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ŘADA MAJITELŮ MŠECKÝCH NEMOVITOSTÍ

NENÍ STÁLE PŘIPOJENA DO NOVÉ KANALIZACE

dy i ostrými kameny, takže poškození kanalizačního potrubí
je velmi pravděpodobné. Víte,
já dělám přes deset let ve stavebnictví, a také často pokládáme různé kabely, a vždy se
snažíme odvést co nejlepší
práci. Nedovedu si představit,
FOTO LIBOR POŠTA

Jedním z nich je Ivan Kumstát, který bydlí v ulici V Chaloupkách a který mně hned
sdělil, že se zatím připojovat
nebude. A zde uvádí své důvody: „To, jakým způsobem tady
pokládali kanalizační potrubí,
je něco hrozného! Není to pod-

Tento dům v Kalivodské ulici je připojen na vlastní ČOV.
sypané pískem, jsou tady vlno- že bychom ,spáchali‘ něco polamy, zasypané je to hrubým dobného, co se ,povedlo‘ prasubstrátem s velkými a mnoh- covníkům firmy, kteří ve Mše-

ci realizovali výstavbu kanalizační sítě.
Takže já v takto zhotovenou
kanalizační síť nemám důvěru,
a po připojení více lidí do takto
zhotovené kanalizace se nechci
strachovat z toho, že nám přetečou odpady. Proto chci počkat,
jak to bude fungovat, zda se to
nebude zacpávat, a připojím se
až tehdy, když s tím nebudou
žádné problémy. Zhruba před
čtrnácti dny jsem vyvezl jímku,
a uvidíme, co bude dál,“ řekl mi
dále pan Kumstát.
Do kanalizace nebyl stále připojen ani starosta Mšece Jiří Loskot. Předpokládal
jsem, že přípojku zhotoví mezi
prvními mšeckými občany
a půjde tak příkladem ostatním. Ale nestalo se tak. Proto
jsem se ho zeptal, proč tak neučinil: „Za to se velice omlouvám, plně si uvědomuji tento
prohřešek, ale v důsledku nedostatku času a musím se přiznat, že i špatné manažerské

práce, jsem toto ještě nedokáJakým způsobem chce přízal zrealizovat. Samozřejmě, že pojku do jejich domu zhotovit?
se budu snažit, aby kanalizační „Musím se domluvit s mými
syny, abychom objednali firmu, která přípojku co nejrychleji zrealizuje. Zřejmě oslovím jednu z firem, kterou jsem
ve Mšeckých listech občanům
Mšece nabízel. Určitou komplikací je to, že na trase dlouhé
cca 25 metrů je nutné přemístit buňku, což je bez jeřábu nemožné. Ale to je můj technický problém, který jsem mohl,
přiznám se, vyřešit již někdy
na podzim,“ sdělil mi dále starosta Mšece.
Poté jsem v Kalivodské ulici
oslovil
JUDr. Karola Hutňana,
Mikuláš Maloš mně právě ukakterý mi řekl, že do kanalizační
zuje, že jejich kontrolní šachsítě se připojovat nebude, protička se propadla asi o 10 cm.
tože již v roce 2009 na svém popřípojka do našeho domu byla zemku zprovoznil vlastní ČOV,
co nejdříve zhotovena, a určitě která mu dle jeho slov funguje
nechci, aby se opakovala situa- dobře. Vyčištěnou vodu přečerce z posledního jednání zastu- pává do jímky, a tuto vodu pak
pitelstva, na kterém mně bylo používá k zalévání.
Dokončení na straně 4
toto vytýkáno.“
FOTO LIBOR POŠTA

Do konce loňského roku se do nově zhotovené kanalizační sítě
připojila asi jen polovina majitelů mšeckých domů. Koncem
ledna jsme oslovili několik mšeckých občanů, majitelů mšeckých nemovitostí, kteří stále nebyli připojeni do kanalizace, či
ještě nebyli novou přípojku nahlásit na úřadu městyse, a zeptali se jich, kdy a jakým způsobem svou přípojku zrealizují.

BUDE LETOS VE MŠECI ZAHÁJENA VÝSTAVBA

CHODNÍKŮ PODÉL STÁTNÍ SILNICE?

nu tohoto roku dozvědět, zda
Rozpočet akce se po úpravě
nám bude dotace přidělena, projektu a i vzhledem k vyšči nikoliv.
ším cenám práce a materiá-

FOTO LIBOR POŠTA

vou dokumentaci pro výstavbu chodníků podél státní silnice ve Mšeci. Součástí dokumentů k této výstavbě bude
také bezpečnostní audit komunikace 1/16, který bude doklazz V jaké fázi je projekt výDne 2 0 . l e dna j s e m s i dovat, či prokazovat to, že výstavby chodníků v Řevničov- od Ing. Křižana vyzvedl kom- stavba chodníků podél této silské a Slánské ulici?
pletně zpracovanou projekto- nice je nutná, a tím podstatně
zvýší šanci na přidělení, získání dotace.
zz Kdy tyto podklady měly
být předány na příslušnou
instituci a kdo by měl městysi Mšec dotaci poskytnout?
Zpracovanou proj ektovou dokumentaci, doplněnou
o výše uvedený audit, jsme
měli odeslat do konce ledna,
což jsme splnili, na Státní fond
dopravní infrastruktury ČR.
A ten bude i nositelem této dotace, pokud nám bude přidělena. Podle předběžných inforVe směru na Slaný povede chodník též po pravé straně silnice.
mací bychom se měli v dub-

FOTO LIBOR POŠTA

Na nové chodníky obyvatelé Mšece, zvláště ti, kteří bydlí
na téměř kilometrovém úseku podél státní silnice, již netrpělivě čekají. Dočkají se lidé, bydlící v Řevničovské a Slánské
ulici, nových chodníků ještě letos? Hlavně na to jsem se ptal
starosty městyse Jiřího Loskota.

Starosta Jiří Loskot míní, že chodník od čerpací stanice k fotbalovému hřišti městys „ufinancuje“ z vlastních zdrojů.
zz Jaký je rozpočet této
akce, a jakou částku by městys z dotačního titulu Státního
fondu dopravní infrastruktury ČR mohl obdržet?

lů vyšplhal na 11,5 mil. Kč.
Od Státního fondu dopravní
infrastruktury ČR bychom měli
dostat 85% vysoutěžené ceny.

Dokončení na straně 4
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Naše poznámka
Každý strůjcem
svého štěstí
Mšecké listy jsem před lety
začal vydávat s tím, že budeme čtenáře informovat o místním dění a že si ve svých poznámkách budu brát na paškál
především ty, co jsou u moci.
Opozici jsem nechtěl kritizovat hlavně proto, že nemá
žádnou výkonnou moc. Nechtěl jsem to já a nechtěl to
ani sám starosta, a proto jsem
taky do toho šel.
Ať mi tedy opoziční zastupitelé prominou, že se v tomto svém sloupku pustím výjimečně i do nich. Konec konců
byl jsem to já, který měl snahu
vtáhnout opozici do spoluúčasti na chodu městyse.
Když na zářijovém zastupitelstvu přednesl zastupitel
Mani Soule požadavek o doplnění programu o dva body
– odvolání současného starosty a volba nového starosty městyse, aniž by tyto náležitosti měl předem předjednané s dostatečným počtem
zastupitelů, mohlo se to brát
jako pokus o vypuštění zkušebního balonku, jestli se někdo přidá. Podle očekávání se
nepřidal nikdo. Takže výstřel
naprázdno, ale budiž. Horší
už bylo, že kvůli tomuto výpalu slepými se celé zastupitelstvo nemohlo uskutečnit
a muselo se přesunout na náhradní termín.
I na tomto zasedání, kde se
měl dokonce schvalovat rozpočet na další rok, se nicméně opakoval neúspěšný pokus
opozičního zastupitele o doplnění výše uvedených bodů,
a tak se celé jednání opět anulovalo a přesunulo na další náhradní termín. Ale i na tomto dalším jednání opět přišel
zastupitel Soule s návrhem
na doplnění programu o již
známé body. Koronavir však
tentokrát umožnil, aby bylo
vládnoucí hnutí v plném počtu, a tak se konečně podařilo
jednání uskutečnit a dokonce
schválit rozpočet.
A jestliže na jednání zastupitelstva chodí sotva třicet
lidí, tak na to poslední, kde se
schvaloval nejdůležitější zákon roku, jich přišlo pouze polovic. A divíte se tomu, vážení
opoziční zastupitelé?
Nemám právo a ani nechci
radit obecním zastupitelům,
nicméně každý je strůjcem
svého štěstí...
Jiří Červenka

aktuality
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PTALI JSME SE NA ULICI

JAK VIDÍTE BUDOUCNOST MĚSTYSE MŠEC?
Iva Radostová, 44
let, dětská sestra
Já doufám, že městys Mšec má
před sebou
dobrou budoucnost.
zz Co Vás
vede k tomuto optimismu?
Mně k tomu vede, či opravňuje i moje příjmení, a tak věřím, že lidé v tomto městysi budou žít radostně. Já bydlím dole u Červeného rybníka,
a tam je opravdu krásně, žije si
mi tam dobře, a já doufám, že
tak tomu bude i nadále. Ale samozřejmě, že některé věci by se
tu mohly zlepšit...
zz Které například?
Teď zrovna stojíme na Zelené návsi, a k tomu, jak to
tady vypadá, snad nemusím
nic dodávat. A já doufám, že
vedení městyse dá jak tuto náves, tak i celé historické centrum, co nejrychleji do pořádku. Víte, já jsem patriotka
Mšece a na tohle se mi dost
špatně dívá.
Pavel Štýbr, 70 let
Budoucnost tohoto městyse?
Myslím, že
bude dobrá, ale je
třeba vyměnit starostu.
zz Z jakého důvodu?
Protože za ta dlouhá léta, co
ve Mšeci dělá starostu, tu neuděl prakticky nic.
zz Opravdu tu nic neudělal?
No, já se na příštím veřejném
zasedání zastupitelstva městyse pana starosty zeptám, co pro
občany městyse udělal třeba
v tom v minulém roce.
zz V jeho odpovědi budou
asi často skloňována slova
jako kanalizace a čistička odpadních vod...
Co se týče samotné výstavby kanalizace a ČOV, tak to
nemohu počítat, protože to
byla naplánovaná akce kraje
a realizovala by se i s jiným
vedením městyse. A pokud
jde o předání stavby a další patálie, spojené s řadou
oprav a předáním stavby, to

už je věc jiná, a o tom, jak to
zvládlo současné vedení městyse, si každý může udělat obrázek sám.
zz Takže podle Vás je zdárný rozvoj městyse možný jen
s novým vedením?
Přesně tak. Já si myslím, že
Mšec má vzhledem ke své poloze a krásnému okolí všechny
předpoklady pro zdárný rozvoj. Ale půjde to jen s novým
vedením.
Michaela Kinterová,
35 let, policistka
Přiznám se, že to asi nedokážu odhadnout, ale určitě bych
ve Mšeci ráda viděla alespoň
jedno pěkné dětské hřiště, kde
by se děti mohly vyžít, a hlavně
nějaké lepší chodníky. My jsme
se sem před dvěma lety přestěhovali z Červeného Újezdu,
kde do chodníků investovali
nemálo financí, a já doufám,
že ve Mšeci je budou v tomto
ohledu následovat.
zz A co když ne?
No, to by bylo smutné, stejně jako kdyby neudělali něco
s tím historickým jádrem městyse, aby se na to dalo aspoň
trošku koukat. Ale jinak je tu
opravdu hezky, a hlavně je tu
v porovnání s předchozím bydlištěm úžasný klid a mnoho
pěkných míst v okolí.
Gabriela
Mildorfová, 37 let,
právnička
Já teda
nejsem
moc velká
optimistka,
a nemyslím
si, že Mšec
má před seb ou nějakou skvělou budoucnost.
zz Proč si to nemyslíte?
Ve Mšeci žiji 12 let, a za ta
léta se to tady moc nepohnulo. Byla sice zhotovena kanalizace, ale když si vzpomenu
na to, jaké problémy tuto stavbu provázely a doposud provázejí, tak nevím, jestli z toho
mohu mít radost. A pak tady
nemáme skoro žádné chodníky, a když už někde jsou, tak
se nacházejí v žalostném stavu. Třeba u obchodu na Zelené návsi. Když nás přijel o vánoční svátky navštívit bratr,

