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STAVBA CHODNÍKŮ PODÉL STÁTNÍ SILNICE

VE MŠECI LETOS ZAHÁJENA NEBUDE
Letošní plánované zahájení stavby nových chodníků podél
státní silnice ve Mšeci, ve Slánské a Řevničovské ulici, se odkládá na příští rok, Nejen na to, co je důvodem tohoto odkladu, jsem se ptal starosty Mšece Jiřího Loskota.

FOTO LIBOR POŠTA

zz Vedení městyse mělo pravní infrastruktury ČR nav plánu zahájit ještě letos vý- byl dojmu, že přiložená prostavbu chodníků podél stát- jektová dokumentace s názvem
ní silnice a z velké části tuto „Změna projektové dokumenakci financovat z dotace Stát- tace pro provedení stavby“ je
ního fondu
v pořádku
dopravní ina dokument
frastruktury
je možno
ČR. Ale nyní
odeslat. Při
vše nasvědkontrole
čuje tomu, že
dokumenstavba s nejtů před jevětší pravdějich odeslápodobností
ním ale zjisbude zahájetil, že název
na až v příšdokumentím roce. Co
tu je špatje důvodem?
ný a že koDůvodem
mise, která
je, že již bývyhodnovalý manacuje žádosžer projektu Doprava na státní silnici, vedou- ti o dotace,
špatně vyko- cí středem městyse, stále houst- by ho s nejm u n i k o v a l ne. Kdy se obyvatelé Mšece do- větší pravto, jaká pro- čkají chodníků podél této páteř- d ě p o d o b jektová do- ní komunikace?
ností shodiku m e nt a c e
la ze stolu.
má být přiložena k žádosti A protože nestačilo jen přepsat
o dotaci. Po konzultacích se název dokumentu na „Projekzástupci Státního fondu do- tová dokumentace pro stav-

bu před dokončením“, ale bylo je, tak hned po schválení dota- přechod pro chodce u čerpanutné i vyjádření všech stav- ce můžeme začít stavět. Před- cí stanice.
bou dotčených institucí, což je pokládám někdy na jaře příšzz Jak toto řekněme opožde facto takové malé stavební tího roku.
děné zahájení stavby ovlivpovolení, a to již není další s tím souvibylo možné stihnout,
sející akci, investici
rozhodl se tuto žádo nového uličního
dost o dotaci nepoosvětlení?
dat a počkat si na dalKdybychom chodší podzimní výzvu.
níky při státní silnizz Co to znamená
ci začali stavět již lepro vlastní realizaci
tos, tak by bylo dostavby?
sti složité získat dotaOd nového manaci i na stavbu nového
žera SFDI jsem dostal
uličního osvětlení. Teď
informaci, že kvůmáme docela dost času
li koronavirové panna to, abychom se spodemii budou zaslalu s novým manažerem
né žádosti o dotace Jiří Loskot: „Věřím, že stavba chodníků projektu pokusili „sáhvyhodnocovat nej- ve Slánské a Řevničovské ulici by mohla být nout“ na nějaký vhoddříve v červnu. Tak- zahájena na jaře příštího roku.“
ný dotační titul a nové
že i kdybychom žáuliční osvětlení nemudost podali do konce ledna,
zz Ale žádost o dotaci ne- seli financovat stoprocentně
tak vzhledem k této skutečnos- musí být schválena...
z vlastních zdrojů. Takže šanci,
ti a faktu, že ještě musí následJá jsem toto konzultoval jak že se nám podaří získat nějakou
ně proběhnout výběrové říze- s novým manažerem projektu dotaci i na osvětlení, máme nyní
ní na dodavatele stavby, bych Ing. Lukášem Bernardem, tak rozhodně větší. V krajním přísi nebyl jist, zda bychom tuto i se zástupcem SFDI, a ti mě padě můžeme požádat o dotaci
stavbu v letošním roce vůbec ujistili, že dotace nám bude i Středočeský kraj, a pokud by to
zahájili. Teď jsem si jist tím, že na 99.9 % udělena. A já jsem proběhlo jako v případě rekonkdyž upravenou či opravenou o tom přesvědčen také, proto- strukce komunikací, a získali
žádost o dotaci zašleme někdy že bezpečnostní audit, který je bychom 1000 Kč na 1 obyvatev září či říjnu, a zároveň v tom- součástí žádosti o dotaci, jsme le, tak do kasy městyse bychom
to termínu vypíšeme výběrové doplnili dalšími prvky. Tím moc hluboko sahat nemuseli.
řízení, což nám zákon umožňu- nejviditelnějším je určitě nový
Dokončení na straně 7

STIHNE SE REVITALIZACE PROSTORU
POD KOSTELEM DO KONCE ROKU?

zz Na revitalizaci obce měly
být vypracovány dvě architektonické studie, ale již to neplatí. Co se stalo?
Ano, původně jsme počítali se dvěma studiemi. Nakonec jsme na jednání, kterého
se zúčastnily obě dvě projekční
kanceláře, společně usoudili, že
bude nejlepší a nejefektivnější,
když firma V-projekt zpracu-

je návrh a vizualizaci a firma
K projekt s.r.o. to potom dotáhne do té skutečné podoby,
včetně komunikací atd.
zz A kdy by měla být první
architektonická studie hotova?
Ve druhé polovině dubna
nám bude tato architektonická
studie předána a my ji následně projednáme v zastupitelstvu
a rovněž předložíme veřejnosti.

zz V listopadu jste však uve- architektonická studie hotoV druhé polovině letošního
dl, že první architektonická va, kdy proběhne revitalizace roku, chodník musí být hotostudie na revitalizaci prosto- tohoto prostoru?
vý během léta.
ru pod kostelem
� Ostatní archibude hotova již zatektoni cké stu di e
čátkem roku...
na revitalizaci záJe mi hloupé se
m e c k é h o n á d v oř í
vymlouvat na koa zámeckého parku,
ronavirus, ale je to
Tyršova náměstí, Zebohužel tak. V jedlené návsi a horního
né z projekčních
hřbitova budou hokanceláří marodili
tovy kdy?
na covid lidé, a tak
Ve druhé polovině
se to časově zdrroku, a ještě v tomto
želo.
období je musíme proRevitalizace prostoru pod kostelem by měla být ho� Pokud do konjednat s veřejností.
tova do konce letošního roku.
Dokončení na straně 4
ce dubna bude tato
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Na začátku roku měla být zpracována architektonická studie na první část revitalizace Mšece – prostoru pod kostelem.
Také byl překvapivě rychle zhotoven strategický plán městyse na dalších pět let. Nejen na toto jsme se ptali starosty městyse Jiřího Loskota.
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Příklad
k následování
Mšec nevzkvétá, naopak,
jeho vzhled se zhoršuje, nemá
cenu si nic nalhávat. Revitalizace městyse se stále odkládá
a snad teprve v druhé polovině tohoto roku se začne pracovat na její první části – prostoru
pod kostelem. A ne za všechno
může koronavir.
Je proto nanejvýš potřebné
poděkovat občanům, kterým
vzhled městyse není lhostejný,
že se sami pokoušejí v tom nějak pomoci. První vlaštovka tohoto typu se ve Mšeci objevila
nedávno. Na Zelený čtvrtek 1.
dubna se domluvili tři maminky a jeden tatínek, že se svými
dětmi uklidí odpadky, které se
na mšeckém prostranství nacházejí.
S tímto nápadem přišla paní
Jana Ševčíková (38), která již
před rokem v době vypuknutí
pandemie začala šít zdarma pro
své mšecké spoluobčany roušky, když si kvůli tomu dokonce
zakoupila šicí stroj a za chodu
se na něm teprve začala učit, jelikož s ním nikdy předtím nepracovala.
Tato parta maminek chce
v podobných aktivitách, které by pomohly zvelebit městys, pokračovat. A pokud svým
přístupem zlákají další občany
k dobrovolné aktivitě ve prospěch městyse, bude to samozřejmě skvělé. Městys se musí
postavit na nohy, a tohle by
mohly být jeho první krůčky...
Jiří Červenka
Pomoc,
která nevyšla
V polovině dubna se na naší
redakci obrátila zástupkyně
skupiny mšeckých občanů, kteří si stěžovali na svého souseda. Ve stížnosti byly podrobně
popsané dlouhotrvající problémy a spory v tomto sousedském
vztahu. Mohl jsem sice stěžovatelům odepsat, že Mšecké listy
nejsou od toho, aby urovnávaly
sousedské spory, ale chtěl jsem
jim pomoci, poněvadž bych sám
v takto napjatém vztahu se svými
sousedy dlouhodobě žít nechtěl.
Odpověděl jsem tedy jejich
zástupkyni, že se na to podívám a zpracuji z této causy reportáž s tím, že z důvodu objektivnosti oslovím nejen je samotné, ale i starostu a souseda,
na kterého si stěžují. Přičemž
jsem věděl, že takováto akce
mně zabere minimálně tři dny.

