 se vším příslušenstvím, své mladší dceři Jarmile a jejímu nastávajícímu manželovi Janu Cífkovi v odstupné
ceně za 70.000 Kčs. Vymínili si
bezplatné bydlení v jedné místnosti a kuchyni po pravé straně vchodu do obytného domu
čp. 7 a společné užívání veškerého domovního příslušenství.
V domě čp. 15 potom měli nechat zavést elektrické osvětlení o síle 25 wattů, pokud by se
tam chtěli z čp. 7 přestěhovat.
K životu si vymínili 4 q žita, 4 q
pšenice, 1 q ječmene, 10 kg hrachu, 5 kg máku, 10 kg angreštu, 2 kg čerstvého kravského
tvarohu, 5 q jedlých, zdravých
a přebraných brambor, 6 kop
slepičích vajec, 6 kg čerstvého
kravského mléka a na požádání
v zimě okolo vánoc jedno prase o mrtvé váze 1 q. Dále vždy
na pouť a na posvícení po 1 vykrmené huse ve váze nejméně
7 kg a po 1 slepici, přede žněmi
20 q černého kamenného uhlí
z dolu Laušman z Rynholce
a 3 prostorové metry polenového palivového dříví s povinností dříví rozřezat a na dvorku rozsekat. Každodenně 1,5

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

Marie Soukupová, roz. Vaicová, v mladém věku.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

Dokončení ze strany 11
Přesto statek opuštěn nebyl,
žili tam totiž někteří nájemníci. V roce 1891 se na tomto
statku například ženil místní
krejčí Josef Reidl (*1863), když
pojal za svou manželku Josefku
Wohlrábovou (*1870). O šest
let později v listopadu 1897 se
zde ženil krejčí Antonín Adlt
(*1872), syn místního obchodníka Antonína Adlta z čp. 33
a Marie Kuchynkové z Nového Strašecí čp. 194. Za svou
ženu pojal Annu Najmanovou
(*1876) z Líského.
Po smrti Albíny dne 3. května
1898 koupil zpustlou a zchátralou usedlost místní obchodník se střižným zbožím Václav
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ROK 2020 PSAL HISTORII, I NA NAŠÍ ŠKOLE