tak říkal, že je to tam vybombardované jak po válce. A já
mu musela dát za pravdu.
A když si promítnu, že takto
to tam vypadá již řadu let, tak
mě to optimismem moc nenabíjí a nemohu věřit, že by se
to ve Mšeci mělo nějak zásadně změnit.
zz Za jakých okolností by se
to mohlo změnit k lepšímu?
Možná, že kdyby se po volbách změnilo vedení městyse,
tak by se to snad mohlo změnit k lepšímu.
Zuzana Simandlová,
61 let, vedoucí
obchodu Jednoty
Rakovník
Já js em
spíše optimistka, takže si
myslím, že
Mšec před
sebou nemá
špatnou budoucnost.
zz Podle čeho tak usuzujete?
No, udělala se kanalizace,
opravily se nějaké silnice, a teď
by se snad mělo začít i s výstavbou chodníků.
Lukáš Suchý, 42 let,
energetik
Já sice
nejsem
místní, ale
jezdím sem
docela často, a věřím,
že se to
tady snad
dá dohromady. Nějaké investice, včetně kanalizace, tady již proběhly a asi další budou následovat, je tu pěkná hospoda,
kde výborně vaří, a i proto,
že Mšec je položen na zajímavém, možná i strategickém
místě, bych se o jeho budoucnost asi nebál.
zz Říkáte, že se to tady snad
dá dohromady. Co především?
Tak samozřejmě vzhled centra městyse, vždyť se podívejte na tu hrůzu. Takže kdyby se
aspoň některé domy opravily,
hlavně tady ten rohový na Zelené návsi, tak by to tady bylo
docela pěkné. Ale i tak bych
nevěděl, jestli se nacházím

na nějaké hlavní návsi, či náměstíčku. Takže ve Mšeci není
patrné, kde je nějaké centrum
městyse. Dalším problémem
je tady asi i to, že po té hlavní silnici jezdí stále více vozidel, hlavně kamionů, a myslím, že do budoucna by se to
asi mělo řešit.
Vendula Kutílková,
31 let, na mateřské
dovolené
Jak vidím budoucnost
městyse
Mšec? No,
to je těžká otázka,
ale snad to
bude lepší, a doufám, že se již začnou
stavět nové chodníky, protože když v tomto počasí jezdíte po Mšeci s kočárkem, a nejsou tady téměř žádné chodníky, tak to je opravdu zážitek.
Hlavně v prostoru před školkou, v zámeckém areálu, kudy
z pochopitelných důvodů často chodím, mi to teď nepřijde
zrovna dobře udržované.
zz Kde dle Vašeho mínění
chybí chodníky nejvíce?
Samozřejmě, že podél státní i krajské silnice, a dále by
měly být postaveny především
v těch hlavních, průjezdných
ulicích, jako je například Kalivodská.
Jiří Tichý,
21 let, opravář
zemědělských strojů
Já nevím, tady,
na Zelen é n áv s i ,
to nevypadá zrovna
moc dobře, ale kdyby se opravily ty domy a vůbec celá náves
se nějak upravila, nebylo by to
zde vůbec špatné.
zz A co další historické části městyse?
Ty samozřejmě vyžadují
také různé opravy nebo zásahy, ale já jsem optimista, a věřím, že se to tady dá postupně
dohromady.
Ve dnech 4. a 5. února
se v ulicích Mšece ptal
Libor Pošta
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Věděli jste, že…

NA ZAČÁTKU LEDNA DOŠLO

Dne 9. ledna se u jednoho z čerpadel mšecké ČOV zača- jde o určitou technologickou le naší čistírny odpadních vod,
aby nepouštěli do kanalizace
la rychle zvyšovat hladina splaškové vody. Na to, co se přes- závadu či nedokonalost?
Pravděpodobnou příčinou to, co tam nepatří.
ně stalo a jak byla tato událost vyřešena, jsem se ptal starosty
této události je to první, co
městyse Jiřího Loskota.
zz Může se tato situace
jste zmínil. Mohly se na tom v budoucnu opakovat?
zz K č e m u t e d y d o š l o vytažení čerpadel. Po jejich
na mšecké ČOV?
vytažení, očištění a opláchnuNa čerpací stanici č.1 do- tí vodou jsme zjistili, že čerpašlo dne 9. ledna, v 11:50 hod., dla nejsou ucpaná a jsou plně
ke zvýšení hladiny splaškové funkční. Takže bylo jasné, že
vody nad hranici hladiny ha- je ucpané výtlačné potrubí
varijního stavu. To znamená, na čistírnu.
že pokud bychom tuto situaci
Nabízely se dvě možnosnezačali okamžitě řešit, mohla ti. Buď bylo výtlačné potruby začít splašková voda vyté- bí ucpáno sednutím zeminy
kat do okolí. Bylo nám jasné, anebo bylo ucpané něčím, co
že buď došlo k poruše či ucpá- do splaškové kanalizace není čerpadel nebo k ucpání vý- patří. Bylo mi jasné, že mutlačného potrubí.
sím zajistit speciální vůz, ktezz Jak byla tato „závada“ rý zkusí tlakovou vodou výCo bylo příčinou zvýšení hladiny splaškové vody na čerpaodstraněna?
tlačné potrubí protlačit. Jelicí stanici č. 1?
Jako první jsme museli zjis- kož jsem nevěděl, za jak dloutit, jak jsou na tom čerpa- ho tuto techniku seženu, bylo podílet Vánoce a nekázeň něNa to nedokážu jednoznačně
dla, která čerpají splaškovou třeba ještě zajistit fekální vůz, kterých občanů, kteří do ka- odpovědět. Tím, že po protlavodu na čistírnu. Nejprve který by splaškovou vodu od- nalizace pouštěli to, co tam čení vše prozatím funguje norjsme zjišťovali, zda není po- čerpával z čerpací stanice č. nepatří, včetně tuků. Viděli málně, nasvědčuje právě tomu,
rucha na elektroinstalaci. Zde 1 a převážel by ji na čistír- jsme to i ve sdělovacích pro- že k ucpání došlo nezodpovědse zjistilo, že je vše v pořádku. nu. Naštěstí k tomuto nedo- středcích, že v době povánoční ností některých občanů. A poměly problémy některé čistír- kud se situace bude opakovat,
ny odpadních vod. Mimocho- např. opět po Novém roce, spodem i v sousední obci Mšec- jitost s vánočními svátky a neké Žehrovice řešili podobný kázní některých občanů se naproblém počátkem roku. Pro- bízí jako nejpravděpodobnější
to bych chtěl požádat uživate- příčina.
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

NA MŠECKÉ ČOV MÁLEM K HAVÁRII

VLASTNÍ NĚKDO STEJNOU

ČI PODOBNOU SLÁNKU?

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Před mnoha lety, když Pavel a že pod ní, či pod nimi musel
Štýbr ze Mšece vyklízel byt své být i nějaký tácek nebo malý tazemřelé tety Boženy Hodou- lířek. A tak čtenáře Mšeckých
šové v Kladně – Rozdělově, listů prosí, aby se mu ozvali
objevil v něm unikátní slánku na tel. číslo 775 402 659, kdyby
Potrubí se podařilo protlačit pomocí tlakové vody z tohoto vozu.
s krásným obrázkem Mšece. stejnou nebo podobnou slánku
Po tomto zjištění jsme muse- šlo, jelikož se podařilo zajis- Pavel Štýbr věří, že tato slánka doma objevili, nebo dokonce
li ověřit, zda nejsou čerpadla tit, i když nebyl pracovní den, není jediným kouskem v tom- věděli, kdo takové slánky vynějak zaseklá nebo ucpaná. Již speciální vůz, který byl scho- to, či trochu jiném provedení, ráběl.
-lpse stalo na jiné čerpací stanici pen pomocí tlakové vody pov jiné obci, že někdo spláchl trubí protlačit. K protlačení
do kanalizace dětskou bun- došlo v 18:45 hod. Tím ale
du a ta se namotala na oběž- celá akce neskončila. Jak jsem
né kolo čerpadla a čerpadlo již říkal, museli jsme použít
se zastavilo. Abychom zjistili, kanalizační potrubí jako akujak jsou na tom naše čerpadla, mulátor splaškové vody. Uzamuseli jsme obě čerpadla vy- vřené hradítko jsme nemohli
táhnout pomocí jeřábu z ko- celé otevřít naráz, ale otevímory čerpací stanice. Nejpr- rat ho postupně, aby nedošlo
ve jsme ale museli zajistit, aby opět k zaplavení čerpací stado čerpací stanice nepřitéka- nice č.1. Takže celá akce skonla další splašková voda, která čila kolem půlnoci.
zz Co bylo pravděpodobby dále zvedala hladina. Bylo
uzavřeno hradítko na šachtě nou příčinou této „havárie“,
č. 2. Tím se z celého kanali- resp. šlo spíše o nekázeň nězačního potrubí stal akumulá- kterých mšeckých občanů,
Tuto slánku s obrázkem Mšece objevil Pavel Štýbr u své tety
tor splaškové vody. Nyní jsme kteří do kanalizace během
Boženy Hodoušové v Kladně – Rozdělově.
mohli přistoupit k zahájení svátků vylili příliš tuků, nebo

 V roce 1877 byla pro zdejší obec zakoupena nová stříkačka za 600 zlatých, z toho polovinu nákladů uhradili zdejší
rolníci a zbytek zdejší občané.
V obecní kůlně byla pro ni vyhrazena zvláštní část, což stálo 49 zl.
 Dne 17. března 1892 slavil kníže Adolf Josef ze Schwarzenbergu, majitel mšeckého
panství, šedesáté narozeniny
a na jeho počest se v místním
kostele konala slavná mše svatá. Ve Mšeci se tento rok rovněž slavilo 300. výročí narození učitele národů Jana Amose
Komenského.
 První biografické představení ve Mšeci se uskutečnilo
místním Sokolem o Vánocích
1930 a prvním promítačem byl
havíř a hodinář amatér Václav
Kotík z čp. 100. Promítací stroj
byl zakoupen u firmy Enka.
 V roce 1954 bylo v obci
následující sociální rozvrstvení: 156 zemědělců, 48 stavbařů, 33 pracovníků v obchodu,
29 úředníků a učitelů, 25 pracovníků STS, 23 horníků, 23
hutníků, 20 pracovníků v dopravě, 18 kováků, 18 řemeslníků, 15 v les. a vodním hospodářství, 13 dřevařů, 141 žen se
nacházelo v domácnosti a 99
bylo důchodců.
 V roce 1976 se na Červeném rybníce zahnízdily labutě,
které vyvedly pět mláďat. Jedno mládě uhynulo a dvě potrhali psi na honu, zbývající dvě
odletěla. Starý pár byl chován
v rybářství, neboť nemohl pro
zranění odletět.
 V roce 1991 byl ve Mšeci
otevřen obchod se smíšeným
zbožím Krušovická Oáza, který
ve vlastním domě čp. 293 provozoval Jaroslav Hotový. Rovněž Venuše Rosenbaumová
otevřela svůj obchod v pronajatých prostorách čp. 134 a dala
mu název U České koruny.
Jiří Červenka

FOTO LIBOR POŠTA

Nej, nej, nej…
V roce 1890 se mšecká
škola potýkala s jednou z největších epidemií v její historii.
V první polovině ledna onemocnělo 50 dětí chřipkou, takže se musela na deset dní zavřít
škola. Zima se nicméně ohlásila až v únoru, sněžit začalo
teprve v březnu, ale ve druhé
polovině měsíce již bylo krásné počasí, bez mrazů a denně
skoro slunečno.
Jiří Červenka
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Ve Vocílkově ulici jsem pak
hovořil s Marcelou Malošovou
(42), která mě ujistila, že přípojku mají již zhotovenou, ale
ještě to nebyli na úřadě nahlásit, a že tak učiní co nejdříve.
Zhotovení jejich přípojky bylo
ale dosti komplikované. Slova
paní Malošové to jen dokladují: „U nás nastal ten problém,
že odtok z kontrolní šachtičky do kanalizace byl asi o dvacet cm výš, než odtok splaškové vody z našich sklepních
prostor, kde jsme měli dříve
prádelnu a i jakousi koupelnu, a protože voda do kopce
neteče, museli jsme přistoupit k tomu, že pračku a další
příslušenství jsme přemístili
do naší menší koupelny v přízemí, ve sklepě jsme všechno
vytrhali a zhotovili úplně nové
odpady. A s ,překopáním‘ toho
všeho jsme se potýkali asi dva

měsíce. Teď nás ještě čeká re- dešťovou vodu na zalévání za- ho zhotovení sedla asi o 10 cm,
konstrukce koupelny, hlavně hrady, stejně jako řada mšec- a netuší, co to nyní „udělá“.
její zvětšení, a nějaká úprava kých občanů,“ sdělila mně dále
Jak jsem si zjišťoval na úřadu
sklepních prostor, které vyu- paní Marcela.
městyse, řada majitelů mšecPo chvíli přijel z lesa Miku- kých nemovitostí, téměř požijeme pro skladování čehokoliv. Jinak přípojku si dělal sám láš Maloš, který mě potvrdil, lovina, není stále připojena
manžel a s technikou mu vypo- že zhotovení přípojky a nových do nové kanalizační sítě. Motiodpadů nebylo vůbec jednodu- vací k tomu, aby již dále „nevámáhal pan Hnízdil.“
Jak Malošovi
hali“ a svojí přípojku
naloží s bývalou
si již konečně zhotojímkou splaškovili, by mělo být přívých vod? „Když
znivější jarní počamanžel zhotovosí, a v úvahu by měli
val přípojku, rozbrát i finanční stránhodoval se, zda
ku věci, protože likpůjde přímo přes
vidace splaškových
ni, protože se navod „po staru“, vychází v trase přívážením odpadních
pojky, nebo vyjímek, je podstathloubí příkop koně dražší, než když
lem ní. Rozhodl se Dle pana Kumstáta je kanalizace, a to nejen v ulici budou splašky volpro druhou mož- v Chaloupkách, zhotovena ne příliš kvalitně.
ně, bez dalších stanost, takže zůstala
rostí a případných
neporušená, nepropouští, a tak ché, a také ne zrovna levné, a že komplikací, odtékat kanalizapo rekonstrukci okapů a dešťo- nyní má strach z toho, že kont- cí do ČOV.
vých svodů tam budeme jímat rolní šachtička si od doby svéLibor Pošta

BUDE LETOS VE MŠECI ZAHÁJENA VÝSTAVBA CHODNÍKŮ...