Dokončení na straně 7
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PTALI JSME SE NA ULICI

ZÚČASTŇUJETE SE VEŘEJNÝCH JEDNÁNÍ

ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE MŠEC?

Vendula Kutílková,
32 let, na mateřské
dovolené
Nechodím tam,
protože se
musím věn ov at v ý chově malých dětí
zz A kdyby tomu tak
nebylo, šla byste tam aspoň
občas?
I tak bych tam nešla.
zz Co by Vás od té účasti
na veřejném zasedání zastupitelstva řekněme odrazovalo?
Asi nic, ale prostě nemám potřebu tam jít.
zz Takže Vás nezajímá aktuální dění ve Mšeci?
Zajímá, ale vše, co potřebuji vědět, se dozvím ve Mšeckých listech. Takto mi to vyhovuje, takto mi to stačí. A kdybych potřebovala vědět k nějaké záležitosti více, tak by si zašla na úřad městyse.

Pavel Plíhal, 79 let
Dříve,
když mě
něco zajímalo, jsem
tam občas
zašel, ale
dnes tam
již nechodím, protože mám určité zdravotní problémy, hlavně s chůzí.
zz Jasně, a proto se nezúčastňujete těch schůzí. Jak
se tedy informujete o dění
ve Mšeci?
Ze Mšeckých listů. Strašně
rád je čtu, a nejvíce mě zajímají
články o historii. Ty jsou opravdu parádní. A rád bych se dočetl něco i o jiných mšeckých
mlynářích, protože ve slánském katastru nebyl jen Červený mlýn s panem Drobným.
Působil zde i nějaký Neumann,
který si vzal za manželku Salačovu dceru a v roce 1834 postavil dům čp. 112, ve kterém
bydlím.

Jana Ševčíková, 38
let, s dvouletou Terezkou a čtyřletým
Jakubem

Bohužel, zatím ještě ne. Několikrát jsem se již chystala, ale
vždycky mně to zhatily nějaké
manévry s malými dětmi. A jednání zastupitelstva se koná vždy
ve večerních hodinách, kdy se
kolem dětí točíte asi nejvíce.
zz Jak se prozatím informujete o místním dění?
Jednak čtu Mšecké listy, pak
navštěvuji webové stránky městyse a nějaké informace čerpám
i z aplikace V obraze, kterou
mám nainstalovanou v mobilu.
Pak tu máme ještě obecní rozhlas, ale z toho se dozvídáme

jen informace toho typu, že například přijede nějaká pojízdná
prodejna atp.

Rudolf Kvasnička,
54 let, řidič
Ne, vůbec.
zz N e vím, jestli
Vás od návštěv na veřejných zasedáních
mšeckého
zastupitelstva něco odrazuje, nebo tam
nechodíte z jiného důvodu?
Ten důvod je prostý – nemám čas. Často bývám do noci
v práci.
zz Předpokládám, že o dění
ve Mšeci nějaký zájem máte.
Kde o tomto dění získáváte
informace?
Hlavně z novin – ze Mšeckých listů, a pak z doslechu.
V ulicích Mšece se dne
20. dubna ptal a fotografoval
Libor Pošta

ZÍSKÁ MŠEC DOTACI NA VÝSTAVBU REPLIKY
VSTUPNÍ BRÁNY DO ZÁMECKÉHO AREÁLU?

Prvním krokem revitalizace areálu mšeckého zámku by měla tedy možnost svoje nápady
být výstavba repliky vstupní brány do zámeckého nádvoří, kte- a připomínky uplatnit.
rou by se do tohoto prostoru vstupovalo z Tyršova náměstí.
zz Komu či kam se žádost
Projektu výstavby nové brány se věnuje místostarosta městy- o dotaci podává?
se Tomáš Rosenbaum, kterému jsem kladl následující otázky.
Žádost o dotaci se podává přes místní akční skupinu
zz Městys Mšec sice získal plánu bych chtěl říci ještě dů- (MAS) Rakovnicko, která vystavební povolení na obnovu ležitou poznámku, ten nově bere z žádostí ty nejvíce bodovstupní brány do zámeckého schválený byl dopracován vané a doporučí je ke schváleareálu, ale s přidělením do- pro účel podání dotace, ale ní na Státní zemědělský intertace, která by realizaci
venční fond. Žátohoto projektu značdost je potřeba poně usnadnila, je to dodat na MAS do 16.
sti problematické. Co
dubna 2021.
je příčinou?
zz K d y b y
Příčinou je ukončemělo být o přiděná platnost strategickélení dotace z fonho plánu rozvoje měsdu SZIF (Státní
tyse. Jedna z podmízemědělský internek přidělení dotace je
venční fond) rozschválený strategický
hodnuto?
plán, včetně zapracoMístní akční
vané zmínky o vybuskupina má terdování vstupní brány. Tomáš Rosenbaum: „Doufám, že štědrý dotační
mín do 30. červPro podání dotace bylo titul na výstavbu repliky historické zámecké brána 2021 na hodtedy potřeba dopraco- ny, usnadní realizaci tohoto projektu.“
nocení podaných
vat a schválit strategicžádostí. Státní zeká plán, což se nám podaři- určitě bychom chtěli zapojit mědělský intervenční fond má
lo, a podání žádosti o dotaci všechny občany do jeho dal- rozhodnout a případně přiděna výstavbu vstupní brány již šího doplnění, které se plánu- lit dotaci v termínu někdy konic nebrání. Ke strategickému je na letošní léto. Budou mít lem března 2022.
FOTO LIBOR POŠTA

Naše poznámka

aktuality

zz Ale celý proces získání
dotace je dosti dlouhý. Vyplatí se vůbec na dotaci „vyčkávat“?
Ano, celý proces podání dotace je sice opravdu zdlouhavý, ale slibovaná podpora 80 %
z nákladů je velkou motivací si
na podporu počkat.
zz Jaké náklady by si měla
vyžádat výstavba repliky historické brány?
Předpokládané náklady
by se měly pohybovat kolem
750.000 Kč. Dotace by pak činila 600.000 Kč, městys by doplatil zbylých 150.000 Kč.
zz Kdy by se mohlo začít
stavět?
Se záměrem je vhodné počkat na to, jak dopadne hodnocení ze strany MAS Rakovnicka. Pokud náš projekt MAS
podpoří, je velká pravděpodobnost, že dotaci dostaneme. Pak
bychom měli nejdříve udělat
výběrové řízení na výběr zhotovitele. Následně můžeme začít
stavět. Dotace bude proplacena
zpětně z uznatelných nákladů.
Libor Pošta
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JAK BUDE MĚSTYS MŠEC

Věděli jste, že…

V souvislosti s novým odpadovým zákonem bude vedení
městyse Mšec nuceno přikročit k poměrně výrazným změnám
ve svém odpadovém hospodářství. A právě o nich, ale i o dalším fungování sběrného dvora ve Mšeci jsem hovořil s místostarostou Mšece Tomášem Rosenbaumem.

zz Co všechno bude možné
na sběrný dvůr – po jeho otevření, odvézt?
Na sběrný dvůr je možné
přivést veškeré elektrospotřebiče, na malé elektro je před
sběrným dvorem kontejner
od společnosti ASEKOL. Pro
velké elektro je vyhrazeno místo v kryté hale, stejně tak pro
nebezpečný odpad, jedlé tuky
a oleje. Kovy lze odložit do venkovní betonové kóje. Papír,
plast, sklo je možno roztřídit
do připravených kontejnerů.
� Co není možné na sběrný
dvůr odvézt?
Na sběrném dvoře není možné uložit stavební suť a materiály obsahující azbest. Tyto komodity si musí každý občan likvidovat dle platné legislativy
na svoje náklady. Pneumatiky
je možné odevzdat po doho-

Do sběrného dvora ve Mšeci není již možné přivézt velkoobjemový odpad.
pracovníky údržby. Odpad
nám sem vozí i cizí lidé, protože je toto místo mimo jakýkoliv dohled. Proto jsme posílili
sběrné místo vedle restaurace
Na Knížecí, které je monitorováno kamerou. A v neposlední
řadě to není vhodné, shromažďovat odpad v areálu zámku.

dě v jakémkoliv pneuservisu.
Nově není možné přivést velkoobjemový odpad (sedačky,
skříně, koberce atp.)
zz Proč jste přikročili k těmto úpravám?
Od 1. ledna letošního roku
je v platnosti nový odpadový zákon, který velmi nega-

FOTO LIBOR POŠTA

zz Sběrný dvůr ve Mšeci je
nyní uzavřen. Kdy bude opět
otevřen?
Otevřen bude od začátku
května, takže v době vydání
těchto novin bude již v provozu.
zz Jak by měl nadále vypadat jeho provoz?
Sběrný dvůr bude otevřen
první sobotu v měsíci od 9 do 11
hodin. Chtěli bychom ještě otevřít jeden den v týdnu. Bude to
středa od 15 do 17 hodin.
zz Prý uvažujete o vyklizení prostoru pod špýcharem...
Ano, toto sběrné místo bychom chtěli zrušit. Dlouhodobě se nám tam nekontrolovatelně hromadí odpad. Hlavně
po víkendu je to neúnosné. Bohužel, nepomohlo navyšování
počtu sběrných nádob. Jen se
tím zvětšoval nepořádek, který zbytečně zaměstnával naše