Prazvláštní rok nám před několika dny skončil. Prožili jsme ním a oceněním práce naprosobdobí, které nikdo před námi, a doufejme, že i dlouho po nás, té většiny zaměstnanců.
nezažil a snad už nezažije.
Tento rok byl zkrátka podivný. Přes všechny nepříjemVstoupili jsme do něj s pl- a koberce do MŠ, vymalována nosti a bláznivost v něm přesným nasazením a velkými plá- byla zámecká budova a všechny to nalezneme (budeme-li chtít
ny. Alespoň my, školní zaměst- školní jídelny. V tuřanské škole nalézt) mnoho pozitiv. Učitelé
nanci a žáci, určitě. Napláno- byly rekonstruovány další dvě museli pracovat jinak a spousvali jsme studijní výjezd žáků učebny včetně stropů, osvětle- ty zkušeností, poznatků i aktido Anglie, přehlídku špičko- ní a podlah, v srbečské školce vit nadále využijí. Žáci poznavého cykloumění pro všech- se měnila plastová okna a bez- li, že být ve škole není zase tak
ny děti i žáky, plavecký vý- pečnostní dveře s kamerou… špatné, protože více práce, bez
cvik, školy v přírodě, 4. ročník
Pak jsme se těšili na nový kamarádů a učitele, měli doma.
sportovní olympiády, atraktiv- školní rok, s novým očekává- A rodiče si vyzkoušeli nároční „mimořádné události“, ne- ním a předsevzetím. Povinně nost vzdělávání, byť pouze
spočet výletů, exkurzí a akcí a pracně jsme mapovali stupeň vlastních ratolestí, a dokonale
ve školách i školkách. A k tomu úrovně zvládnutí učiva jednot- prověřili svou trpělivost a seohlásila k 16. březnu hloubko- livými žáky, doháněli zamešvou kontrolu Česká školní in- kané a podstatné. Jenže po tospekce, protože v naší svazko- tálním prázdninovém uvolně„Zkusím být stručný ve své
vé škole dosud na běžné kont- ní všech opatření znovu přišly odpovědi, i když těch důvodů
role nebyla…
na řadu roušky a od 14. října se může být mnohem vice. Nejen
Jenže 11. března se školy uza- opět dveře základních škol za- nás, opoziční zastupitele, ale
vřely, později i školky. A všech- vřely. Učitelé, žáci i provozní i řadu občanů městyse Mšec,
no připravené, objednané a slí- zaměstnanci už byli lépe při- to vedlo k zamyšlení:
bené se rušilo, včetně inspekč- praveni, stalo se tak přece po1. Neschopnost pana starosní návštěvy. Mnohé naopak na- druhé. Přibyl jen paragraf po- ty městyse Mšec plnit základstalo. Učitelé se učili distanč- vinnosti distanční výuky a stát- ní služby občanům městyse.
nímu vzdělávání, vstřebávali ní dotace na nákup notebooků Stačí se podívat do sousedních
nové metody práce na dálku. a jejich možné zapůjčení žá- obcí a všude se něco pěkného
Velmi náročný, nečekaný a do- kům školy.
děje, opravují se obecní budosud nepoznaný způsob výuky
K tomu nás od 7. října na- vy nebo se staví nové chodnínakonec pedagogové i většina vštívila početná komise České ky, seká se tráva v létě a uklízí
žáků zvládli.
školní inspekce se svou důklad- se sníh v zimním období.
Ve školních zařízeních se ov- nou kontrolou všeho (účetnic2. Kanalizace a ČOV – obrovšem čas nezastavil. Ve mšecké tví, smluv, směrnic, vzděláva- ský projekt a velká příležitost,
škole prošla rekonstrukcí učeb- cích programů a plánů, BOZ, kterou si pan starosta přisvojil
na chemie s nákupem interak- vybavení a revizí, pedagogické (aby ukázal, jak je lepší než ti,
tivní techniky a skříní, podla- činnosti a řádů na všech pra- kteří projekt připravili a dostaha a osvětlení v tělocvičně, tří- covištích, kvalifikací a dalšího li příslib dotace). Sestavil svou
da školní družiny, sborovna I. vzdělávání…) s celkově vyni- komisi, organizoval výběrové
stupně, byl nakoupen nábytek kajícím závěrečným hodnoce- řízení a zastupitelé mu dali zelenou. Hned od začátku realiJEŠTĚ K MINULÉ REPORTÁŽI zace tohoto projektu se objevi„OPOZICE SE POKUSILA ODVOLAT STAROSTU“ ly komplikace a místo toho, aby
V minulém čísle Mšeckých mu dostatečný prostor, který si starosta řekl alespoň zastupilistů jsme přinesli reportáž zasloužil, a že jsme měli zveřej- telům, jaká je situace, tvářil se,
že vše je OK a že nepotřebuje
o pokusu opozičních zastupi- nit celý jeho příspěvek.
telů odvolat stávajícího starosByl bych velmi nerad, aby si radu zastupitelů z řad opozice
tu Jiřího Loskota. Zastupite- někdo myslel, že chceme něčí s odůvodněním, že mu opozilům, kteří hlasovali pro doda- názory potlačovat či dokonce ce jen kazí práci (vzpomeňme
tečné zařazení bodu do progra- cenzurovat. Tohle je proti mému si na mimořádné VZZ, které
mu schůze, a to „odvolání sou- přesvědčení a nikdy jsem se se nekonalo, protože přítomčasného starosty“, jsme položi- k tomu nesnížil. A to samé můžu ní zastupitelé za STAN hlasoli otázku „Z jakého důvodu jste říct o současném starostovi. Ni- vali proti programu s odůvodse takto rozhodli?“ Každé od- kdy se nestalo, že by nám mlu- něním, že to není důležité).
povědi jsme věnovali přibližně vil do redakční práce ve Mšec- Čas běžel dál a dodnes nikdo
stejný prostor. Pouze dlouhý kých listech, natož aby chtěl sebe vlastně neví, kolik bude konečtext zastupitele Mani Souleho v nich upřednostňovat a druhé ná cena za stavbu kanalizace
jsme zkrátili, což jsme v této re- nějakým způsobem upozaďovat a ČOV. Nikdo neví, jestli měsportáži uvedli, s tím, že se zby- či dokonce poškozovat.
tys Mšec nebude muset vracet
Nicméně na základě stížnos- dotaci a pokud ano, z čeho to
lými výtkami budeme starostu
konfrontovat v příštím čísle. tí výše uvedených zastupitelek zaplatíme. Jediné, co víme, je:
Jenže... Po vyjití Mšeckých lis- jsem se rozhodl místo zamýšle- Megalomanské prohlášení
tů si nám e-mailem postěžova- né konfrontace zveřejnit celou pana starosty v Mšeckých lisly opoziční zastupitelky Libuše nezkrácenou odpověď zastupi- tech z května 2020, a to: „MěsBestajovská a Lenka Vosátková, tele Mani Souleho.
tys Mšec bude u dodavatele
Jiří Červenka stavby kanalizace a ČOV vymáže jsme nedali zastupiteli Soule-