Dokončení ze strany 1
Takže pokud by se nám to povedlo vysoutěžit za 10 mil. Kč,
dostali bychom 8,5 mil. Kč a 1,5
mil. Kč by zaplatil městys.
zz Jaká je dle Vašeho mínění
šance získat tuto dotaci?
Domnívám se, že šance je
velká, protože se jedná o silnici
I. třídy, a na ní jde o bezpečnost
chodců především. A protože
jsme projektovou dokumentaci „posílili“ o bezpečnostní audit, který má zdůraznit potřebu
chodníků podél této silnice, tak
věřím, že uspějeme.
zz Jak jsou chodníky v Řevničovské a Slánské ulici naprojektovány, resp. po jaké straně
této komunikace povedou?

Ve směru jízdy na Řevničov, od přechodu u restaurace Na Knížecí, bude chodník
po pravé straně, a bude končit
u čerpací stanice.
zz Proč nepovede až k poslednímu domu v této ulici?
Dle původního projektu měl
být chodník vést až k fotbalovému hřišti, ale podle nového,
upraveného projektu musí být
chodník bezbariérový. A jednou
z podmínek té bezbariérovosti
je vzdálenost od konce nějakého úseku chodníku do začátku
úseku nového, když je chodník
přerušen nějakou komunikací. A právě podél čerpací stanice nelze tuto podmínku splnit.
Takže předpokládám, že chod-

ník od čerpací stanice k fotbalovému hřišti potom zvládneme
z vlastních finančních zdrojů.
zz A jak je naprojektován
chodník ve Slánské ulici?
Ten povede také po pravé straně státní silnice a bude
končit až u posledního domu.
A protože chodníky od čerpací stanice až k poslednímu
domu směrem na Slaný budou
bezbariérové, bude se muset
upravit i úsek chodníku podél
školy a autobusového nádraží,
který byl již postaven za paní
starostky Bestajovské – vznikne tam vodící lišta pro slepce

NA SVAZÍCH V OKOLÍ MŠECE

ZNĚL DĚTSKÝ KŘIK
Začátkem února napadlo
ve Mšeci poměrně hodně sněhu, který vydržel až do poloviny tohoto měsíce. Toho využily mnohé mšecké děti a na svazích v okolí městyse skoro kaž-

U hráze Červeného rybníka se shromáždilo velké množství kachen a několik labutí.

a nějaký nájezd pro vozíčkáře.
Dále bude zúžen vjezd či výjezd
na autobusové nádraží.
zz Po k u d b u d e d o t a c e
na tuto stavbu městysi přidělena a když nenastanou nějaké
komplikace, kdy by mohla být
stavba chodníků podél státní
silnice zahájena?
Když nám bude v dubnu
sděleno, že dotaci obdržíme,
a v květnu zahájíme výběrové
řízení na dodavatele stavby, tak
při bezproblémovém průběhu
tohoto řízení bychom mohli stavbu zahájit, ale i dokončit
ještě v tomto roce. Libor Pošta

dý den sáňkovaly. Ale před tím,
než se svými sáňkami poprvé
vyšly na kopec, musely z nich
po několika teplých zimách bez
sněhu smést nemalou vrstvu
prachu.
-lp-

KACHNÁM I LABUTÍM SE TAM LÍBILO

Ještě v půlce února panovaly silné mrazy a hladiny všech
rybníků v okolí Mšece pokryl
silný led. Výjimkou bylo po-

Kachnám a několika labutím
měrně velké „oko“ u hráze Červeného rybníka, které mšečtí se zde líbilo i proto, že kolemrybáři „udržovali“ neustálým jdoucí jim občas hodili i nějaprovzdušňováním.
ké pečivo.
-lp-

Když se v okolí Mšece sáňkovalo.

FOTO TOMÁŠ LOSKOT

Adolf Brabec se narodil
ve Mšeci 3. května 1875 jako
syn schwarzenberského geometra Julia Brabce, jeho otec
byl však ještě téhož roku přeložen do Protivína, kde prožil
dětská léta. Gymnázium vystudoval v Budějovicích, Písku
a v Praze, později si ještě odsloužil jednoroční službu v rakouské armádě. Když splnil své
povinnosti vůči vlasti, nastoupil, podobně jako jeho otec,
do služeb pánů ze Schwarzenbergu. Nejdříve je zastupoval
devět let ve Vídni, kde zároveň
aktivně působil v různých krajanských spolcích, napsal též
několik povídek a románů ze
života české vídeňské menšiny.
Poté se vrátil do Čech a pracoval jako správce v knížecích pivovarech v Třeboni, v Krumlově a nakonec v Protivíně.
V próze se věnoval jak aktuálním tématům, tak i krásným
příběhům z historie našeho národa. Ve své době byl také oblíbeným lyrickým básníkem
a originálním dramatikem. Například kompletně zaznamenal
příběh známé Bílé paní.
Zemřel v Protivíně ve svých
53 letech na zápal plic, pouhých
několik měsíců po své svatbě
26. října 1928. V Protivíně je
i pohřben.
Jeho starší bratr Julius
(16.12.1881 – 5.4.1935) se stal
profesorem na obchodní akademii v Praze a od roku 1919
byl v konzulárních službách
v Curychu, v Norimberku,
v Kolíně nad Rýnem a od roku
1935 v New Yorku. Od roku
1900 uveřejňoval básně a literární úvahy v různých časopisech.
Jiří Červenka

ŘADA MAJITELŮ MŠECKÝCH NEMOVITOSTÍ...

FOTO LIBOR POŠTA

Adolf Brabec
básník a prozaik
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FOTO TOMÁŠ LOSKOT

Místní osobnosti
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NAD TECHNICKOU ZDATNOSTÍ MŠECKÉHO VŠEUMĚLA

BY ŽASLI I LIDÉ Z RŮZNÝCH TECHNICKÝCH VÝZKUMÁKŮ

FOTO LIBOR POŠTA

jsou vrata otevřená, v druhé zavřená, a tak to běží pořád dokola,“ vysvětil mi hned po příchodu k již otevřeným vratům.
„Jejich otevírání je jednokřídlové, protože při dvoukřídlovém otevírání by mně jedno z křídel překáželo v jízdní
dráze. Mohu je
ovládat na dálku z jakéhokoliv našeho dopravního prostředku, či dálkovým ovladačem, který
jsem si vytvořil z Jablotronu
Hlavní vjezdová vrata jsou poháněna elek- a kterým mohu
na dálku otetromotorem z pračky.
vírat či zavírat
fungování je velmi jednoduchý. všechna naše vrata. No, pojďte
Mechanismus otevírání vrat je se na ně podívat,“ vysvětluje mi
poháněn elektromotorem z au- dále pan Srp a po chvíli již stojítomatické pračky, přes převo- me na dvoře u vrat dvougaráže.
dovku. A v podstatě je to za„Tato vrata jsou prolamovaložené na klice, v jedné poloze cí, takže při otevření vytvoří

čem na prostředním sloupku.
Uvažuji o tom, že toto zajistím
fotobuňkou, a také chci vrata potáhnout nějakým lepším
plechem,“ popsal mi M. Srp
princip otevírání, či zavírání

vlastnoručně zhotovený traktor
a další technika.
A jak se k výrobě traktorů –
vyrobil jich již několik, vůbec
dostal? „Před nějakými třiceti lety jsem vyrobil svůj první stroj – rozbrušovací pilu,
abych mohl provádět úpravy
na domě, který jsem postavil.
K domu a zahradě mi chyběl
pracovní dopravní prostředek,
a tak jsem krátce před listopadovou revolucí, někdy v roce
1988, vyrobil svůj první traktor. Jeho koncepce a zpracování se mi osvědčily, takže jsem se
pustil do výroby dalších dvou
kousků, které jsem posléze prodal. A já měl pořád ten malý,
původně vyrobený, a potřeboval jsem vozit dřevo. Proto jsem
si asi v roce 1995 vyrobil větší
Miroslav Srp mně právě předvedl technologii automatického
verzi traktoru. Ten používám
doplňování štěpky do násypky kotle.
dodnes a vozím s ním nejen
zvednout i mechanicky, když dalších vrat a hned popochází dřevo či štěpky z lesa, ale mohu
Dokončení na straně 15
nejde elektrický proud. Mohu před vrata stodoly, kde parkuje
si je vypínat i zapínat také přímo z garáže nebo i z domu, takže když jedu do práce, tak si je
doma zapnu a než sem dojdu,
vrata jsou otevřená, a já mohu
pohodlně vyjet. Z auta si je potom zavřu... Vypnou se tak, že
při dojetí vrat do horní úvratě si najedou na koncový spínač, a ten se vypne. Když budu
stát s vozidlem pod otevřenými
vraty, a budu chtít mít jistotu,
Otevírání garážových vrat zapíná již v domě. Jdou vypnout
že mi je někdo nespustí na auto,
i vypínačem na tomto sloupku.
tak je mohu vypnout vypínaFOTO LIBOR POŠTA

Znovu jsem se u něj objevil
začátkem února. Krátce po zavonění se Miroslav Srp zjevil v okně, a po zjištění, za jakým účelem přicházím, zmáčknul tlačítko dálkového ovládání a pomalu se začala otevírat
vchodová vrata. „Princip jejich

jakousi stříšku. Jsou poháněna
transmisí, umístěnou nahoře,
dvěma rozetami, takže se mi
nekříží a otevírají se plynule.
Pohání je třífázový motor přes
šnekové ústrojí, a tato vrata lze

FOTO LIBOR POŠTA

V červnu minulého roku jsem ve Mšeci zjišťoval to, jak si
majitelé mšeckých nemovitostí zhotovují přípojky do nové kanalizační sítě, a navštívil jsem i Miroslava Srpa, jehož dům se
nachází v Srbečské ulici. Při vstupu na jeho pozemek jsem si
povšiml i pozoruhodných „pomocníků“, vlastnoručně zhotoveného traktoru s přívěsem a hydraulického nakladače. Poté,
co jsem „zachytil“ několik základních informací o této technice, mně nabídl, abych se zastavil ještě někdy jindy a že mi
ukáže i jeho další technické vymoženosti, včetně technologie
spalování štěpků, a třeba i to, jakým způsobem jsou ovládána prakticky všechna vrata na jejich pozemku. Jeho pozvání
jsem s radostí přijal.

PODÉL STÁTNÍ SILNICE BY MĚLO BÝT

INSTALOVÁNO NOVÉ ULIČNÍ OSVĚTLENÍ

zz Po pravé straně Slánské
ulice, směrem na Slaný, by
měla být možná ještě letos zahájena výstavba nových chodníků. Na stejné straně ulice se
ale tyčí staré a ne zrovna pěkné sloupy veřejného osvětlení, které jsou od sebe různě
vzdáleny a rovněž se i pěkně
klikatí podél krajnice státní
silnice. Nebudou překážet novému chodníku?
Ne, stávající sloupy novému
chodníku rozhodně překážet
nebudou.

zz Staré sloupy veřejného osvětlení sice nezasahují do naprojektované trasy
nového chodníku, ale možná, že uvažujete o jejich odstranění a následně o instalaci nových, moderních světel. Už jen proto, aby „nekazily“ dojem z pěkného, nového chodníku...
Ano, při výstavbě chodníků
podél silnice I/16 dojde k rekonstrukci i veřejného osvětlení. Bude osazeno celkem 25 ks
nových sloupů a sloupy budou

osazeny podél chodníků i v ulici Řevničovská. To znamená,
že od ulice Srbečská směrem
na Řevničov dojde k přemístění veřejného osvětlení na pravou stranu Řevničovské ulice.
zz Máte nějakou představu
o podobě a parametrech nového osvětlení v těchto ulicích?
Na veřejné osvětlení podél
silnice I/16 je již vypracován
projekt, a co se týká vlastního
osvětlení, budou instalována
moderní nízkoenergetická ledková svítidla.
zz Předpokládám, že instalace nových světel ve Slánské
ulici asi nemůže být součástí projektu na výstavbu chodníků. Jak je to možné financovat?
Máte pravdu, veřejné osvětlení není součástí projektu na vý-

stavbu chodníků, je to vlastní dotaci, abychom celý projekt
projekt a odhadované náklady nemuseli financovat z vlastníjsou 2 mil. Kč. Na financování ho rozpočtu.
tohoto projektu budu shánět

Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Uliční osvětlení ve Slánské ulici není zrovna ve skvělém technickém stavu. A o tom, že prorezavělé kandelábry z dob raného socialismu městys Mšec neskutečně „zkrášlují“, nikdo nepochybuje. Ale možná, že se blýská na lepší časy, a tyto monstrózní, nevzhledné sloupy, nesoucí světla, která spíše topí,
než svítí, by mohly být nahrazeny moderním uličním osvětlením. O tom jsem hovořil se starostou městyse Jiřím Loskotem.