� Co se týče nakládání s odtivně zasáhl do financování
celého obecního odpadové- pady, chystáte další změny?
Ano, po zavedení čipování
ho hospodářství. Skládkovné
se skokové zvýšilo a v násle- nádob, jednáme s firmou Madujících letech dál poroste. Je rius Pedersen o systému door
proto potřeba apelovat na zvýšení třídění odpadu. Pro obec
platí možná sleva (300
Kč/t) na skládkovném
v případě, že produkce odpadu na osobu
za rok bude pod hranicí 200 kg. Pro představu je to pro čtyřčlennou rodinu, která může vyvážet každý týden, následující výpočet: 4 x 200 kg
= 800 kg na celou rodinu za rok. A pokud
se vyváží každý týden, Tomáš Rosenbaum: Tyto kontejneje to 800 kg/52 svozů ry pod špýcharem zanedlouho zmizí.“
= 15,4 kg odpadu. Pokud bude každý týden tato ná- to door. Je to systém, kdy kadoba těžší, než 15,4 kg, bude ždá domácnost dostane zdarobec platit plnou cenu bez sle- ma ke stávající černé nádobě
vy. Bohužel, do celkového po- na směsný komunální odpad
čtu odpadu se počítá i odvoz ještě nádobu modrou, ta slouží na papír a nádobu žlutou, ta
velkoobjemového odpadu.
zz Jak mají občané naložit bude na plast. Systém funguje
s velkoobjemovým odpadem? tak, že první týden v měsíci se
Dvakrát do roka budou svo- vyváží černá nádoba se směszovou firmou Marius Peder- ným odpadem, druhý týden se
sen přistaveny velkoobjemové vyveze žlutá s plasty, třetí týden
kontejnery pro možnost ulo- opět černá nádoba se směsným
žení objemného odpadu. Po- odpadem a poslední čtvrtý týkud mají občané odpadu více, den v měsíci se vyveze modrá
nebo nechtějí čekat na přistave- s papírem.
zz Co si od toho to systému
ní kontejnerů, musejí si odpad
zlikvidovat na svoje náklady. slibujete?
Od tohoto systému si slibujeObec nabízí zapůjčení kontejneru, dopravu a ukládku si již me hlavně zvýšení třídění a hlavně snížení množství komunálbude hradit občan.
�Jakou částku budou obča- ního odpadu, už nikdo nebude
né platit za odvoz komunální- muset běhat ke kontejnerům, ale
bude mít svoje nádoby na třídění
ho odpadu?
Poplatek za odvoz komu- doma. Pokud budeme takto třínálního odpadu zůstává beze dit, bude možné zrušit stávající
změny, tedy 650 Kč za oso- sběrná místa po obci. Nebude
se kolem nich tvořit nepořádek.
bu na rok.
zz Má tento systém nějakou
nevýhodu?
Jediná nevýhoda může být
blémů. Musím říci, že s jeho počet nádob v domácnosti
firmou, kterou jsem doporu- a tudíž prostorová náročnost.
čil i mšeckým občanům, jsem V domácnostech je nyní čerbyl opravdu velmi spokojen. ná nádoba a případně hněPřípojku zhotovili velmi rych- dá nádoba na bioodpad, teď
by přibyly ještě další dvě, žlule a kvalitně.
Byl bych rád, kdyby mšečtí tá a modrá.
zz Existuje k tomuto systéobčané, kteří svojí nemovitost
stále nenapojili na novou ka- mu nějaká alternativa?
Možná alternativa jsou banalizační síť, mě v tomto následovali a co nejdříve se připoji- revné igelitové pytle, pro samoli. Všem, kteří tak učiní, bych statně žijící.
Dokončení na straně 6
chtěl velmi poděkovat.“ -lp-

STAROSTA JE JIŽ PŘIPOJEN

Na veřejném zasedání zastupitelstva městyse, na konci
minulého roku, bylo starostovi Mšece Jiřímu Loskotovi vytýkáno, že není stále připojen
do nově zhotovené kanalizační sítě. Ten se omluvil a přislíbil, že do konání příštího
zasedání přípojku do svého
domu zhotoví a že rozhodně
nechce, aby mu bylo toto vytýkáno i na příštím veřejném
zasedání.

Abych si ověřil, že se nejednalo jen o planý slib, Jiřího
Loskota jsem oslovil na konci
března, před veřejným zasedáním zastupitelů městyse, a zeptal se ho, zda přípojku do svého domu již skutečně zhotovil:
„Ano, přípojku jsem již nechal
zhotovit, a ještě jednou se chci
omluvit za řekněme moji neprozíravost a chybu. Přípojku
mně dělal David Mrázek z Nesuchyně a vše proběhlo bez pro-

FOTO LIBOR POŠTA

DÁLE NAKLÁDAT S ODPADY?

 Počátkem června 1878 vypukl ve Mšeci okolo jedné hodiny
odpoledne požár v domku Václava Stehlíka čp. 36 a v krátké době
se ocitl v plamenech i vedlejší domek Josefa Jirkala. Jelikož oba dva
domky byly kryté slámou, během
krátké doby úplně shořely. „Při
požáru tom byl veliký zmatek,
jelikož každý křičel, ale málokdo
pracoval, a tu se ukázalo, jak prospěšný by byl sbor hasičský,“ zapsal zdejší písmák.
 Na jaře a v létě 1893 bylo
ve Mšeci obrovské sucho, pršelo pouze 19. května a potom
až 18. července. Lučiny vydaly
poloviční sklizeň, nebylo čím
krmit, a tak kráva stála 15 zl.
a kůň 18 zl. Seno a sláma byly
dováženy až z Uher.
 Díky panu Hášovi byla
ve Mšeci v roce 1951 odkryta
zazděná studna před domem
čp. 51 a voda v ní přezkoumána.
Když bylo zjištěno, že je nezávadná, opatřila se k ní pumpa a odevzdala se k užívání veřejnosti.
 Ve dnech 29. a 30. dubna
1956 chodily dvojice ustanovené MNV po rodinách a zvaly je
do prvomájového průvodu. Ten
vyšel ráno od hřiště za školou
přes obec ke mlýnu, kde byly připraveny autobusy, které dopravily účastníky do Nového Strašecí.
 V roce 1974 byl zpracován
směrný územní plán pro Mšec.
„Je nutné, aby občané pochopili
nutnost asanace starých domů
na náměstí. Není možno nechávat stát 200 let staré domy
a zabírat na výstavbu zemědělskou půdu. I s přípravnými pracemi na výstavbu kulturního střediska bude muset
každá rodina odpracovat 150
až 200 brigádnických hodin,“
uvedl předseda stavební komise Václav Pešula, který občany
na plenárním zasedání požádal
o pomoc při shánění nedostatkového materiálu.Jiří Červenka

Nej, nej, nej…
 Vlastenecko – dobročinná obec Baráčníků ve Mšeci
měla v roce 1939 přesně 178
členů. Protože baráčnická obec
byla ve Mšeckých Žehrovicích
úředně rozpuštěna, vystoupil počet členů na 196 a v roce
1942 dokonce na 216. Rychtářem v tomto období byl Richard Nauš. Tělocvičná jednota Sokol měla těsně před druhou světovou válkou 135 členů
a starostou byl MUDr. Ludvík
Pastýřík. Na jaře 1941 byla ovšem rozpuštěna.
- jč -
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RYBY Z ČERVENÉHO RYBNÍKA OPĚT
PUTOVALY DO RYBÁŘSKÝCH REVÍRŮ
Dne 18. března proběhl ve Mšeci výlov Červeného rybní- až do odpoledních hodin. Ale
Já jsem viděl asi jen dva úhoka. Již v brzkých ranních hodinách bylo kolem loviště, hned myslím, že jsme to zvládli dob- ře, což je sice smutné, ale mnoza hrází rybníka, připraveno vše k úspěšnému zvládnutí výlovu ře, a teď už se těším na kanape. hem větší starost nám teď dělajednoho z největších rybníků v rybniční soustavě na Loděnici.
Krátce po osmé hodině se v lovišti objevili první kapři, amuři, tolstolobici a také štiky a candáti, kteří se z loviště vybírají
jako první, protože by delší „pobyt“ v zakalené a na kyslík ne
příliš bohaté vodě nemuseli přežít.

zz Úhoř je v našich vodách, včetně povodí Loděnice, čím dám tím větší vzácností. Vylovili jste alespoň
pár kousků?

FOTO LIBOR POŠTA

Kolem loviště, nacházejícím se za hrází Červeného rybníka,
panoval čilý ruch.
jí kormoráni, které hlavně z Vítovského rybníka a také z rybníků na Bakovském potoce,
který protéká Srbčí, nestačíme
plašit.
Libor Pošta

To není sám voják v poli, ale sám rybář v bahně.