beovládání. Zvláště ve chvílích, kdy se žáčkovi pracovat
nechtělo.
Tento rok psal historii. Možná, za pár let, si o něm ve školách budou vyprávět učitelé
s novými žáky. Jako o období,
které planeta musela (anebo
nemusela?) prožít a které omezilo lidstvo na celém světě. A jehož vítězem, přes všechny útrapy a ztráty, byl nakonec člověk.
A ten člověk přitom nezapomněl na úsměv: „Plošně už
školy nikdy zavírat nebudeme!“„My dneska určitě víme,
že se žáci prvního stupně vrá-

tí do škol druhého listopadu!“ „Odmítám nést zodpovědnost za vzdělání vlastního syna!“ „Prosím vás, ať už
ta škola začne! Nebo ho doma
přerazím!“ „Ještě týden s nimi
budu doma, a můžu jet rovnou
do Bohnic!“
Děkuji žákům a jejich rodičům, všem zaměstnancům školy i vedení obcí za mimořádně
náročnou a zvládnutou práci
v roce 2020!
Ať Vás neopouští pevné zdraví a smysl pro humor!
Mgr. Milan Dvořák, ředitel
ZŠ a MŠ Bez hranic

ODPOVĚĎ ZASTUPITELE MANI SOULEHO
hat nemalé penále.“ Co se od té
doby stalo? Nic! Obec nemá ani
právníka, který by to řešil se
stavební firmou – alespoň to
není známo a ani není k dispozici žádná smlouva s právnickou kanceláří, která by pomáhala obci toto nemalé penále vymáhat;
- Naopak, městys Mšec již
zaplatil cca ½ milionu Kč pokuty za chybu technického dozoru, ale k dni konání zmíněného VZZ (29.09.2020) se pan
starosta ani neobtěžoval informovat zastupitele o této skutečnosti, o které věděl již od jara
tohoto roku. To samé není známo a ani není k dispozici žádná smlouva s právnickou kanceláři, protože pan starosta to
řeší sám;
3) Dotace – pan starosta vrátil více dotací, než získal za ty
4 roky, co vede městys Mšec.
Všechny projekty z plánu rozvoje obce zastavil a nic nového nevymyslel. Naopak utrácel
a utrácí peníze obce za nikdy
nezrealizované projekty. Podívejte se, jak vypadá budova
obecního úřadu. Starosta vrátil dotace s odůvodněním býti
dobrým hospodářem a přitom
v okolních novinách dává rozhovory o tom, jak městys chce
koupit a opravit kostel či dům
U Kněžáků. Přitom majitelka
domu U Kněžáků sama plánuje
dům kompletně zrekonstruovat
a v něm bydlet (zdroj: Mšecké
listy z června 2020).
4) Sliby občanům městyse
z některých VZZ:
- Úsekové měření – 3 roky
slibů, jak to vyřeší a nakonec
se vše posouvá vpřed jen díky
místostarostovi a odvolané starostce;

- Sběrný dvůr – místostarosta
udělal kus práce, aby dal sběrný dvůr do pořádku a starosta
místo toho vymýšlí nový (nesmyslný) provozní řád a znepříjemňuje tím obyvatelům
obce život. A přitom platíme
poplatek za komunální odpad,
který zahrnuje i odvoz nepotřebného materiálu do sběrného dvora.
- Lokalita Z23 – mě osobně
na VZZ pan starosta slíbil, že to
vyřeší do listopadu 2018. Jsme
o dva roky dál, a jediné, co se
stalo je, že městys Mšec zaplatil peníze projektové kanceláři (bez projektu) pod heslem
„když to nejsou ničí penize”;
- Vodovodní řád – kde jsou
zápisy z prohlášení o jednání
s vedením Vodovody a kanalizace Kladno-Mělník? Byla to
dokonce hlavní zpráva v jednom vydání Mšeckých listů.
- Kolik žádostí má starosta
na stole od některých občanů
městyse o pronájmu či prodeji
předzahrádek, od jara tohoto
roku, které jsou bez odpovědi, a přitom má tolik času, aby
řídil hospodu, čepoval v hospodě, pracoval a kontroloval
chod ČOV. V kolika organizacích zastupuje starosta městys Mšec a přitom nemá čas se
zúčastnit jednání těchto organizací (říká se tomu syndrom
důležitosti)?;
5) Konfliktnost – kolikrát
urazil občany obce, jen protože
s ním nesouhlasí nebo nesympatizují? Jaká byla ochota starosty cokoliv projednat s opozicí, bez které by mu od prosince minulého roku nic neprošlo na VZZ (včetně rozpočtu
na rok 2020)?
Mani Soule, zastupitel
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Pro zasmání

Chci jiný startovní číslo! Každej, kdo vidí tohle, hned na mne
huláká: „Běž do pr...., Kovide!“

Kluk nám moc vážně onemocněl – těší se do školy!