Budou tyto staré kandelábry nahrazeny novými sloupy uličního osvětlení?
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CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY JOSEFA LAUBEHO

BYLY VYHLÁŠENÉ NEJEN VE MŠECI
Mšecká cukrárna Josefa Laubeho v dnešní Malcově ulici (čp.
134), hned nad Zelenou návsí, byla svého času hojně navštěvovaným obchodem. O tom, jak to v této cukrárně v době jejího provozování vůbec vypadalo a co všechno známý mšecký
cukrář vyráběl a nabízel, jsem hovořil s dcerou Josefa Laubeho, paní Hanou Čapkovou, která se v tomto domě v roce 1938
narodila, a dnes bydlí ve Slaném.

Josef Laube (druhý zleva) jako učitel cukrářského učiliště v Libušíně.
na ty se tatínek specializoval, chutin, vedle ní byla kuchyně,
různé sladké zákusky, pocho- z které byl již průchod do obpitelně několik druhů zmrzli- chodu. Zákazníci se v cukrár-

FOTO LIBOR POŠTA

ny a také cukroví, které však
ve Mšeci nevyráběli, ale nakupovali ho z velkoobchodu.
A pamatuji si, že moji rodiče
o zákazníky nouzi nikdy neměli, protože jejich výrobky byly
opravdu vynikající a obchod
se nacházel kousek od školy,“
představila mi Hana Čapková
obchod jejich rodičů.
A jak to v přízemí domu, kde
se nacházel nejen obchod, vůbec vypadalo? Hana Čapková mně prozradila, že v zadním traktu domu, v přízemí,
byla výrobna cukrářských po-
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„Cukrárna mého tatínka byla
během války a na přelomu 40.
a 50. let minulého století opravdu hojně navštěvována, a jeho
cukrářské výrobky byly vyhlášené po širokém okolí. Byl to
v podstatě rodinný podnik,
takže výrobu cukrářského zboží a vůbec celý chod firmy zajišťovali moji rodiče, Josef a Anna
Laubeovi, a občas jim vypomáhali paní Františka Veselá
z Kladna a učeň Václav Malec.
Z mého pohledu to byla docela
velká cukrárna, jediná ve Mšeci, která nabízela hlavně dorty,

ně mohli usadit asi u pěti, šesti kopečků prostě neřešil, vzpomístolků, a jeden z nich byl v ta- ná dále paní Hana.
kovém výklenku.
V roce 1953 byl Josef LauV létě, když bylo u Červené- be nucen svoji živnost ukončit
ho rybníka v provozu koupa- a předat ji výrobně zvané Odliště, Josef Laube svoji zmrz- kolek. S Annou pak pracovali
linu prodával
v Poldi Kladi tam. Hana
no, a zhruba
Čapková na to
po pěti letech
vzpomíná takz í s k a l Jo s e f
to: „Když bylo
Laube místo
v létě pěkné
učitele v cukpočasí, v Čerrářském učiliveném r y bšti v Libušíně.
níce, na ploZnámý mšecký
várně, se vždy
cukrář zemřel
koupalo hodv roce 1987,
ně lidí, a hlavdva roky před
ně dětí. Hodsametovou reně rodin tam Paní Hana Čapková, dcera volucí. Kdyby
jezdilo ze Sla- známého mšeckého cukráře se jí dožil, obného a Klad- Josefa Laubeho.
novil by svoji
na, mšeckých
živnost? Hana
bylo vždy méně. Táta se proto Čapková si myslí toto: „Podle
rozhodl, že v této době bude toho, jak jsem ho znala, a jak
zmrzlinu prodávat i tam, a vždy on uvažoval, bych řekla, že by
si na sezónu pronajal jednu ka- do toho určitě šel,“ sdělila mi
binku na převlékání, a uzpůso- dále Hana Čapková.
bil si ji k prodeji zmrzliny. VoV roce 1959 vyrobil Josef
zil ji tam na motorce v takové Laube pro svého vnuka Pavla
velké termosce.“
repliku hradu Karlštejn, která
A někdy kopečkovou zmrzli- byla zhotovena ze dřeva a plenu podávala i malá Hana a „zá- chu. Nejdříve ji umístil na dvůr
kazníci“ nemuseli nic platit: jejich domu, ale po naléhání
„Takhle to fungovalo, když jsem řady mšeckých občanů ji asi
chodila do školy, o přestávky. To po roce přemístil na dnešní Zejsem se vždycky s kluky rych- lenou náves. Laubeův Karlštejn
le ,přemístila‘ do naší cukrár- se na dlouhá léta stal neodmysny a všem jsem dala zmrzlinu. litelnou součástí této návsi, ale
Táta o tom věděl, a toleroval to. zhruba po třiceti letech musel
V množství, v jakém tenkrát být pro již zchátralý stav odzmrzlinu vyráběl, nějakých pár straněn.
Libor Pošta

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V lednu oslavili
Klevetová Marie
75 let
Kunertová Květoslava 91 let
V únoru oslavili
Simandlová Zdeňka
83 let
Sachrová Jana
75 let
Dokládal Miroslav
81 let
Sedláčková Marie
83 let
Stodola Ladislav
70 let
Kapková Marie
85 let

Odešli navždy
Hana Proroková, 13. ledna, zemřela po kratší nemoci ve veku 89 let, Mšec čp. 258
Jiřina Fořtíková, 15. ledna, zemřela po delší nemoci ve věku nedožitých 86 let,
Mšec čp. 237
Božena Nováková, 28. ledna, zemřela po těžké nemoci
ve věku nedožitých 81 let, (nyní
ve Mšeci nebydlela ale dlouhá
léta ano, dříve na adrese Mšec
čp. 248)
Milan Mujgoš, 12. února,
zemřel náhle ve věku 62 let,
Mšec čp. 46

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo ML vyjde 6. května. Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat do 22. dubna
na adresu naší redakce, e-mailem nebo odevzdat na úřadu
městyse. Vaše redakce

Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů
Současný Mšec vidí obyvatelé tohoto městyse od barev růžových až po tmavě černé. To,
jak ho vidí paní Iva Radostová, která bydlí nedaleko mšecké rybárny, dokládá následný
rýmovaný text, který vytvořila

JEN TAK, PRO RADOST

jen tak, pro radost:
Představím vám ráda zblízka, jaká je má rodná víska. Ať
dospělá nebo dětská, vždycky jsem a budu mšecká. Tak to
vezmem pro přespolní z dolní
Mšece do té horní. Uvede vás

do pohody kapr, labuť, spousta vody. Není tady jediná, tato
vodní hladina. Dominantní, je
to tak, rybník jménem Červeňák. Srnky, koně, třeba psíci,
k vidění je v bažantnici. Stoupáme-li do kopce, dá nám to

DOBRÝ DEN,

rád bych reagoval na článek
otištěný ve Mšeckých listech,
týkající se chodníku v obci. Jakožto majitel nemovitosti čp.
152 bych rád reagoval na slova
pana starosty, že stále nejsou
vyřešeny pozemky před domy
152 a 151, s panem starostou
jsem telefonicky hovořil jednoho pátečního dne v říjnu s tím,
že následující neděli se za mnou

zastaví, abychom spolu tuto
záležitost probrali. Bohužel,
do dnešního dne se neukázal.
Tudíž jak uvádíte v článku, že
je tato záležitost řešena místní
samosprávou, tak jste na omylu, neboť záležitost není řešena
touto samosprávou nijak.
Vámi otištěný článek se mi
značně nelíbí, neboť v něm vypadám jako ten špatný, co tu

blokuje výstavbu. Už jsem to
zaslechl i od pár lidí...
Proto bych byl do budoucna
rád, pokud budete psát něco,
týkajícího se mne, nebo mé nemovitosti, rád bych o tom byl
předem informován, abych se
k celé věci mohl vyjádřit a nebyl poté opět očerňován ve vašem bulváru.
S pozdravem Petr Sklenka

dost dřiny, objeví se pod úřadem kostel sv. Kateřiny. Cestou
potkám kluky, holky, co jdou
z místní školy, školky. Že dostali poznámku? No, a to jdou
ze zámku! Kamarádství zde se
tvoří, v místním
parku, na nádvoří. Pivko, probrat
spoustu věcí, vítejte, jste Na Knížecí.
Zbytek, ten si řeknem příště, hrajem
fotbal, máme hřiště. Ať nahoře nebo
dole, voda, chmel
a zlatá pole. A pro
všechny mšecký?
Žijte si tu spokojeně, pak to bude
hezký.

Sepsáno snad s humorem,
papír už mám čistý, tak už jenom pozdraví naše Mšecké listy. Řekla jsem si, že to pošlu,
a zdravím pana Poštu.
Mějte se fajn, Iva Radostová
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JAK SE MŠEC STARÁ O SVÉ PAMÁTKY?

DŘÍVE KATASTROFÁLNĚ, A JAK JE TOMU DNES?

Fara
Mšecká fara čp. 45 se ve Mšeci
připomíná už v roce 1352. Nicméně současnou podobu získala
až v roce 1864, kdy byla nákladem 800 zl. kompletně zrekonstruována. V roce 1897 poté byla
za 60 zl. opravena. Teprve v roce
1932 byla připojena k elektrické síti. Počátkem devadesátých
let byla zhotovena nová fasáda.

Budova staré školy
Budova čp. 109, v níž se dnes
Pomník padlým
nachází úřad městyse, byla poPomník obětem 1. a 2. světostavena již v roce 1812, tedy vé války se dlouho nedařilo postavit. Nicméně
již 4. listopadu
1918 na schůzi Tělocvičné
jednoty Sokol
M š e c n av r h l
učitel Jan Ševíc,
aby byl v obci
před nově zasazenou lípou
svobody zbudován pomník
na počest padlým vojákům.
Návrh byl přijat a následně
8. prosince byla
provedena sbírka pro pozůstalé po padlých
legionářích, jež
vynesla 777 K.
Ale tím to bohužel skončilo.
Vedení obce se
k tomuto počinu totiž stavělo
Pomník padlých v roce 1925.
dost vlažně. Tekrátce poté, co městečko vy- prve v roce 1921 na opětovné
hořelo. Budova od počátku upozornění ze strany Sokolů
sloužila jako obecní škola, a to a MUDr. Pastýříka, který stál
až do roku 1891, kdy se sta- v čele této organizace a navrla radnicí. První větší opra- hoval uspořádat sbírku na jeho
va ve 20. století se provedla až postavení, obec rozhodla, že
v roce 1977, kdy došlo k opra- pomník nechá postavit na návě střechy a komínů. V roce klady obce.
2004 byla provedena rekonMusely však uběhnout další
strukce interiéru budovy, při čtyři roky, aby se ledy pohnuly.
níž došlo i ke stavebním úpra- Nejčilejšími činovníky v roce
vám. Rekonstrukce si vyžádala 1925 se stali učitelé Hrouda
556.000 Kč. Co se týče exteriéru a Malec, oba Sokolové. První
budovy úřadu, tak ten dnes pů- z nich byl duší všech slavností,
sobí omšelým dojmem.
na veřejnosti slavnostním řeč-

ra). A ještě předtím sochu francouzského legionáře z pomníku odstranili a postavili ji vedle
něj, aby nebyla tak na očích...
Na jaře 2015 se poničený
pomník opravoval. Pan Drahomír Adlt přispěl na opravu sponzorským darem ve výši 10.000
korun. Co dnes pomník padlých hyzdí,
je oprýskaná omítka
domu v jeho pozadí. A ani socialistická drátěná ohrádka
kolem pomníku nepřispívá k jeho vážnosti a kráse.

zchátralé kapličky. Na tomto
objektu je vidět, že by bylo dobré minimálně 1 x za dva roky
všechny památky v obci, i ty
nově zrekonstruované, zkontrolovat, aby se vědělo, v jakém
stavu se nacházejí a zda nepoFOTO JIŘÍ ČERVENKA