STIHNE SE REVITALIZACE PROSTORU
POD KOSTELEM DO KONCE ROKU?
Dokončení ze strany 1
zz Na minulém jednání zastupitelstva jste předložil
ke schválení strategický plán
obce na příštích pět let. Ještě
na konci minulého roku jste
však uvedl, že takovýmto plánům moc nehovíte...
Souhlasím s názorem pana
prezidenta, že jenom blbec nemění své názory. Ano, stále si
stojím za tím, že bychom se měli
řídit spíš tím, co je aktuálně potřeba, než se striktně držet toho,
co je uvedeno ve strategickém
plánu. Nicméně některé dotační tituly vyžadují, aby daná akce
byla zařazena do takovéhoto
plánu. Beru to ale jako proza-

tímní strategický plán, podle
zákona ho totiž může zastupitelstvo kdykoliv změnit.
zz A není tím pádem tento strategický plán ušit horkou jehlou?
Já bych neřekl, že je ušit horkou jehlou, jelikož vychází
z předchozího strategického plá-

nu. Netajím se tím, že byl udělán
účelově, abychom mohli zažádat
o dotaci na zámeckou bránu.
zz Zelená náves je dnes obrázkem bídy a utrpení. Podnikl jste už nějaké kroky, aby se
tato situace zlepšila?
Uvědomujeme si, že je to
skutečně ostuda a musíme to

řešit. Měli jsme pracovní poradu všech zastupitelů, kde
jsme o tomto problému jednali, na řešení této otázky jsme se
však zatím neshodli. V minulých dnech jsme se s touto záležitostí rovněž obrátili na stavební úřad v Novém Strašecí.
Jiří Červenka

HELPER SLUŽBA JE ZATÍM VYUŽÍVÁNA MINIMÁLNĚ
V první vlně koronaviru
na jaře minulého roku městys
oslovil občany starší 80 let, zda
nepotřebují nějakou pomoc.
Z celkem 30 oslovených využili
nabídky pomoci pouze 4 občané.
Zejména se jednalo o zajištění
léků, nákupy, a to nejenom po-

travin, obědů ale i elektrických
spotřebičů. V této pomoci městys pokračuje do dnešních dnů.
Pomoc se rozšířila i o vyřizování dokumentů na úřadech, ale
i jednání s policií v případě kriminálních činů. Je určena nejenom seniorům, ale všem, kte-

ří prokáží, že pomoc potřebují.
Helper služba je nabízena nejenom občanům Mšece, ale i těm
z okolních obcí. Zatím však tuto
službu využívá pouze pět lidí.
Lidé, kteří by měli o zmiňovanou pomoc zájem, se mohou stále hlásit na úřadu městyse. - jč -

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO IVA RADOSTOVÁ

Josef Hlíza
starosta
Josef Hlíza se narodil v Lodenici 28. prosince 1900 v rodině zedníka Josefa Hlízy a Růženy, roz. Kolaříkové. Obecnou školu vychodil ve Mšeckých Žehrovicích a poté se
vyučil kovářskému a podkovářskému řemeslu. Po vojně
se stal důlním kovářem.
Dne 8. ledna 1927 se v kostele sv. Ludmily na Vinohradech oženil se Štěpánkou Kratochvílovou z Tuřan (poté žila
ve Mšeci čp. 177), jež dostala
od rodičů ve Mšeci pozemek,
kde si postavili dům. Ještě téhož roku 20. srpna se jim narodil jediný syn – Lumír.
Josef Hlíza stál v letech 1932
až 1945 v čele Mšece. Koncem
druhé světové války, v roce
1945, působil v ilegálním odboji, v době okupace hájil práva obce a lidu a zastával se práv
zdejších občanů i před německými úřady, v době okupace
uschoval bustu Edvarda Beneše, pamětní desku T. G. Masaryka a uschoval pamětní knihu
obce a obecní mapy, aby je nacisté nenašli. Za války byl udán
gestapu, byl vyšetřován a pokutován, že hájil mšecké občany
před zmírněním trestu. Od počátku okupace pracoval proti
okupantům (např. organizoval pozorovací hlídky pro shazování zbraní, spolupracoval
s partyzány, podporoval rodiny
po zavřených a umučených, jak
finančně, tak i hmotně).
Josef Hlíza rád pracoval
na zahradě, pěstoval růže
a choval drobná hospodářská
zvířata. Zemřel po těžké nemoci v pátek 1. dubna 1955
ve věku 54 let ve Mšeci. Jeho
manželka Štěpánka ho přežila
o 36 let, když zemřela v roce
1990 ve Mšeci.
Ulice, v které Josef Hlíza žil,
nese od minulého roku jeho
jméno.
Jiří Červenka

Kapra jsme vylovili 350 q,
což bylo asi o 30 q více, než
v loňském roce. Kapři v průměru vážili asi 1,3 kg, takže
jsme jich vylovili a přetřídili
asi 27 tisíc.
� Stejně jako v loňském roce byly ryby
vylovené z Červeného
rybníka následně odváženy do rybářských
revírů. Kam především?
Hlavně do Prahy
a Ústí n. Labem, ale
museli jsme uspokojit i určitou poptávku
z Německa, kam bylo
dodáno asi 70 q kapra.
� Jaké další druhy
ryb jste vylovili?
Amura jsme vylovili
20 q, stejně jako tolVaškovi Topkovi se podařilo chytit
stolobika, dále tam byli
menšího úhoře.
nějací candáti, jak gehodin, jsem oslovil vedoucího nerační, tak i násadoví, a bylo
mšeckého střediska Rybářství jich asi kolem 60 kg.
zz Všiml jsem si, že jste loMariánské Lázně Petra Topku,
který celý výlov řídil, a položil vili docela dlouho, což muselo být dost náročné...
mu několik otázek:
zz Všiml jsem si, že kapra
Ano, protože jsme museli
jste z Červeného rybníka vy- třídit opravdu velké množství
lovili opravdu hodně. Kolik ryb, tak to bylo opravdu velmetráků to vůbec bylo?
mi náročné a výlov se protáhl
A pak už šlo vše, hlavně třídění ryb a jejich následný odvoz
na sádky, jako na drátku. Po výlovu, který byl poměrně náročný – trval až do odpoledních
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MŠECKÉ MAMINKY S DĚTMI SBÍRALY V MĚSTYSI ODPADKY

Na Zelený čtvrtek 1. dubna se tři mšecké maminky i s jedenácti dětmi rozhodly, že se pustí do úklidu odpadků, které se
nacházejí na veřejném prostranství. Jednu z maminek Janu
Ševčíkovou jsem požádal o rozhovor:

zz Kdo s touto aktivitou novat se mnou, jak a kdy úklid
přišel?
uskutečníme.
Nahlas jsem tuto myšlenzz Byla to Vaše první akce
ku asi vyslovila první já, ale tohoto druhu?
evidentně jsem nebyla jediná,
Ano, toto byla první společná
úklidová akce, ale doufáme, že
ne rozhodne poslední. Máme
v plánu další podobné aktivity,
které by pomohly zvelebit naší
obec. V podstatě jen čekáme, až
se trošku zlepší počasí.
zz Kolik se zúčastnilo maminek a kolik dětí?
Tento vozík s odpadky se jim
Celkem se zúčastnily tři mapodařilo nasbírat za jedno
minky
– Eva Tišerová, Gábina
odpoledne.
Mildorfová a já. Své děti nám
kdo nad tím uvažoval, protože ovšem propůjčily ještě dalostatní maminky, kterým jsem ší tři maminky, které bohužel
se o tom zmínila, se hned chyt- nemohly byt přítomny z časoly a velice ochotně začaly plá- vých důvodů. Takže o malé bri-

Do sbírání odpadků se všichni pustili s vervou.

gádníky jsme rozhodně nouzi neměly. Dětí bylo jedenáct.
Nejmladším účastnicím byly 2
roky a nejstarší dětské účastnici kolem 13 let.
zz Zúčastnili se i nějací tatínkové?
Jeden tatínek, Tomáš Janoušek, nám byl k dispozici coby
úklidový vůz. Nahlásily jsme
mu naší cestu a on ochotně
po nás posbíral veškeré pytle s odpadky, které jsme cestou na určitých místech zanechávaly.
zz Kde všude jste odpadky
sbíraly?
Naše trasa začínala od bytovek v Prokopově ulici, poté kolem kašny – směr škola a zámecký park u školy, dále jsme
pokračovaly směrem na Háje,
pak jsme odbočily do Kaštanky a první odbočkou k Hoškům
zpět k bytovkám.

zz Kolik kg odpadků jste
nasbíraly?
Tak to vůbec netuším, ale
celkem to mohlo být kolem 20
pytlů odpadu.
zz Jaké odpadky jste nejčastěji nacházely?
Všechno možné. Papírové kelímky od kafe, pytlíky
od bonbónů, krabičky od cigaret, plechovky a láhve od alkoholu.
zz Jakým způsobem jste odpadky sbíraly?
Měli jsme všichni gumové
rukavice a pytle na odpad. Děti
byly naprosto skvělé a okamžitě
tomu propadly, dokonce soutěžily, kdo toho nasbírá víc a přinese větší úlovek. Bylo úžasné
sledovat jejich nadšení.
zz S jakou reakcí spoluobčanů jste se setkávali?
Vzhledem k počtu a věku dětí
jsme zvolily méně frekvento-

Nejmladší brigádnicí byla
Sofinka.
vanou cestu a tudíž jsme skoro nikoho nepotkaly, takže ani
reakce nebyla žádná. Ale dobrý pocit z této akce jsme měly
všechny, včetně dětí, které si
teď mnohem vice všímají svého okolí.
Jiří Červenka

Účastníci brigády.