Hele, Ježíšku, ten plejstejšn pod stromečkem nebyl... Ty jsi tu
mojí esemesku nedostal?

Tak to bude pořádná pokuta – tu roušku máte blbě!

Křížovka

Hříčky
Pomoz Alíkovi a Micce chytit kapra

 Vběhne chlapeček do drogerie: „Honem, honem! Ségru
napadl včelí roj!“ Prodavačka se zděsí: „Proboha, ale my
tady nemáme žádné léky, musíš
do lékárny.“ „Prosím vás, kdo
mluví o lécích? Já chci co nejrychleji film do foťáku!“
 „Tak jsem, Pepo, slyšel, že
ti stará včera nabourala toho
novýho mercedesa, jo?“ Vyptává se jeden kolega druhého. „Nestalo se jí nic?“ „Ne, zatím ne, protože ta slepice ještě pořád dřepí zamčená v koupelně.“
 „Proč jsi včera nepřišel
na to pivo? Čekal jsem na tebe
několik hodin, byli jsme domluvení!“ „Já jsem chtěl, ale
moje žena při mém odchodu
rozhodla, že se mi nikam nechce.“
 Celník otevře dveře vagonového kupé: „Nějaké cigarety, lihoviny, zbraně, střelivo,
drogy?“ Rozespalý cestující zamumlá: „Děkuji, nechci, mám
toho plné kufry.“
 Přijde starý děda do pojišťovny, že by si rád uzavřel
životní pojištění. Pojišťovák:
„Neblázněte dědo, kolik máte
roků?“ „95, ale chci letět s otcem do zahraničí, a to je dobré
být pojištěný...“ „Cože? A kolik je otci?“ „Za měsíc mu bude
119.“ „A co bude dělat v zahraničí?“ „Ale, chceme jít dědovi
na svatbu...“ „Dědovi?! A kolik je proboha tomu?“ „Nedávno oslavoval 142...“ „A proč
se chce v tomhle věku ženit?!“
„No však on nechce, ale rodiče
ho donutili...“

Hádanky

Tajenka z minulé křížovky: Srdce si pamatuje, nač oči zapomněly.

Vesničan se vrací z trhu
domů. Má s sebou kozu, vlka
a v ruce hlávku zelí. Najednou
přišel k řece. Na břehu má přivázanou malou loď. Už chce
nasednout, když si uvědomí, že
se do té lodičky všechno naráz
nevejde. A když tu nechá vlka
samotného, vlk sní kozu. Když
tu nechá kozu, ta sní zelí. Jak
dostane vlka, kozu i zelí na druhou stranu? Do loďky se mu
vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů nesmí nechat samotného vlka s kozou nebo
kozu a zelí.
Koza tam, nic zpět. Vlk tam,
koza zpět. Zelí tam, nic zpět.
Koza tam.

VODOROVNĚ: A. Šestý americký prezident; husarský kabátec; Laponec. – B. Začátek tajenky; popěvek. – C. SPZ Ústí
nad Labem; žalost; pálkovací hra. – D. Obec u Plzně; papoušek;
brněnská firma (prodej nářadí); jordánský přístav. – E. Truhla;
anglická Anna; zkr. goniometrické funkce; hmotná částice. – F.
Ušlapat; usilovně hledat; gáza. – G. Ruský souhlas; konec tajenky. – H. Ženské jméno; hypnotický stav; sportovec.
SVISLE: 1. Řitní otvor; kovonosná hornina. – 2. Rozvětvené ústí řek; stupeň v judu. – 3. Starořímský pozdrav; cundr. – 4.
Výběžek pevniny do moře; číslovka. – 5. Částka peněz; defekt.
– 6. Druh výšivky; seknout. – 7. Kovový prvek; dřívější označení Polska. – 8. Rovněž (z lat.); hloupá žena. – 9. Nálev; britský
chemik a fyzik. – 10. Automotoklub; infekční činitel. – 11. Souhvězdí podzimní oblohy; Naděžda. – 12. Listnatý strom; jihnout.
– 13. Tlachat; SPZ Mladé Boleslavi. – 14. Větná spojka; opuchlina. – 15. Cizí směnka; podlaha stodoly.
Pomůcky: Anus. Trans.
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