V dobovém seznamu památkového úřadu je uvedeno
celkem 34 objektů, o které se
měla obec vzorně starat. Pokusil jsem se zjistit, co se pro danou památku v minulosti udělalo a co se pro její záchranu
dělá dnes.
Dnes přinášíme dokončení
reportáže z minulého čísla

níkem, ve škole vzdělavatelem.
Proto měl rozhodující slovo při
projednávání postavení pomníku obětem 1. sv. války. Návrh
pomníku vypracovala slánská
firma Pejsa Fric a zhotovil ho
sochař Antonín Ťoupalík.
Bylo rozhodnuto památník
umístit před čp. 156 a zhotovit ho z bílé, jemnozrnné, čisté žuly bez kazů. Sousoší (francouzský legionář v baretu držící v pravici pušku opřenou
o zeď a levicí tiskne malou dívku, která zvědavě vztahuje svou
ručku po levé krajní legionářově nábojnici, bojovníkův obličej je výrazem dobroty a lásky k mládeži a jakoby říká, že
pro budoucnost dětí sáhli otcové po zbrani a neváhali pro
ni i zemřít) mělo být vytvořeno z hořického pískovce, věnec
měl být vavřínový a květinové
koše z mědi, ve kterých budou
zinkové květináče. Na pomníku musel být vyznačen navrhovatel. Výška památníku byla
určena na 330 cm a základna
na 200 x 100 cm. Cena zhotovení a dodání na místo činila
14.200 Kč. Pomník byl odhalen
o mšeckém posvícení o pěknou hodinku. Slavnostní projev
přednesl učitel František Hrouda. Na černé desce pomníku je
uvedeno 30 jmen padlých vojáků, chybí mezi nimi jméno Josef Salač (*1894). Jeho jméno
tam nedal uvést jeho otec, bývalý mšecký starosta Čeněk Salač, který stále doufal, že se jeho
syn jednou odněkud vrátí...
A také je tam jedna chyba.
Na desce je uvedeno jméno Josef Vocilka, jenž zemřel v koncentračním táboře a po kterém byla pojmenována i jedna mšecká ulice. Jeho příjmení
však neznělo krátce Vocilka, ale
dlouze Vocílka.
Za druhé světové války dne
27. června 1940 bylo na radě
obce přečteno nařízení dohledacích úřadů, že musí být pomník padlým vojákům odstraněn a všechny tabulky s českým
textem zničeny. Ty nakonec zachránil tehdejší starosta Josef
Hlíza, když je nechal důkladně uschovat. K odstranění pomníku z nějakého důvodu naštěstí nedošlo.
A jak bylo o pomník postaráno po nástupu komunistického režimu? Třeba tak, že
v roce 1958 postavilo JZD vedle něj váhu (za vjezdem do dvo-

Kaplička
Nejsvětější
trojice
Výklenková kaple Nejsvětější trojice
se nachází v Srbečské ulici asi 150 metrů před lesem. Posta- Kaplička Nejsvětější trojice.
vil ji počátkem dvacátých let 18. století zednický mi- třebují nějakou opravu. Po šesstr ze Mšece František Fortini ti letech po rekonstrukci začí(*1689), který v letech 1720 až ná omítka na kapličce opadávat
1724 postavil dvacet kapliček při a jsou to zbytečné skvrny na jicestách od Mšece až po Prahu. nak krásné památce.
Za každou dostal 50 zlatých a doKaplička sv. Jana
hromady tak obdržel za všechny
Nepomuckého
kapličky 1.000 zlatých.
Kapličku sv. Jana Nepomuka
První větší písemná zmínka o této kapličce však pochá- postavil František Fortini pozí až z roku 1913, kdy 8. června čátkem dvacátých let 18. stoleuspořádala Sokolská župa bu- tí v úhybu silnice (dnešní Saladečská výlet do Mšece a kon- čova ul.) proti čp. 88. Dne 10.
krétně ke kapličce sv. Trojice. června 1883 v poledne do ní
Zúčastnilo se jej 250 Sokolů udeřil blesk do kaple sv. Jana,
naštípl hlavu soše sv.
Jana tak, že upadlo
pravé ucho a sraženy byly hvězdy kolem hlavy.
Kaplička tam stála pod mohutnou lípou po dvě stě let až
do roku 1926. Zřejmě protikatolické nálady zapříčinily téhož
roku její přestěhování
ke kostelu proti hlavnímu vchodu. Dnes
již tam není ani ona
mohutná lípa, ve čtyřicátých letech tam
ještě stála. Přestavbou kaplička utrpěKaplička sv. Jana Nepomuckého.
la na svém barokním
v krojích a na 3.000 účastníků. vzhledu. Poté dlouhých deK účastníkům tehdy promluvil vadesát let o ni prakticky nimšecký starosta Čeněk Salač. kdo nepečoval. Teprve v roce
Na podzim 2014 se usku- 2015 došlo k její rekonstrukci.
Dokončení na straně 10
tečnila rekonstrukce již notně 
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

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 vypracoval seznam památek,
o které by se měla obec příkladně starat, aby se udržely 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 vlády?
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MŠECE Z ROKU 1841

strana 8

Mšecké listy 4. března 2021

historická mapa

strana 9

22
21

17
23

4
10
16

2
8
14
20

3
9
15

5

11
11

6
12
18
24

DÍL
MAPY Č.

11

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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Kříž
na horním
rozcestí
Torzo kříže se nachází
na rozcestí Hájecké ulice, Kaštanky a Na Spravedlnosti. Dnes z něho
zůstal již pouze kamenný podstavec. Kdy zde
byl kříž usazen, se mi Torzo kříže na horním rozcestí.
nepodařilo zjistit, nicméně ve staré mapě z roku 1841 jedné bouři však byl poražen
je již vyznačen.
a zůstal stát jen obraz Matky
Boží. Později však byl zlomyslným člověkem i tento zbytek rozbit. Kámen, do kterého byl litý kříž zadělán, stával
u zdejší kašny. Nový kříž postavil na náklady obce zedník
Matěj Poch. Ještě téhož roku
ho vysvětil farář Josef Chyský. V roce 1915 bylo na základě žádosti Ferdinanda Křenka z čp. 65 usneseno, aby kaštany, stojící po stranách křížku při srbečské cestě po levé
cestě před lesem u jeho pole,
Křížek u obecní pastoušky kolem roku 1900.
se prodaly a na jejich místo se
Kamenný kříž byl z pod- vysadily dvě hrušně.
Po třiceti letech v roce 1867
Paní Hrdinová (*1936) vzpozde byl postaven kříž kamenný. stavce odstraněn za doby soDnes je v neudržovaném a za- cialismu, byl tam ještě kon- míná, když jako malá holcem sedmdesátých let. Samot- ka chodila s ostatními dětmi
nedbaném stavu.
ný podstavec kříže byl za dob do lesa na jahody, že si u tohoJZD několikrát zemědělskými to kříže dávali sraz. Kříž tam
Kříž
stroji neopatrností povalen, stával ještě v padesátých letech
na dolním rozcestí
Kříž na dolním rozcestí u ry- ale vždy se podařilo ho vrá- 20. století.
bárny pochází z roku 1698. tit na původní místo. Jedním
z těch, kteří tento podKříž u pozdeňské
stavec zachraňovali, byl
cesty
i Karel Beckl, který mi
Kříž u pozdeňské cesty,
prozradil, jak ho nakla- který se nachází asi 600 medačem Hon v osmdesá- trů od horního hřbitova, byl
tých letech vracel na své postaven v roce 1835. Z nemísto poté, co ho jeden známé příčiny se na tomto
z neopatrných traktoris- místě, kde se říkalo „V Botů povalil.
žích mukách“, zastřelil hodinář František Molenz.
Kříž K Obrázku K upomínce neštěstí tam byl
Kříž stával v dnešní postaven kříž.
ulici Do Buků asi šedeV polovině srpna 2019
sát metrů od lesa před notně zdevastovaný křížek
kdysi polním rozcestí, nechal městys kompletně
kde se říkávalo U staré zrekonstruovat. Zhotoven
skály. V roce 1879 hos- byl nový betonový základ,
podářský příručí zdejší- na který se umístil pískovKříž na dolním rozcestí.
ho velkostatku Jan Ma- cový podstavec s litinovým

křížem s Ježíšem Kristem. Celý
podstavec se tvůrci rozhodli natřít šedookrovou barvou,
jelikož vedle je pole, a na bílé
ploše by každá nečistota byla
vidět. V čase, kdy se křížek rekonstruoval, šla okolo po cestě místní starší žena, a děkovala za to, že bude toto památné místo opraveno. Uvedla, že
v době, když byla vážně nemocná, chodila se k tomuto křížku
modlit. A po čase se skutečně
uzdravila.

z těch dvou vysazených, tam dnes
stojí již pouze jedna, je jí 140 let.

Kříž v Rači
Kříž se nacházel na rozcestí dnešní Třtické ulice a polní cesty, kde se říkávalo v Rači
či na konci Průhonu. Kříž měl
pískovcový podstavec a kovový
křížek. Stál tam ještě v osmdesátých letech.
Kříž před školou
Původní pískovcový kříž,
který se nachází před základní školou, neměl nikdy na růžích ustláno. Nejdříve byl dne
9. srpna 1935 protikatolicky
zaměřenými vandaly povalen, přičemž byl odcizen Ježíš
Kristus. O jedenáct dnů později sice došlo k jeho znovu-

Kříž k pile
(U Stehlíkovic pole)
Kříž, který byl zhotoven
před rokem 1841 a ještě počátkem padesátých let se nacházel ve Vítovské ulici asi 180
metrů za dolním hřbitovem,
dnes již neexistuje. Stával na polním, dnes již
neznatelném, rozcestí
u Stehlíkovic pole.
V roce 1878 by kříž
obložen kamenem dovezený z Tuřan a také
kamenem ze schodů
před bývalou sýpkou
kontribučenskou. Rovněž byl požit pískovec koupený od Marie Loskotové z čp. 51.
Dne 10. května 1881
slavil korunní princ Rudolf s belgickou princeznou Štěpánou svatbu a u této příležitosti
byly u kříže vysazeny Kříž před školou.
dvě lípy, a to konkrétně u cesty vedoucí ke Stehlí- postavení, ale již bez těla Kristova. V roce 1954 při vichřici
kovic poli.
A co jsem tam nalezl dnes? padnul vedle stojící mohutPo křížku již není ani památky, ný seschlý kaštan, ale naštěszato se na tomto místě nachází tí při pádu těsně minul kříž.
navršený jakýsi „bordel“, z kte- Nicméně v šedesátých letech
rého vyčuhují PET lahve... Lípa, byl hranatý pískovcový kříž
nahrazen kulatým a v sedmdesátých letech pouze
litinovým. Kříž trpěl také
tím, že podle pamětníků
na něj ve čtyřicátých a padesátých letech lezly školní děti. Celý kříž se dnes
nachází v žalostném stavu.

Kříž u Pozdeňské cesty.

Aleje
Památkový úřad určil
k ochraně alej na hrázi
Červeného rybníka, lípy
na hrázi Pilského rybníka, alej za fořtovnou k háji
a alej k bažantnici. Dnes
jsou z těchto alejí již jen
větší či menší torza.
Jiří Červenka

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

lec věnoval obci litý kříž, který byl postaven u lesa k pěšince vedoucí k Srbči. Předtím
zde stával kříž kamenný. Při

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Kamenný kříž
u obecní pastoušky
Kříž u tehdejší obecní pastoušky se nachází na rozcestí
Důrasovy a Vítovské ulice. Stával zde patrně již v 18. století,
v té době ještě dřevěný. Ve třicátých letech 19. století zchátral a nějaký čas tam nebyl žádný. Teprve v roce 1838 byl nový
dřevěný kříž. Dubové dřevo vyšlo na 5 zl. 40 kr., jeho přivezení
na 1 zl., čtyřdenní práce tesařů
stála 2 zl., za barvení bylo zaplaceno 2 zl. 24 kr. a za vykopání
jámy a postavení kříže 30 kr.

Vytesaný nápis v pískovci zní:
„Modli se a pracuj“, což bylo
životné krédo benediktinského
řádu. Kříž se dnes nachází v neutěšeném stavu, naposledy drobnou údržbu provedl v roce 1986 František Sedláček, jenž kříž
natřel a nápis zvýraznil
barvou. Od té doby volá
kříž po rekonstrukci.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Dokončení ze strany 7
Malbu výklenku kapličky
ztvárnil restaurátor historických uměleckých artefaktů,
ak. malíř Karel Kellner. Od té
doby však o ni není pečováno,
což dokládají rostliny na její
stříšce...
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SE SVÝM HUDEBNÍM TĚLESEM KONCERTUJÍ

NA VÝZNAMNÝCH MEZINÁRODNÍCH FESTIVALECH
O tom, že ve Mšeci, nenápadném městysi na Rakovnicku, žijí
neobyčejní lidé, kteří věhlas české hudby šíří daleko za hranicemi naší země, nemá nejmenší tušení řada obyvatel tohoto
městyse i okolních měst a obcí. A tak pojďme představit Gabrielu Eibenovou a Adama Viktoru...

ně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská
vysílací unie EBU, Česká televize, Český rozhlas, Deutschlandradio Kultur). Od roku
2014 soubor pořádá mezinárodní Zelenka Festival Praha –
Drážďany, jehož součástí jsou
od roku 2015 také muzikologické konference.
zz Před dvaceti lety jste založili soubor Ensemble Inégal, který interpretuje starou
hudbu za použití barokních
hudebních nástrojů, a dnes je
celosvětově uznáván. V jaké
hlavě vznikla myšlenka založit takový soubor?

nepatrné, některé nástroje jsou
docela neznámé (například
theorba nebo viola da gamba).
zz Vy jste pěvkyně souboru, ale věřím, že na některé hudební nástroje dokážete i zahrát. Stejně jako Adam
Viktora...
Nenechte se mýlit, trochu
umím hrát, ale nemohu se srovnávat s profesionály. Mojí doménou je zpěv a manželovou
jsou zase varhany. A ještě koncertní harmonium.
zz Jaká je role Adama a jaká
Vaše při konání nějakého koncertu?
Pokud už stojíme na jevišti, tak já zpívám a Adam buď

FOTOARCHIV ENSEMBLE INÉGAL

V roce 2017 koncertovali na Pražském jaru.