KORONAVIRUS NA DESET DNÍ
Ve dnech 15. až 24. února byl uzavřen úřad městyse z dů- gyně paní Bílková, onemoc- covid. Už v té době mi bolelo
vodu koronavirové nákazy, když onemocněli téměř všichni něla koronavirem, šla na testy, v krku a od čtvrtka se přidajeho zaměstnanci včetně starosty. Jak se to všechno seběhlo? které jí potvrdily, že koronavi- ly další potíže, udělal jsem pár
rem onemocněla i ona: „Já jsem kroků a byl jsem hrozně una„V neděli 14. února jsem za- se prakticky nedokázala zved- naštěstí žádné větší zdravotní vený. Střídavě jsem měl horeččala pociťovat zdravotní pro- nout, a ani jsem po celou dobu problémy neměla. Pouze jsem ku, nejvíce 38,7 stupňů. Paní
blémy, a tak jsem se v pondě- nic nejedla, tak maximálně je- ztratila chuť a čich a dostalí ráno vydala k naší místní den rohlík denně. Měla jsem la rýmu. Z naší rodiny jsem
paní doktorce, která mi uděla- mírnou horečku a byla jsem onemocněla pouze já, příla testy na koronavirus, na zá- hrozně unavená, ale kašel jsem tel ani rodiče ne. Největší
kladě čehož mi bylo sděleno, neměla. Můj manžel onemoc- problémy mi dělalo to, že
že jsem pozitivní. Byla jsem něl dva dny po mně, a také on jsem v noci špatně spala,
však překvapena, že z hygieny ten první týden strávil v po- jelikož jsem měla díky velse mi následně nikdo neozval, steli. Do práce jsem nastoupila ké rýmě ucpaný noc. Doa tak jsem sama obvolávala ty, po jedenácti dnech, od té doby dnes (8. dubna) pociťuji
V polovině února se na vstupních
s kterými jsem se v posledních žádné zdravotní problémy, sou- ztrátu čichu a chuti.“
dveřích úřadu městyse objevila tadnech setkala,“ říká Lenka Bíl- visející s tímto onemocněním,
Koronaviru nebyl ušetbulka o jeho uzavření.
ková, administrativní zaměst- naštěstí nepociťuji.“
řen ani starosta Jiří Loskot:
Další administrativní za- „Když jsem se dozvěděl, že pra- doktorka mně předepsala lék
nankyně úřadu městyse. A s jakým průběhem nemoci se se- městnankyně úřadu Simona covnice úřadu onemocněly ko- Isoprinosine, který jsem bral
tkala? „Já jsem prvních osm Růžičková nám prozradila, že ronavirem, zašel jsem k doktor- každých osm hodin. Teprve
dnů prospala, z postele jsem hned, jak zjistila, že její kole- ce a testy u mě odhalily rovněž po týdnu se mi trochu ulevilo.

FOTO LIBOR POŠTA

ZCELA OCHROMIL CHOD ÚŘADU MĚSTYSE

Manželka se také, zřejmě ode
mě, nakazila koronavirem, ale
ta neměla ani ty nejmenší zdravotní problémy, byla naprosto
fit. Ten covid mně dal fakt zabrat. Poslední dva roky jsem si
vůbec „užil“. Nejhorší pro mě
bylo ležet 10 dnů po operaci
tlustého střeva na ARU, tam
jsem se nemohl pořádně ani
pohnout, podrbat, nic. Na druhé místo dávám ten covid, a teprve na třetí místo operaci páteře, přestože to bylo také velice nepříjemné.“
Přítomnost koronaviru nebyla antigenními testy prokázána
pouze u jediné zaměstnankyně
úřadu, a to Alexandry Zítkové.
Chod úřadu se obnovil po deseti dnech, co byl v polovině
února uzavřen. Jiří Červenka
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JEDNÁNÍ MŠECKÉHO ZASTUPITELSTVA

Vzpomínka

SKONČILO JEŠTĚ PŘED DISKUSÍ

byl předložen strategický plán
v zjednodušené variantě, aniž
by s námi někdo předem konzultoval, co bychom rádi do tohoto strategického plánu zařadili. Naše připomínky k němu

O zjednodušeném Strategickém plánu městyse Mšec, potažmo
i o bráně, která by měla být postavena na vjezdu do zámeckého areálu, probíhala nekonečná diskuse.
jeme k zjednodušenému strategickému plánu, abychom mohli
požádat o dotaci na stavbu vjezdové brány do areálu zámeckého dvora,“ prozradil Jiří Loskot
hned v úvodu projednávání tohoto bodu, a hned předal slovo
panu Bernardovi, který přítomným zastupitelům a občanům
městyse nový strategický plán
představil.
Podoba zjednodušeného
strategického plánu, který byl
takto vypracován hlavně kvůli
možnosti získat poměrně tučnou dotaci na výstavbu repliky historické brány na vjezdu
do zámeckého areálu z Tyršova náměstí, se zjevně nelíbila
opozičním zastupitelům. Prvním, kdo se přihlásil do diskuse
k tomuto bodu, byl Mani Soule, který řekl, že řada projektů
z minulého strategického plánu
nebyla realizována, ale je k nim
zhotovena projektová dokumentace, a že tudíž nic nebrání jejich realizaci. „A najednou
tu máme nějaký nový strategický plán, o kterém prakticky nic
nevíme,“ podotkl ještě a doporučil, aby byla prodloužena
platnost starého strategického plánu a pak ještě několikrát
s tímto požadavkem vystoupil.
Účel, pro který byl zhotoven
zjednodušený strategický plán,
jaksi nebral v úvahu.
Dále do diskuse vstoupila
Libuše Bestajovská: „Opozici

byly vzneseny, a byla ve hře ta
varianta, že kdybychom tento
zjednodušený strategický plán
schválili, tak by se někdy v budoucnu dopracoval. Já ale vím,
jak to tady s těmi sliby chodí,
a prostě této variantě nevěřím.
Já jsem s osobou, která se touto problematikou zabývá, konzultovala jinou variantu, a to,
že bychom aktualizovali starý strategický plán, který bychom doplnili o tu stavbu historické brány. Po schválení tohoto plánu bychom svolali veřejné zasedání, na kterém by se
k němu mohli vyjádřit všichni zastupitelé, a upravil by se
do takové podoby, aby opravdu za něco stál.“
Starosta a především místostarosta Tomáš Rosenbaum, který
stál u zrodu projektu výstavby
historické brány, ale trvali na odsouhlasení nového strategického
plánu, s tím, že ještě letos se tento
plán po připomínkách ostatních
zastupitelů a především občanů
městyse upraví do nějaké finální podoby. Po další téměř nekonečné diskusi starosta přistoupil k hlasování o novém strategickém plánu, který byl nakonec schválen.
A přešlo se k dalšímu bodu
jednání. Nový manažer projektu
výstavby chodníků podél státní
komunikace1/16, pan Bernard,
všem přítomným vysvětlil, proč
nebyla podána žádost o dotaci

FOTO LIBOR POŠTA

Poté, co byli všichni seznámeni s třemi rozpočtovými opatřeními, přistoupilo se ke schválení Strategického plánu městyse Mšec na období 2021–2025.
„Úvodem chci říci, že přistupu-

a proč se tento projekt „odsouvá“ až na příští rok.
Dále byla schválena obecně závazná vyhláška, týkající
se systému nakládání s odpady. Zásadní změnou proti staré vyhlášce je zrušení likvidace
velkoobjemového odpadu přes
sběrné místo. Nově to bude řešeno přistavením velkoobjemových kontejnerů, a to dvakrát ročně. Zrušeno bylo taktéž odkládací místo pro separovaný odpad pod špýcharem
a posíleno místo vedle restaurace Na Knížecí, které je nyní
střeženo kamerovým systémem
se záznamem. Separovaný sběr
byl rozšířen o nápojový karton,
plechovky, jedlé oleje a tuky.
Dalším bodem jednání bylo
schválení přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje.
Šlo o dotace na opravu části
komunikací, související s výstavbou kanalizace (902.000
Kč), na dopracování projektové dokumentace na výstavbu
nových chodníků podél silnice I/16 (90.000 Kč) a na zpracování bezpečnostního auditu,
souvisejícím s žádostí o dotaci
na výstavbu chodníků při silnici I/16 (42.350 Kč). Přijetí dotací z rozpočtu Středočeského
kraje bylo jednomyslně, bez
připomínek, schváleno.
I další projednávaný bod se
týkal dotací. Konkrétně šlo
o schválení podání žádosti
o dotaci z Fondu životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje na rok 2021 a zároveň o závazek spolufinancování projektu z rozpočtu městy-