FOTOARCHIV ENSEMBLE INÉGAL

Když nazraje čas a setkají se
dva lidé s podobnými představami o hudbě, ten nápad prostě
visí ve vzduchu. Stačí ho vyslovit. Je jedno, kdo to řekne nahlas.
Je výrazem oboustranné touhy.
zz Kolik má tento soubor
členů a na jaké nástroje vůbec hrajete?
Francouzský výraz inégal,
kromě toho, že je to terminus
technicus v interpretaci barokní hudby, znamená nestejný, trochu jiný. Řeč je hlavně
o volbě repertoáru a přístupu k interpretaci, ale nestejný,
tedy proměnlivý je i počet našich členů, a to zcela v závislosti
na repertoáru, který právě hrajeme. Někdy jsme tři, někdy nás
je padesát. V prosinci jsme například nahráli CD v obsazení
tuším sedmnácti hudebníků.
Nástroje používáme buď přímo barokní, nebo přesné kopie barokních nástrojů. Některé
jsou dnešnímu publiku známé
a rozdíly jsou na první pohled

FOTOARCHIV ENSEMBLE INÉGAL

Gabriela Eibenová, která je
na české hudební scéně vnímána jako renomovaná zpěvačka v oblasti staré hudby,
a její manžel, varhaník, dirigent
a pedagog Adam Viktora, založili společně v roce 2000 vokálně–instrumentální soubor Ensemble Inégal, jehož hlavním
tématem je propagace hudebního odkazu českého barokního skladatele Jana Dismase
Zelenky.
S tímto tělesem intenzivně koncertují na významných
mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude
Muziek Utrecht, Tage Alter
Musik Regensburg, Musica
Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music
Festival Santander, Lufthansa
Music Festival London aj.).
Jejich CD nahrávky obdržely
mezinárodní ceny Diapason
d’Or, International Record Review Outstanding, Goldberg
5Stars. Objevují se pravidel-

V Libanonu jsem byla sama, rád. O to bych se vsadila. Právě
ale jako bych byla mezi svými. Zelenka zazněl 20.12.2020 vůBejrútský sbor a orchestr ne- bec poprvé na Blízkém výchomohl právě kvůli epidemiolo- dě a všichni mě bombardovagickým opatřením zkoušet na- li otázkami: „…jak to, že jsme
živo, čerpali tedy z nahrávek o něm dosud nevěděli? GeniálEnsemble Inégal, kte- ní hudba!...“
zz Šnůru vašich koncerré měli dokonale naposlouchané. Celkově pa- tů v loňském roce přerušila
novala vzájemná úcta pandemie koronaviru, takže
a respekt. Libanonci čelí teď máte více času na domácí
mnohem náročnější situ- muzicírování a na vymýšlení
aci, než my tady. Situace dalších plánů. Můžete již několem covidu je pro ně jaké prozradit?
Něco jsme stihli, například
jen jednou z tragických
vrstev jejich každoden- již zmíněné CD, které je práního žití – ekonomická vě ve střižně. Navíc několik stkrize, korupce, násled- reamů (kterým mimochodem
ky srpnového výbuchu. nejsme příliš nakloněni, máme
Přesto se vždy postaví pocit, že bychom tím dávana nohy a statečně jdou li matoucí signál, že takhle to
dál. Hudba má v jejich jde. Ale to není pravda. Nefunživotě velmi pevné mís- guje to. Hudba musí znít živě!).
V létě normálně koncerty
to, skoro bych řekla terapeutické. Hygienická byly, stihli jsme i několikrát
Adam Viktora a Gabriela Eibenová. a bezpečnostní opatření vyjet do ciziny – Francie, Itábyla jako všude, nic výji- lie. Koncertovali jsme plně až
volbou hudebníků a přede- mečného. Koncert byl natáče- do začátku října, kdy přišel závším zpěváků, jejichž hlasy se ný pro televizi, tedy s minimem kaz zpěvu. Ano, máme nějaspolu dobře barevně pojí, na- diváků, zato s velkým štábem ké plány, především zrealizostudováním a nakonec prove- v rouškách. Co se týče mé osob- vat to, co jsme museli zrušit,
dením díla. Nemluvě o orga- ní bezpečnosti, byla jsem pod respektive stále věříme, že jen
nizační a finanční stránce věci, záštitou české ambasády a mu- přeložit. Zelenka Festival Praale na to naštěstí nejsme sami. sím říci, že o mne bylo králov- ha-Drážďany, nové zelenkovské CD. A na stole je připraMáme několik produkčních, sky postaráno.
zz Vaší hlavní životní ná- ven zcela nový hudební festival
které se o naše hudebníky velplní je znovuobjevování díla Rosa Bohemica, který by se měl
mi dobře starají.
zz Ji ž ř a du l e t byd l íte předního barokního skladate- odehrávat právě zde, ve středve Mšeci. Jak jste se do Mše- le Jana Dismase Zelenky. Proč ních Čechách.
ce vůbec dostali?
zrovna jeho?
A také jsem se rozhodla, že
Hledali jsme bydlení a toProtože to byl a je mimořád- v Novém Strašecí založím pěhle nám spadlo do klína. Ni- ný zjev české kultury a každý vecký sbor, a to hned, jak tahle
jak jsme to neplánovali, nemě- Čech by to měl vědět. Slovy jed- etapa hudebního ticha skončí.
li jsme tady ze začátku vůbec né kosmetické firmy: „…proto- Sbor bude otevřen komukoli,
žádné vazby. Jen jsme chtěli být že ON za to stojí…“ Jeho hudba kdo má rád hudbu a alespoň
na inspirativním místě a v do- je dokonalá. Chytrá, svěží, hlu- trochu zpívá. Scházet se budejezdové vzdálenosti do Prahy. boká, promyšlená a strhující. me jednou týdně, a pokud se
Takže řekněme osud.
zz Za dobu působení vašeho hudebního tělesa jste koncertovali v řadě evropských
zemí. Vaši hudbu jste ale nabídli i posluchačům z jiných
zemí, či kontinentů. Kolik
koncertů jste za těch dvacet
let již absolvovali?
Tak na tuto otázku neumím
absolutně odpovědět. Nikdy
nás nenapadlo koncerty ani
představení počítat. Ale byly
jich stovky, jistě přes tisíc. Vážně, nevím.
Ensemble Inégal v malém komorním složení.
zz Naposledy jste zavítali
do Libanonu. Jak to bylo ná- Už za Zelenkova života (1679- dostaneme do jakési provozuročné po stránce dodržování 1745) ho obdivoval Johann Se- schopné úrovně, čekají nás i veurčitých hygienických opat- bastian Bach. Kdo zná Bacha, řejná vystoupení. Podrobnosti
ření, a hlavně, jak jste dbali Händela a Vivaldiho, musí znát budou včas zveřejněny.
o svoji bezpečnost?
také Zelenku. A bude ho mít
Libor Pošta
diriguje, nebo hraje. Případně
obojí. Ale to je samozřejmě až
ta poslední fáze velmi dlouhého procesu, který začíná dramaturgií koncertu – tedy výběrem vhodného repertoáru,
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PŘED 660 LETY ZAČAL
ALBRECHT Z KOLOVRAT STAVĚT
VE MŠECI HRÁDEK CORNUS

KRESBA LADISLAV OPLT

V roce 1361 Albrecht z Kolovrat podepsal smlouvu o hranicích mezi panstvím Křivoklát a svými vesnicemi Mšecem a Žehrovicemi a zanedlouho zde vystavěl hrádek, který nazval Cornus. Toto jméno bylo potom zkomoleno na Kornhaus a přeneseno i na ves a drželo se až do konce 19. století. Albrecht z Kolovrat dostal mšecké
panství od krále Karla IV. za jeho vzorné služby, když mu v boji zachránil život.
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JAK SI VEDLI POTOMCI JANA ADOLFA I.,
KTERÝ Z TROSEK OPĚT VYTVOŘIL MĚSTYS MŠEC

Kníže Ferdinand měl vynikající organizační schopnosti a jednal vždy klidně a promyšleně.
Během svého života schwarzenberský majetek ztrojnásobil. Zakoupil mnoho panství
jak v Čechách, tak ve Štýrsku
a Bavorsku.
V květnu 1674 se oženil s bohatou hraběnkou 20letou Marií Annou ze Sulzu a měli spolu deset dětí. Protože Schwarzenbergové nebyli v Čechách
starou zemskou šlechtou příliš vítáni, rozhodl se kníže Ferdinand zlepšit vzájemné vztahy sňatkovou politikou. Nejstaršího syna Adama Františka oženil s princeznou z Lob-

Vnuk
Adam František
Adam František ze Schwarzenbergu se narodil 25. září
1680 v Linci jako druhorozený syn v rodině knížete Ferdinanda Viléma Eusebiuse ze
Schwarzenbergu a Marie Anny
ze Sulzu.
V devíti letech odešel za výchovou a studii do Prahy. Své
vzdělání a zkušenosti následně
využil ve dvorských službách.
Když jeho starší a prvorozený bratr Adolf Ludvík ve věku
pouhých 14 let v roce 1690 zemřel, otevřely se mu nové možnosti. Již roku 1694 se tak stal

do Brandýsu nad Labem na lov mováno a pohřbeno v hrobce
jelenů. Podle dobových prame- ve Vídni, jeho vnitřnosti v Třenů došlo z neznámých důvo- boni a jeho srdce v tzv. Srdečdů při naháňce k závažné chy- ní hrobce v kostele svatého
bě při rozestavění střelců, kdy Víta v Českém Krumlově. Jeho
se zúčastnění po- manželka Eleonora zemřela
stavili přímo pro- o devět let později na rakovinu,
ti sobě. Když cí- v jejím břiše byl při pitvě vyosař Karel VI. vy- perován nádor velký téměř jako
střelil na probí- hlava. Byla pochována v kostehajícího jelena, le sv. Víta v Českém Krumlově.
zasáhl knížete Sama si napsala text, který byl
Adama Františka vytesán na její náhrobní kádo boku. Ten utr- men: „Zde leží ubohá hříšnice
pěl vážná vnitř- Eleonora. Proste za ni.“
ní zranění (střePravnuk
la pronikla střeJosef I. Adam
vy a pravou ledJosef I. Adam ze Schwarzenvinou) a okamžitě byl na selském bergu se narodil 25. prosinpovozu převe- ce 1722 ve Vídni v rodině knízen na brandýský žete Adama Františka a prinzámek. Na jeho cezny Eleonory Amálie. Když
Adam František ze Schwarzenbergu.
přání byl narych- mu bylo pět let, onemocněl
lo povolán bran- neštovicemi a jeho život vido Prahy, Paříže a Říma za dal- dýský děkan, aby ho vyzpoví- sel na vlásku. Jeho následné
ším vzděláním.
dal a poskytl mu poslední po- uzdravení bylo okolím povaAdam František se však mazání. Zároveň odmítl císařo- žováno za zázrak, a tak spolu
mimo roli císařského úřední- vu návštěvu se slovy: „Ať císař se svými rodiči putoval do Praka plně věnoval rozvoji své- neráčí ke mně chodit a ať se nad hy k hrobu sv. Jana Nepomucho panství zvláště po připoje- tímto neštěstím netrápí, neboť kého, aby se zde poklonil a poní Krumlovského vévodství. to byla vůle Nejvyššího, aby se děkoval za záchranu svého žiNa svých državách podporo- tak stalo.“
vota. Jeho otec jako výraz díků
val především oblast lesnicPoté se nechal vysvléknout daroval chrámu sv. Víta srdce
tví. Mimo to obnovil dolování z mysliveckých šatů a v pří- z ryzího zlata. V deseti letech
stříbra v Ratibořských Horách tomnosti osobnía podporoval hutnictví ve Štýr- ho myslivce Reinsku. Kníže Adam František pro- harda a komorníslul jako stavitel mnoha palá- ka Jause očekával
ců a zámků a sběratel umělec- příchod smrti. Dvě
kých předmětů. V letech 1708 hodiny po půlnoaž 1731 například barokně pře- ci přestával vidět
stavěl zámek Hluboká.
a slyšet a ve tři hoKdyž mu bylo 17 let, vyhlé- diny ráno, dvanáct
dl mu otec manželku, teprve hodin od zranění,
12letou hraběnku z Rietbergu, zemřel. Bylo mu
ke sňatku však nakonec nedo- 52 let. Na smrtelšlo. Oženil se v 21 letech v pro- né posteli pronesl:
sinci 1701 s 20letou kněžnou „Řekněte císaři, že
Eleonorou Amálií z Lobkovic, před ním padám
která byla náruživou lovkyní na kolena a proa v roce 1735 dokonce skoli- sím ho, aby se ujal
la medvěda. Dne 17. září 1732 mé ženy, dítěte, lidí
na tzv. plachtovém honu napří- i poddaných a neoklad ulovila 32 jelenů. Manželé pouštěl je. Je to už
si však spolu nerozuměli a ně- rozhodnutí nebes,
kolik let žili dokonce v odlouče- že jsem byl Jeho
ní. Pět let po sňatku se jim na- Výsostí střelen. Josef Adam ze Schwarzenbergu.
rodila dcera Marie Anna, kte- Po mém příchodu
rá se v roce 1721 v pouhých 14 do nebe budu prosit Boha, aby Josef Adam ztratil otce, a tak
letech vdala za 18letého mar- se mu dostalo nástupce a dlou- se o jeho výchovu starala matkraběte z Badenu Ludvíka Jiří- hé vlády. Ať císař nemá tento ka a císařem určení poručníci.
ho. Ještě v roce 1722 se jim na- můj osud Čechům za zlé.“
Po úmrtí své matky v roce
rodil druhý potomek – vytouSmrtící kulka, která mu byla 1741 byl Josef I. Adam prohlážený syn a dědic Josef Adam. vyjmuta při pitvě z těla, je ulo- šen za plnoletého a přebíral vešDne 10. června 1732 se cí- žena i s oděvem zemřelého kerý majetek v době, kdy vrchosař Karel VI. vydal spolu s kní- na zámku v Českém Krumlo- lily války o rakouské dědictví.
žetem Adamem Františkem vě. Tělo knížete bylo nabalzaDokončení na straně 14
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Ferdinand Vilém Eusebius.