Pak zastupitelé přistoupili ke schválení finančního příspěvku pro TJ Sokol Mšec
a všemi hlasy příspěvek ve výši
150.000 Kč schválili.
Když už někteří členové zastupitelstva a přítomní občané
začali významně kontrolovat
čas, protože zastupitelstvo mělo
skončit nejpozději ve 20.30 hod.,
a tento čas již nastal, byl otevřen
poslední bod jednání – schválení demolice čp. 12. K uvažované
demolici tohoto domu řekl starosta Mšece následující: „V uvedeném domě bydlel naposledy
pan Josef Polanecký, kterého
jsme přestěhovali do čp. 297.
Před dalším pronájmem jsem
se byl v čp. 12 podívat a usoudil jsem, že dům není v dobrém
stavu, a proto jsem objednal stavebně technický průzkum nemovitosti. Tento dokument byl
zpracován a mimo jiné na straně 8 do tohoto dokumentu se
píše: ,Vzhledem k celkovému
technickému stavu a množství
závad a nutných oprav, které se
týkají prakticky všech částí stavebního objektu, se jeví celková
rekonstrukce objektu jako neekonomická. Vzhledem k vážnému narušení statiky střešní
konstrukce je objekt nyní v havarijním stavu a důrazně nedoporučuji jeho užívání k bydlení,
které by ohrožovalo zdraví osob
objekt užívající.‘ Tento stavebně
technický průzkum jsem zaslal
všem zastupitelům.“
Proti uvažované demolici tohoto domu se postavila hlavně
Libuše Bestajovská, která argumentovala tím, že dům není

Sokol Mšec obdržel od vedení městyse finanční příspěvek ve výši
150 tisíc Kč.
se Mšec. Konkrétně jde o dotaci na odvedení dešťové vody
z chodníků při silnici 1/16.
V žádosti o dotaci ze SFŽP nebylo možné o takovou dotaci
žádat, protože dle nastavených
parametrů tohoto dotačního titulu jde o neuznatelný náklad.
Vedení městyse žádá o finanční
podporu ve výši cca 1 mil. Kč.

rozhodně na spadnutí a městys by ho mohl dále pronajímat,
či by ho mohl i prodat a získat takto další finance do svého rozpočtu. Starosta s tím ale
nesouhlasil a po dalších námitkách k uvažované demolici
jednání zastupitelstva ukončil.
K diskusi již z časových důvodů nedošlo.
Libor Pošta

Dne 10. května uplyne 30 let
od smrti pana Ivana Radosty,
rybáře ve Mšeci. Za vzpomínku děkujeme. Rodina

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme jim
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V březnu oslavili
Bascov Polina
60 let
Imbrová Jaroslava
65 let
Hamplová Miloslava 80 let
Seemann Josef
83 let
V dubnu oslavili
Bestajovská Libuše
60 let
Landa Zdeněk
60 let
Žáčková Světla
60 let
Kvasničková Marie
81 let
Kůrková Libuše
82 let
Švecová Miroslava
87 let

Narodili se
V kladenské porodnici se
dne 12. března narodil Tenora
Nathaniel ze Mšece.

JAK BUDE
MĚSTYS MŠEC...

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 29. března se konalo první letošní veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec. V úvodu jednání starosta městyse
Jiří Loskot všechny přítomné zastupitele a občany Mšece upozornil na to, že vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu a s tím souvisejícímu zákazu vycházení po 21. hodině bude
jednání zastupitelstva ukončeno nejpozději ve 20:30.

Dokončení ze strany 3
zz Od kdy by tento systém
mohl fungovat?
Tento systém bychom chtěli
představit občanům na schůzce se zástupcem firmy Marius
Pedersen. Jako reálný termín
zahájení vidím 1. ledna 2022.
zz Tento systém již někde funguje, a pokud chcete
k němu přikročit, tak předpokládám, že dobře...
Tento systém již funguje
na řadě míst v Čechách. Nejblíže v našem regionu jsou to
obce Křivoklát, Roztoky a Zbečno. Tam systém spustili začátkem tohoto roku. Já jsem hovořil s paní starostkou Křivoklátu a po odstranění počátečních
drobných nedostatků jim systém běží a jsou s ním spokojeni.
Po obci zmizel nepořádek kolem
sběrných míst.
Libor Pošta
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JAK SI VEDE VÝDAJOVÉ OKÉNKO

V RESTAURACI NA KNÍŽECÍ?
li zatavovat do fólie, což všude není...
Z hygienických důvodů jsme
zakoupili za 18.000 Kč přístroj na zatavovací folie. Každý zákazník tak dostane jídlo

do krabičky, která je následně
zatavena fólií. Tento přístroj
využijeme i pro provoz hospody, když bude chtít host jídlo s sebou.
Jiří Červenka
FOTO LIBOR POŠTA

Jak je využíváno výdajové okénko v místní restauraci Na Kní- nistický zvyk, že v pondělí mají
žecí? Na to jsme se zeptali starosty Jiřího Loskota:
hospody zavírací den.
zz A ta sinusoida má jaká
zz Jak si vede výdajové lidí ve druhé polovině měsí- čísla, kolik obědů se vydá nejokénko v místní restauraci?
ce, než v té první. Přičítáme to více a kolik nejméně?
Je to taková sinusoida. Podle tomu, že lidé jsou po výplatě.
Od 15 do 50 jídel, těch pademě to závisí na dvou faktorech Největší vliv na prodej obědů sát či čtyřicet bylo jenom pár– na počasí a na tom, kdy lidi má však počasí, když je hezky, krát, takže průměr je zhruba
berou peníze.
tak se jídel prodá nejvíc. A nej- dvacet. Což není zase úplně tak
zz Lidé si chodí k okénku méně lidí si chodí pro obědy špatné, když to srovnám s tím,
pro obědy většinou až po vý- v pondělí. Ještě jsme nepřišli že v zimních měsících jsme
platě?
na to, proč to tak je. Buď jsou v hospodě více obědů nedělali.
Podle naší statistiky skuteč- lidi najezení ještě z neděle nebo
zz Všiml jsem si, že každou
ně chodí k okénku výrazně více si pořád myslí, že platí komu- krabičku s jídlem jste zača-

STAVBA CHODNÍKŮ PODÉL STÁTNÍ...

Dokončení ze strany 1
zz Na začátku letošního
roku byla na novou kanalizační síť připojena asi polovina mšeckých domů. Jaká je
situace nyní?
Tempo připojování do nové
kanalizační sítě je z pochopitelných důvodů o něco pomalejší, než bylo v loňském roce,
a v současné době, asi v polovině dubna, je na novou kanalizační síť napojeno asi 180
mšeckých nemovitostí.
zz Jak chcete mšecké občany
dále motivovat k tomu, aby se
co nejrychleji připojili?
Pro každého obyvatele městyse by měla být zdaleka největší
motivací cena za likvidaci odpadních vod, protože když někdo musí stále vyvážet jímku,
tak cena je asi trojnásobná v porovnání s těmi, kteří jsou již připojeni do kanalizace a nemusejí
starat o to, zda je jímka již plná
a je nutné ji vyvézt. Některá
města či obce toto řeší i obecně závaznou vyhláškou, ale já

si nemyslím, že toto je zrovna
to nejlepší řešení. Takže takovou cestou jít nechceme, spíše
uvažuji o tom, že bychom občany Mšece, kteří stále nebudou mít zhotovenou přípojku
do kanalizace, někdy v polovině roku obešli, zjistili důvody
jejich „nečinnosti“ a pokusili se
nalézt nějaké řešení toho, jak jejich přípojku zrealizovat.
zz Již došlo k finančnímu
vypořádání s dodavatelem
stavby kanalizace a ČOV, s firmou POHL CZ?
Bohužel ne. Do dnešních dnů
stále nemáme informaci od Státního fondu životního prostředí
ČR, že je schválen změnový list
č. 7, ten poslední, abychom konečně zjistili, jaké celkové náklady si stavba kanalizace a ČOV
ve Mšeci vyžádala, a mohli firmě POHL CZ vypočíst přesnou
výši penále. Informaci o schválení změnového listu č. 7 očekáváme každým dnem.
zz Jak chcete v této záležitosti dále postupovat?

VÝVOZY POPELNIC
Žádáme občany, aby si kontrolovali počty vývozů popelnic.
Dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hos-

ZÁSILKOVNA

VE MŠECI

Ve Mšeci byla otevřena zásilkovna, kde si můžete vyzvedávat
své zásilky. Naleznete ji na adrese: Jiří Šuma, Důrasova 392.
Provozní doba je Po – Pá 7.00
– 15.30 hod. Tel.: 313 562 233,
606 273 890.
- red -

podářství má 1 osoba nárok
na 13 vývozů za rok. Po vyčerpání všech vývozů Vám již nebude popelnice vyvezena (je
možnost si dokoupit na úřadu městyse). Tabulka počtu
vývozů popelnic je dostupná
na webových stránkách městyse Mšec.
Městys Mšec
KDY VYJDE PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo ML vyjde 1. července. Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat do 15. června na adresu naší redakce, e-mailem nebo odevzdat na úřadu městyse.
Vaše redakce

Další kroky probíráme s najatou právní kanceláří, a jakmile od SFŽP ČR dostaneme
potřebné podklady, budeme
tuto záležitost okamžitě řešit
právní cestou.
Libor Pošta

Číšník Petr Albert za výdejním okénkem.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

V NOVÉM STRAŠECÍ

Půjčovnu v Novém Strašecí provozuje Nadační fond Umění doprovázet. Poradenské služby týkající se obsluhy pomůcky poskytuje nadační fond zcela zdarma, za její zapůjčení je
účtován minimální poplatek, který pokrývá
režijní náklady na pomůcku.
Pronájem pomůcky je možné si domluvit
pouze telefonicky, a to na čísle 605 071 663.
Aktuální přehled pomůcek a ceník půjčovného naleznete na webových stránkách fondu www.umenidoprovazet.cz.

Městys Mšec hledá

DĚTSKÉHO
LÉKAŘE
S ATESTACÍ

do ordinace ve Mšeci
Současná dětská lékařka skončila
z důvodu odchodu do důchodu.
Ordinace je spádová pro několik obcí
v okolí. Nástup možný ihned. Pokud
o někom víte, neváhejte nás kontaktovat!

Více informací: Jiří Loskot, starosta
městyse, tel.: 603 596 102

Naše poznámka
Dokončení ze strany 2
Na to mně bylo odpovězeno, že
děkují a že mně budou kdykoliv k dispozici.
A tak jsem se hned za dva dny
na to vydal do Mšece. Udělal
jsem v této souvislosti na úřadě rozhovor se starostou, zašel
jsem za sousedem, na kterého
byla vedena stížnost, a domluvil jsem si s ním na druhý den
schůzku. Než jsem však přijel zpět do redakce, měl jsem
v e-mailu zprávu od zástupkyně stěžujících se občanů, že si
to rozmysleli, že se omlouvají
a že celou akci chtějí stopnout.
Stopnul jsem to tedy a přitom jsem si vzpomněl na jedno
hezké české přísloví – za dobrotu na žebrotu. Ale ne, byla
to moje chyba, že jsem tenhle
případ nedokázal včas správně
vyhodnotit a vůbec se do toho
nepouštět.
Jiří Červenka

historická mapa

SLOŽTE SI STAROU MAPU

MŠECE Z ROKU 1841
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V Národním archivu se nám
podařilo nalézt starou mapu
Mšece z roku 1841. Pochází tedy ještě z dob, kdy městys
Mšec byl rozdělen na dvě rychty – českou a německou, a v čele
městečka stáli dva rychtáři. Ve
Mšeckých listech Vám budeme postupně přinášet jednotlivé části mapy, abyste si po několika číslech mohli složit velkou mapu Mšece z roku 1841.
Děkujeme Národnímu archivu, že nám toto pro naše čtenáře umožnil.
Redakce

1
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19
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Národní archiv, Stabilní katastr
Indikační skizzy, sign. RAK 153
(celá skica)
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Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů • Nad dopisy čtenářů

ANI BY SE NEŘEKLO, JAK TO VŠECHNO UTEKLO
To je název jedné mé písničky, kterou jsem před lety složil. polibek se slovy: „Já se moc tě- měla penzi pouze 400 korun
Strašně pravdivý. Je to právě sedmdesát let, co jsem založil ším.“ Ale nevěděla, co bude. a bylo velké štěstí, že za domem
soubor Osvětová beseda.
Když jsme přijeli na Hvězdu, měli velký lán pole táhnoucí se
nejdříve jsem všechny přivítal až k Malíkovicím, takže alesByl tenkrát čtvrtek a z Hvěz- Já jsem řekl: „Teta, já se asi ne- a řekl jsem, že musím požádat poň chovali slepice a králíky.
dy mi přinesli svatební koláč- mám ženit.“ „Co to blábolíš?“ svou ženu, aby podepsala prin- I Pavlínčina největší kamarádky, abych je jel rozdat do Mše- „Teta, naše koza už tři dny bečí cipálskou smlouvu, že se stává ka Bělinka Kropáčová náhle
ce, kde jsme získali nové přá- a já si myslím, že říká: Nežeň se poslední zakládající členkou zemřela. Žili tedy osamoceně
tele. Hned za Knížecí je uli- do toho ženění.“ „Ty trulante,
strašně smutným
ce ke starému hřbitovu a tam třetí den bečí, ta se prská, hned
životem a nikam
jsem šel k Pechovým, Vocílko- musíš všeho nechat a utíkat s ní
nechodili. Maminvým a hlavně k panu fotogra- do Poustek ke Kučerovým, než
ka z toho chřadfovi Josefu Klímovi. Byl jsem jí to přejde.“ Tak jsem tam odla a byla přes dva
dojednat, že se po svatbě při- byl kozí veselku a musel jsem
měsíce v nemocjdeme vyfotografovat. A ještě pak ze sebe ten kozlí pach smýt.
nici. Pavlínka jako
vše domluvit u kapelníka pana
Za chvíli zase dorazila Věruštřináctiletá musela
Fořtíka.
ka z Jedomělic s dalšími sladzůstat v domě sama
Odpoledne přišla Věruška kostmi. Čas běžel nějak rychle,
a strašně se bála.
Šindelářová, přinesla další dob- přišla i malá Věrka Bradáčová:
Naštěstí naproti byroty, a spolu se všemi dalšími „Pane Ulrich, to budete čumět,
dlel předseda JZD
zakládajícími členy (poštmis- co je v kostele čumilů. Já, když
pan Václav Hototrem Hamouzem, Mírou Per- jsem to viděla, řekla jsem: Tady
vý, pozdější náš příníčkem a spolužačkou Jiřin- bych se asi koláčků nedočkala.
buzný (děda našeTak jsem přišla k vám.“
ho Tomáše a Járy).
Věrušku jsme pohostiS jeho pomocí a rali, zdržela se (a musím
Mladý Jaroslav Ulrich se svou Pavlínkou dami posekala koo ní říct, že když vyrostsou celý lán pole. To
cca v roce 1951 na jejich zahradě.
la, okamžitě se z ní stala
se po Hvězdě rychtakřka nejslavnější hvěz- naší Besedy. Pavlínka zkoprně- le rozkřiklo a začali k ní chodit
da souboru. Později cho- la. Zachránil to kapelník Fořtík. dvě sestry zvané Cimrmanky:
dila zpívat všem holkám, Začal hrát a všichni svatebčané Vlasta a Venuše (krásná čerco se vdávaly, a vždyc- plácali. Tak to Pavlínka pode- novláska Vlasta si později vzaky byla první u koláčků). psala se slovy: „Já myslela, že la muzikanta Václava ProcházA po chvíli už křičela: už to nebudeš dělat.“ „To bych ku z kapely pana Fořtíka, Ve„Už zvoněj zvony, už zvo- nemohl, to je můj život. Já chci nuška se vdala do Tuřan). Obě
něj zvony!“ Tak jsme jeli bejt šťastnej a budeme oba.“
holky byly strašně hodné a prado kostela. Zpěváci a také
pan řídící s manželkou ze
Srbče zpívali svatební písně a Pozdeňák Frantík Cífka sloužící v Kalivodech
u kozáků šlapal varhany.
Ještě po roce měl na klopě
svatební myrtu. Pan děkan
pronesl krásnou řeč. Měl
mě moc rád, protože jsem
chodil zpívat do kostela.
Byla to jedna z posledních
svateb v kostele, pak přišel
zákaz. (Úplně poslední se
tam brali Stánička Zůnová a ing. Josef Kříž.)
A potom už hurá
do Mšece k fotografovi.
Pan Klíma byl mšecká raSvatební fotografie manželů Ulrichových v roce 1950. Vedle
ženicha Jaroslava Ulricha se nachází jeho otec Rudolf Ulrich
Pavlína Ulrichová coby principá- rita. Byl němý a začal fotografovat za pomoci své
a vedle nevěsty Pavlíny se nachází její maminka Jana Vaškolová na karikatuře.
maminky. Stal se z něj
vá. Vzadu stojí mládenci Václav Hrdlička a Karel Procházka,
kou Vojtěchovou) jsem založil úžasný fotograf a žádný slánský
a družičky Běla Háblová a Zdenka Koderová.
hudebně dramatický soubor ani jiný se mu nemohl rovnat.
Osvětové besedy Pozdeň.
Měli jsme dost hostů včetně
Pavlína Vašková bydlela covité, chodívaly do mlékárny,
Rychle uběhly další dva dny mládenců a družiček, fotogra- na Hvězdě čp. 49 v posledním Pavlínka k nim chodila domů.
a byla tu neděle 26. listopadu, fování se dost protáhlo. My už domě směrem ke Mšeci. Žila Nejdřív si tam začala hrát s pamůj svatební den. Už od rána jsme to s Pavlínkou měli za se- pouze s maminkou. Tatínek nenkami, ale holky byly plný
bylo překrásně, svítilo sluníč- bou. Říkal jsem: „Ještě vyfo- měl dříve doly a ranou osudu tance. Kde vrzly kočce na ocas,
ko a přišla mě zkontrolovat sta- tit ty poslední a až přijedeme o všechno přišli. Pavlínčina ses- tam šly, nejvíc do Pozdně a já
rá teta Tučková se slovy: „Ja- na Hvězdu na hostinu, čeká tě tra Madlenka zemřela deset dní tu s nimi tancovával. Naříkaly,
roušku, dneska máš veselku.“ velký překvapení.“ Dostal jsem před svatbou. Maminka Jana že na Hvězdě je málo tancova-