kowicz a tři ze čtyř dcer, které
se dožily dospělosti, provdal
za syny z dalších předních českých šlechtických rodů.
Ferdinand se však proslavil
především svým, na tehdejší
dobu nezvyklým sociálním cítěním. Během morové epidemie ve Vídni roku 1679 dohlížel nad striktním dodržováním
předpisů zamezujících šíření
nákazy a dále i nad celkovou
bezpečností ve městě. Zároveň
nařídil otevření všech skladů
s potravinami a jejich spravedlivé přerozdělování mezi obyvatelstvem. Do dějin Vídně se
zapsal i během jejího obléhání
osmanskou armádou (1683),
kdy na vlastní náklady zásoboval obléhané hlavní město.
Kníže Ferdinand ovládal
f rancouzšt inu,
němčinu a češtinu. Několik let
před svou smrtí začal sepisovat
svou závěť. Dokončil ji jen krátce před svým nečekaným a náhlým skonem. Zemřel po infekčním onemocnění
ve Vídni dne 26.
října 1703 ve věku
51 let. Pochován
byl ve vídeňském
Augustiniánském
kostele. Jeho
manžel ka Marie Anna skonala
o pět let dříve.
Z FONDŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Syn
Ferdinand Vilém
Eusebius
Ferdinand Vilém Eusebius ze
Schwarzenbergu se narodil 23.
května 1652 v Bruselu v rodině Jana Adolfa I. a Marie Justiny ze Starhembergu. Byl jediným potomkem mužského
rodu, který přežil dětství, a tak
mu rodiče zajistili to nejlepší
vzdělání. Studoval mimo jiné
ve Vídni, Římě, ale také v Praze,
kde se mimo jiné naučil český
jazyk. V mládí podnikal různé
studijní cesty po Čechách, Německu a Francii.
V otcových stopách se vydal cestou kariéry u císařského
dvora ve Vídni, v jehož hierarchii dosáhl nejvyšších příček.

komořím římského císaře, českého a uherského krále Josefa I.
V osmnácti letech mu po smrti
jeho matky bylo svěřeno panství v Sulzu. V té době se vydal

Z FONDŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

V minulém čísle jsme si představili knížete Jana Adolfa I. ze
Schwarzenbergu, který po Třicetileté válce vytvořil ze zpustošeného Mšece výstavní městečko. Jak si vedli jeho potomci a šli
v jeho šlépějích? Pojďme se tedy podívat na jejich životní osudy.
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JAK SI VEDLI POTOMCI JANA ADOLFA I.,
KTERÝ Z TROSEK OPĚT VYTVOŘIL MĚSTYS MŠEC
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Praprapravnuk
Josef II.
Josef II. ze Schwarzenbergu se narodil 27. června 1769
ve Vídni jako prvorozený syn
knížete Jana Nepomuka I. ze
Schwarzenbergu a Marie Eleonory z Oettingen – Wallersteinu.
Dětství
prožil střídavě ve Vídni a na zámkách ve Štýrsku a v Čechách. V mládí navštěvoval
vybrané přednášky na vídeňské universitě, přičemž
jeho dva mladší bratři František a Arnošt
se připravovali na církevní dráhu. Vlády nad rodov ý m m aj e t kem se ujal již
Jan Nepomuk I. ze Schwarzenbergu.
ve svých 20 lená. Započal totiž velké množ- tech poté, co zemřel jeho otec.
ství reforem v oblasti hospoOženil se ve Vídni 25. května
dářství. Během jeho panování 1794 s 19letou belgickou prin-

ceznou Paulinou z Arenbergu, jež byla nadanou malířkou
a milovnicí kultury a také vzornou matkou. Manželství bylo
velmi šťastné a vzešlo z něho
devět dětí. Jeho žena Paulína
bohužel ve věku 34 let tragicky
zahynula, a to 1. července 1810
během požáru na plesu, který

Josef II. ze Schwarzenbergu.
byl pořádán na počest svatby
císaře Napoleona I. a rakouské arcivévodkyně Marie Luisy
v Paříži. Napoleon s císařovnou
i Paulinou se sice zachránili, ale
Paulina ve zmatku, když hledala svou dvanáctiletou dcerku Marii Paulinu, vběhla zpět
do hořící budovy, kde ji posléze našli mrtvou a spálenou pod
ohořelými trámy. Její dcerka
Marie Paulina byla zachráněna ještě předtím, než ji začala hledat. Při pitvě se ukázalo,
že čekala desátého potomka.
O jejích devět sirotků se poté
starala sestra knížete Josefa II.
princezna Eleonora Žofie (1783
– 1846), která se nikdy neprovdala. Kníže Josef II. se po smrti své manželky rozhodl již nikdy neoženit a v každém svém
pokoji na krumlovském zámku
nechal umístit portrét své milované choti.
Oproti svým předkům Josef
II. nezastával podobně jako
jeho otec významnější funkce
u císařského dvora a po jeho
vzoru se plně věnoval správě rodového majetku. Rozšiřoval vodní cesty a především
se zasloužil i o výrazné zlepšení ve vzdělávání svých poddaných a zaměstnanců.
Kníže Josef II. zemřel 19. prosince 1833 v Hluboké nad Vltavou ve věku 64 let. Podle tradi-

ce bylo jeho srdce uloženo v Sr- vat svůj sen o reformě hospodeční hrobce krumlovských vé- dářství, přičemž těžil předevodů v kostele sv. Víta.
vším ze svých poznatků získaných během cest po Anglii,
Prapraprapravnuk
a o čtyři roky později po smrJan Adolf II.
ti otce roku 1833 převzal vládu
Jan Adolf II. ze Schwarzen- nad celým rodovým majetkem
bergu se narodil 28. května v jižních Čechách. Byl na ni
1799 ve Vídni jako prvoroze- dobře připraven, což prokázal
ný syn knížete Josefa při řešení složitých poměrů,
II. a Pauliny z Aren- které nastaly po zrušení podbergu. Od mládí byl danství roku 1848, jež se v přípřipravován na sprá- padě Schwarzenbergů týkalo
vu rodového majet- téměř čtvrt milionu lidí. Třeku. Později odmítl na- baže kníže Jan Adolf II. přivzdory rodové historii šel o dvě třetiny své půdy, byl
vstoupit do státních schopen soustředit rostlinnou
služeb habsburské mo- a živočišnou výrobu do nově
narchie, aby se mohl vytvářených velkostatků, čímž
plně věnovat rozvoji byly dány předpoklady k mojižních Čech. Ekono- dernizaci zemědělství.
mické vzdělání získal
Jan Adolf II. dbal i o odkaz
především během stu- svého rodu. Dal restaurovat
dijních cest po Ang- cenné obrazy, shromažďoval
lii. Jako zvláštní vysla- informace o dějinách Schwarnec císaře Ferdinanda zenbergů a nechal vystavět mose mimo jiné účastnil numentální Schwarzenberskou
korunovace krále Kar- hrobku u Třeboně.
la X. ve Francii v roce
Ve srovnání s temperament1825 i královny Vikto- ní a šarmantní kněžnou byl Jan
rie v Anglii roku 1838.
Adolf rozvážný a přísný hosV květnu 1830 se ve Vídni podář, podle pamětníků až suoženil se 17letou Eleonorou char, zodpovědný za 230.000
z Lichtenštejna (1812 – 1873), poddaných. Se svou manželjejíž jméno dodnes nese šu- kou Eleonorou, která byla pomavská obec Lenora (dříve Ele- važována za jednu z nejkrásonorenhain). Z manželství vze- nějších žen, měli ale velmi
šel již roku 1832 dědic Adolf Jo- hezký vztah. Kněžna Eleonora
byla nejen krásná,
ale i velmi vzdělaná a měla velký
kulturní rozhled.
Když 27. července 1873 ve věku 60
let zemřela, ztratil kníže zájem
o okolní svět a stáhl se do soukromí.
Kníže Jan Adolf
II. zemřel na svém
novém sídle v Hluboké nad Vltavou
dne 15. září 1888
ve vysokém věku
89 let. Již za svého života byl považován za jednoho z nejvýznamnějších reformátoJan Adolf II ze Schwarzenbergu.
rů a hospodářů své
sef, o rok později se páru na- doby, jehož zásluhou dosáhrodila dcera Marie Leopoldina ly jižní Čechy nevídané transa v roce 1839 druhý syn Wal- formace a následného ekonomického zázraku, který neměl
ter Prosper.
Samostatně začal kníže hos- v Evropě obdoby. V jeho díle
podařit ve svých třiceti letech pokračoval i jeho syn a kníže
v roce 1829 na zdejším panství Adolf Josef, ale o tom až v příšve Mšeci, kde započal realizo- tím čísle.
Jiří Červenka
Z FONDŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Prapravnuk
Jan Nepomuk I.
Jan Nepomuk I. ze Schwarzenbergu se narodil 3. července 1742 v Postoloprtech jako
prvorozený syn knížete Josefa Adama ze Schwarzenbergu
a Marie Terezie z Lichtenštejna. Když mu bylo jedenáct let,
tak mu zemřela matka na epidemii neštovic. Jeho otec epidemii naštěstí přežil, a tak mu
mohl zajistit patřičné vzdělání.
Přestože vládl pouhých sedm
let, byla jeho krátká vláda pro
Schwarzenbergy velmi úspěš-

začala výsadba nových plodin,
například jetele a vojtěšky. Dokázal splatit vysoké dluhy, které
vznikly stavební činností jeho
dědy Adama Františka. Patřil
k nejbližším spolupracovníkům císaře Josefa II.
Největším činem jeho života
však bylo zahájení stavby 44 km
dlouhého Schwarzenberského plavebního kanálu, čímž se
propojilo povodí Vltavy a Dunaje, aby se mohlo plavit dříví
do celé monarchie.
Dne 14. července 1768 se
oženil s 21letou Marii Eleonorou z Öttingen – Wallersteinu,
která byla považovaná za velmi inteligentní a bystrou bytost, jež měla zároveň dobré
srdce. Z manželství vzešlo třináct dětí a z toho čtyři synové,
jenž se dožili dospělosti.
Jan Nepomuk I. zemřel 5.
listopadu 1789 ve věku 47 let
na svém zámku na Hluboké.
Jeho tělo bylo pohřbeno v Třeboni a jeho srdce podle tradice uloženo v Srdeční hrobce
krumlovských vévodů v Českém Krumlově. Jeho manželka Marie Eleonora ho přežila
o osm let.
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Dokončení ze strany 13
Třebaže bylo tehdejší hospodářství v troskách, podařilo se
mladému knížeti díky podstatným reformám zahájit postupný ekonomický rozkvět panství
a jeho padesátiletá vláda se stala symbolem prosperity.
Již v v srpnu 1741 pojal jako
18letý za choť devatenáctiletou
princeznu Marii Terezii z Lichtenštejna, přičemž manželské
soužití bylo podle svědectví
nadmíru šťastné. Přestože Marie Terezie zemřela již ve věku
30 let na neštovice, stačila porodit devět dětí. Kníže po smrti
své manželky sice zvažoval, že
by se podruhé oženil, ale nakonec zůstal vdovcem.
Kníže Josef I. Adam zemřel
ve věku 59 let dne 17. února
1782 ve Vídni. Ostatky byly
mimo srdce uloženy v tamní
rodinné hrobce v augustiniánském kostele.
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NAD TECHNICKOU ZDATNOSTÍ MŠECKÉHO VŠEUMĚLA

BY ŽASLI I LIDÉ Z RŮZNÝCH TECHNICKÝCH VÝZKUMÁKŮ
Dokončení ze strany 5
za něj zapřáhnout třeba pluh,
tak s dvěma radlicemi, či jinou
zemědělskou mechanizaci. Dokonce má i točivý náhon, takže
za něj mohu zapřáhnout třeba
i bubnovou sekačku.“

A aby toho nebylo málo, vyrobil si ještě hydraulický nakladač, který je výborným pomocníkem při přepravě štěpky
ze skladu, umístěném na konci
zahrady, do sklepa domu, resp.
k velkému zásobníku štěpků.
Když jsem si tento nakladač
v hale, kde parkuje další jeho
vlastnoručně zhotovenou me-

FOTO LIBOR POŠTA

násypky, se záhadně nasunul
přesně nad ta dvířka, zapnul
se šnekový dopravník, údajně
z kombajnu E 512, který odebírá palivo z velkého zásobníku
a dopravuje ho k výše uvedenému žlábku, a v tom okamžiku
se také vypnul kotel, který zase
hned zapne po doplnění násypky, a zapnul se ventilátor, který

Traktor Ferda – jeho zdatný pomocník.

FOTO LIBOR POŠTA
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kde mi Miroslav Srp začal vy- v docela malé kotelně. Při tomprávět, jak na začátku nového to přikládání fungovalo spalomilénia začal uvažovat o něja- vání perfektně, ale jen při nižkém úspornějším topení a roz- ších teplotách. Při vyšších venhodl se pro výrobu a spalová- kovních teplotách se kotel dusil
ní dřevěných štěpků. Když zjis- a docházelo k dehtování. Protil, kolik by musel investovat to zvolil jiný způsob spalování,
do nákupu a to automatickým hořákem.
nového štěp- A proč se rozhodl pro něj? „Je
kovače a dal- to určitě ekologičtější, úsporších techno- nější a při výpadku el. proudu
logií pro spa- mohu přes elektrickou centrálu
lování štěp- stále topit,“ vysvětlil mi M. Srp.
Ale vyskytl se další problém.
ků, řekl si, že
si vše vyrobí Při spalování štěpků tímto hosám. A pus- řákem se mu z nich v násypce
til se do prá- vytvářela klenba. Tento proce – nejpr- blém odstranil po menších
ve do výro- technických úpravách, a vyby štěpkova- tvořil jakési pohyblivé dno
če. Ten nej- této násypky. Ta sice není úpld ř í v e o s a - ně malá, ale aby do ní nemusel
dil motorem stále sypat uhlí či štěpky, pustil
z multikáry, se do výroby velmi zajímavého
který ale ne- soustrojí na automatické doplvydržel sta- ňování štěpků z velkého zásobbilní vysoké níku tohoto paliva. A jak to vůotáčky. Proto bec funguje? „No, to není nic
Technologie otevírání či zavírání vrat stodoly sáhl po mo- složitého,“ snažil se mě M. Srp
toru z trakto- tak trochu uchlácholit, že funbyla pro mě těžko pochopitelná.
ru Zetor 20, gování jeho technického vynáBěhem předcházejícího vý- který byl pro takový stroj ide- lezu pochopím i já.
kladu se pomalu otevřela vra- ální. Při konstrukci tohoto stroA pak to pustil, a já jsem
ta stodoly, a na stěně zdi se mi je si Miroslav Srp, talentovaný na to čučel s otevřenými ústy,
zjevila podivná soustava růz- mšecký všeuměl, dokázal pora- a v duchu si říkal, že když mě,
ných pístů, ventilů, hadic a ná- dit s každým technickým detai- jako technicky méně nadanédržek. Když jsem na to chvíli lem, a nakonec vytvořil štěpko- ho člověka, přepadávají jakési
hleděl jak na zjevení, Miroslav vač, který svými technickými pocity méněcennosti, jak se asi
mně rychle prozradil způsob parametry a hlavně životnos- musí cítit ten, který si myslí, že
otevírání i těchto vrat: „Ovlá- tí, vysoko předčil sériově vy- je technický talent? Ale musím
dání vrat je založeno na pneu- ráběné stroje. A nikoho by ani říct, že to fungovalo bezvadně.
matickém ventilu, který je po- ve snu nenapadlo, z čeho doká- Zařízení zapne v okamžiku,
užitý z motorové brzdy autobusu, nebo z vozu Tatra, a ten
mi pomocí pístu přesouvá výše
instalované ventily do polohy
otevřeno či zavřeno. A od nich
jde hadicemi tlak vzduchu
do vzdušníků, kde tlačí na hladinu oleje a pomocí toho se vysouvá nebo zasouvá píst, který
otevírá či zavírá vrata. A mám
tam ještě takové omezení pomocí trysky, aby se vrata neotevírala příliš rychle, aby nenarážela a tolik nelítala.“ No,
moc jsem z toho moudrý nebyl, ale budiž.
Po chvíli jsme již stáli u vrat,
Miroslav Srp předvádí vlastnoručně zhotovený nakladač.
kterými se vyjíždí do zahrady
a do polí. Aby zachoval celou zal vyrobit jednotlivé segmen- kdy senzor, umístěný kousek
šířku výjezdu, otevírání vrat ty štěpkovače. Například buben nade dnem násypky, signalivymyslel tak, že jejich dvě kří- drtiče štěpků vznikl ze dvou zuje, že je třeba doplnit palivo.
Díky pro mě nepochopitelnédla se na jedné straně pomalu disků nákladního vozu Liaz.
No, a pak začal kouzlit ko- mu mechanismu různých táhel
složí. Stejně jako vjezdová vrata jsou poháněna elektromoto- lem klasického kotle na spa- a pák se najednou otevřela dvířlování uhlí. Automatické při- ka násypky. Jakýsi žlábek, kterem z pračky.
Nakonec jsme se přesunuli kládání štěpků do tohoto kotle rým palivo sklouzává od šnedo suterénu domu, ke kotelně, byl jeho první technický počin kového dopravníku do dvířek

odsává uhelný prach, pokud
se topí uhlím, od násypky ven
z místnosti.
Na otázku, o co je topení štěpkou levnější, než uhlím, mně M. Srp odpověděl,
že pokud topí štěpkou, tak
v porovnání s uhlím se dostává na zhruba třetinu nákladů.
„Pochopitelně, že při vytápění
domu štěpkou do nákladů počítám i samotnou výrobu štěpky, její přepravu a další zpracování,“ prozradil dále pan Srp.
A hned vedle velkého zásobníku štěpků jsem „odhalil“ další Miroslavův vynález.
„A co je tohle?“ ptám se hned
pana Srpa. „Tak tohle je drtička
štěpků, a vyrobil jsem ji proto,
aby štěpky byly přibližně stejně
velké a lépe procházely podavačem do hořáku kotle. Štěpky
se pak hravě, bez potíží, dostanou až do topeniště,“ vysvětlil
mi mšecký vynálezce.
Technologii automatického
doplňování štěpky do násypky
kotle již spatřila řada zájemců,
včetně zahraničních, a všichni byli nadšeni. Do Mšece se
vydali i majitel a jednatel firmy Kovarsom Vsetín, což jsou
výrobci celé sestavy hořáku.
Na Miroslavův vynález se přijel
podívat také jeden pán z Košic,
a nutno dodat, že „cizinec“ byl
touto technologií doslova unesen a Miroslav Srp ho nakonec
musel posilnit sklenkou tvrdého alkoholu.

chanizaci, prohlížel, vypadal
opravdu zajímavě. Miroslav
Srp mně prozradil, že ho chce
ještě vylepšit, a to tak, že ho
posílí ještě jedním hydraulickým pístem.
Vytápění domů štěpkou dle
technologie zpracované Miroslavem Srpem je nesmírně zajímavé a přínosné, a určitě si
zaslouží širší prezentaci. Proto uvádíme i adresu webových
stránek, kde se můžete na vše
podívat: www.vytapenistepkou@pageride.cz.
Po velké přehlídce pozoruhodných prototypů vozidel,
strojů, či dalších technických
zařízení, při odchodu z Miroslavova království, jsem se M.
Srpa ještě zeptal, zda si před výrobou určitého stroje kreslí nějaké výkresy, či nákresy? A já
tušil, že odpoví asi takto: „Ne,
kdepak. Vždy si nakreslím jen
takový hrubý náčrtek, a pak se
řídím mojí intuicí, že takhle to
bude fungovat asi nejlépe. Že
by to nefungovalo, to si vůbec
nepřipouštím.“ No, myslím si,
že nad jeho technickou zdatností by žasli i lidé z řady technických výzkumných ústavů.
Svoji techniku může Miroslav Srp po domluvené schůzce předvést jakémukoliv zájemci, a určitě mu rád odpoví na všechny dotazy. A zcela
jistě i dobře poradí. Kontakt je
na výše uvedených webových
stránkách.
Libor Pošta
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Pro zasmání

Mám rád Velikonoce! Je to jedinej den v roce, kdy mohu beztrestně seřezat mojí ženu!

Křížovka

Hříčky
Zakroužkuj, co bude mít Alík a Micka
k obědu

VODOROVNĚ: A. Nástroje řezníka; bývalý egyptský prezident; výrobce přesných měřidel. – B. Začátek tajenky. – C. Popravčí; ústní výměšek; šumavská hora. – D. Obilnina; černomořský přístav; třetí mluvnický pád. – E. Podbradek; silná typická vůně; brva. – F. Zemřít; jestli; solmizační slabika. – G. Konec tajenky. – H. Pcháče; slovensky mise; indián.
SVISLE: 1. Polarizační hranol; Svaz měst a obcí. – 2. Přítok
Vltavy; český zoolog. – 3. Název hlásky; chvála. –4. Jsou cnost;
znělka. – 5. Brýle; pokladny. – 6. Jméno herečky Mandlové; Telčské muzeum (zkr.). – 7. Germánský bůh; stěny. – 8. Španěl.
chůva; ustrašenec. – 9. Jméno sportovce Ovjanesjana; kraslický
výrobce hudebních nástrojů. – 10. Svádění; Edisonovo jméno. –
11. Druh pytláka; Mezinárodní družstevní svaz. – 12. Náhražka kávy; v esperantu 7. – 13. Domácky Eliška; italské sídlo. – 14.
Ukazovací zájmeno; západočeský zámek.
Pomůcky: Ens. ICA.
Tajenka z minulé křížovky: Nevyužitá mysl je dílnou ďábla.

Hádanky
 Nemá ruce, nemá nohy
a přeci dveře otevírá.
 Neustále to mění tvar,
ale přesto je to stále kulaté.
Co to je?
 Víte, jak poznáte, že venku mrzne?
Když mouchy létají v teplákách.

Dobrá, dceru mi nedáte... a co takhle dvě stě korun?

Měsíc

Fotku mojí Anežky z nudapláže ti, bohužel, neukážu... Jak se
začne načítat, zapne se antivir.

Vítr

Pokud poznáte pachatele, volejte linku 158. Poznávací znamení: Nosí světle modrou roušku.

 Včera večer jsem vzal stopaře. Povídá mi: „To se nebojíte, brát takhle v noci cizí lidi?
Co kdybych byl sériový vrah?“
Já na to: „Prosím vás... jaká
je pravděpodobnost, že se sejdou dva sérioví vrazi v jednom autě?“
 Fotograf: „A ty fotečky budete chtít černobíle nebo barevně?“ Zebra: „Hele, víš co?!“
 V sobotu ráno jsem si přivstal, potichu se oblékl, udělal si snídani a pomalu odešel
do garáže. Za auto jsem připnul přívěs s člunem a těšil
se na krásnou rybařinu. Když
jsem však otevřel dveře garáže,
zjistil jsem, že venku fouká vítr
90 km/h a je pěkná zima. Pustil jsem si rádio a zjistil jsem, že
takové mizerné počasí má být
po celý víkend. Šel jsem tedy
zpátky do domu, potichu se
svlékl a vlezl znovu do postele.
Objal jsem zezadu svojí ženu
a tichým hlasem jí pošeptal:
„Dneska je venku příšerné počasí, hroznej vítr, skoro mě to
odfouklo“. Moje žena na to odpověděla: „No, a to si představ
miláčku, že ten můj blbec v tom
počasí odjel na ryby.“
 Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: Co je to podvod?
„Podvod je, jestliže mě teď necháte propadnout.“ „Jak to?“,
ptá se profesor. „Protože paragraf 265 trestního zákoníku zní:
„Kdo zneužije nevědomosti někoho, aby jej poškodil, dopustí
se podvodu.“
 Udýchaný mladý pošťák
přijde s důchodem k dědovi a říká: „Dědo, už mě nebaví chodit každý měsíc za vámi
na samotu 18 km od vesnice.“ Děda na to: „Moc nereptej
nebo si naschvál objednám
denní tisk!“
 Syn s otcem jdou do ZOO.
„Tati, proč ta gorila na nás tak
divně čumí?“ „Ticho synu, jsme
teprve u pokladny.“
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