ček, nejvíc pět až šest do roka,
a navíc jsou tam jen tři kluci:
Mračkovic v hospodě, Fanda
Čiviš a nedostudovaný profesor Tonouš Leopold. Proto mě
vždycky zvaly a říkaly: „Hlavně, že tu bude Jaroušek. Jeden
kousek tancuje se mnou a druhej se sestrou.“
Já jsem měl na Hvězdě zámožného strýčka naddůlního
Josefa Tlustého, u kterého jsem
se měl moc dobře. Každou muziku jsem na Hvězdu chodil.
Holky opravdu měly v hlavě
pořád tancovačky, takže učily tancovat i Pavlu a jednou jí
řekly: „Pavlínko, toho Jarouška
si musíš namluvit. Hele, mají
holičství, to budeš mít pořád
ondulace. A on pořád tancuje,
skáče, přijď se podívat k muzice za okno a uvidíš ho.“ Tak
se na mě chodívala dívat, ale
dostávala od maminky šťouchanec do zad: „Koukej mazat
spát.“ Obě dvě děvčata byla tak
hodná, že domluvila v mlékárně ve Slaném u pana Sudíka,
aby v sobotu a v neděli mohla
Pavlínka na kole jezdit pracovat s nimi. Byla moc ráda, že si
mohla vydělat peníze a líbilo
se jí tam. Říkávala, že ráda pila
smetanu a jedla žervé. Ovšem
byla to pořád školačka. Prasklo
to a pan Sudík s tím měl oplétačky. Ale konec školy už se blížil a pak tam Pavlínka pracovala až do naší svatby.
A tou dobou v Pozdni začaly
taneční. Byly tak populární, že
panu Herclovi se takhle nedařily ani ve Slaném, ani ve Mšeci. Sál na prasknutí. Já už jsem
byl dvakrát králem a chtěl jsem
to zkusit ještě potřetí. Přiběhl
jsem do předsálí, kde stála hezká holka, tmavovláska, nádherně oblečená, a ona to byla Pavlínka (po sestře Madlence měla
překrásný šatník plný parády).
Otevřel jsem dveře, vzal jsem jí
za ramena a šoupl jí na sál. Pan
tancmajstr říkal: „Á, máme novou slečnu. Tak tahleta slečna
tady ještě nebyla. Moc vás vítám.“ Ona šeptla: „Prosím vás,
ne, já nemůžu do tanečních,
vždyť já chodím ještě do školy.
Já jsem sem jen přivedla kamarádku Aničku Pešulovic, která
do tanečních nechtěla.“ „A vy
byste chtěla?“ „Ano, chtěla.“
„Slečno, za 14 dní jsou prázdniny, tady máte legitimaci a vítám vás.“
Dokončení na straně 11
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ÚVAHY (JEDNOHO) MŠECKÉHO SENIORA

Nemůže být člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, je obecně platné přísloví, jež si dovoluji použít, vážení mšečtí sousedé, ve svém zamyšlení o stavu našich myšlenek s úvahami,
kterými se (i v tomto nelehkém období) prakticky velká většina z nás zabývá.
Sám jsem si toto sousloví
prakticky ověřil při své více než
40tileté funkci předsedy BD
a později společenství vlastníků bytových jednotek ve třech
svépomocně postavených domech v Praze Suchdole s celkovými asi 150 obyvateli. Sice
v porovnání s asi 800 obyvateli
našeho městečka toto srovnání lehce kulhá, nicméně moje
praktické zkušenosti prokázaly mnoho společných rysů.
Úspěšné hodnocení činnosti
mé funkce bylo ovšem docíleno
úzkou spoluprací, ale i praktickou výpomocí nejen s organizací, ale i vlastní prací s asi 4 až
5 spolehlivými sousedy. Samozřejmě jsme neočekávali a ani
ve výsledku neobdrželi uznání
či pochvalu od ostatních členů
společenství a spolubydlících.

Odtud také vychází moje nezaujaté hodnocení současného
vedení obce, ve kterém tato nanejvýš potřebná efektivní spolupráce do značné míry pokulhává. Úlohou starosty obce je
přece zajistit dobrou organizací a kontrolou provádění všech
nutných prací zvelebení obce
navenek či zlepšení životních
podmínek jeho obyvatel. To
ovšem nemůže zajistit sám, ale
s pomocí osob pověřených plněním jednotlivých akcí či úkolů v úzké součinnosti s ostatními zastupiteli. Pak se přece nemůže stát, že za všemi úspěchy,
ale (i to zejména) těmi téměř
zákonitými neúspěchy, může
pouze starosta. Tím se také
může vyhnout oprávněné kritice s nedostatkem času na vybudování vlastní kanalizační

přípojky či tak nějak podobně.
Za příklad mohou pak u nás
sloužit nesporné dosažené
úspěchy, jako je mj. vybudování náročné a pracné kanalizační sítě, dosažené i přes nepříliš zodpovědnou stavební firmu či nedostatečnou a chybující funkci technického dozoru.
Úspěšná akce je pak znehodnocena zveličováním presentovaných doprovodných problémů
s marginálním zde publikovaným příkladem jakéhosi pochybení starosty o zapomenutí
slibované návštěvy nemovitosti. To vše pak doprovází sebestředná kritika vykonané práce téměř nespolupracující částí zastupitelstva obce. Vše je
v podstatě ve shodě s úvodně
vysloveným souslovím o vyjádření jakéhosi uznání, pochvale
či dokonce vděčnosti.
Při své úvaze nad technickými problémy řízení obce musím předeslat, že Jirka Loskot
je můj dlouholetý přítel s kreditem čestného a nezištného

člověka, s ochotou výpomoci
komukoliv, kdykoliv a kdekoliv. O tom jsem se v minulosti mohl prakticky sám mnohokrát přesvědčit.
Ve své funkci starosty je Jirka
Loskot sice schopný administrátor, s dostatečnou, i když jenom amatérsky získanou právní erudicí. Navíc jeho velkou
předností je cit i praktické poznatky a zkušenosti s využitím
všech možnosti získání dotací
z nejrůznějších krajských či republikových zdrojů.
Ve své praktické činnosti starosty obce působí však hodně
solitérně, bez viditelné snahy
i vlastní pomoci od svých nejbližších spolupracovníků. Jako
vzorový příklad si dovolím
uvést provoz operátora nové
ČOV, který musí dokonce provádět sám, při všech dalších náročných činnostech, spojených
s funkcí starosty obce. Zde já
osobně postrádám, ale vlastně
i my všichni, účinnou a praktickou práci a spolupráci všech za-

stupitelů obce, včetně těch opozičních, hledajících a využívajících jenom některá, ze značného množství převážně pozitivních výsledků, zcela pochopitelná pochybení či nedostatky, pramenící s přemíry vlastní
důležitosti a nenahraditelnosti.
Zatím nenacházím mezi svými známými a přáteli jinou
vhodnější osobu, která by byla
schopná vykonávat tuto nepochybně obecně známou nevděčnou práci s lidmi v místní
samosprávě.
Zastávám tak po svém uvedeném, jistě ne zcela úplném,
krátkém hodnocení závěrečný názor, spočívající v hledání a nalézání možnosti zlepšení osobní spolupráce všech
odpovědných zastupitelů obce
při dodržování účinné, ale také
nezištné kritiky všech prováděných činností souvisejících
s vedením obce.
Přeji nám i Vám všem zdar
tomuto úsilí.
Váš soused
Mirek Sedláček, Mšec

ANI BY SE NEŘEKLO, JAK TO VŠECHNO UTEKLO

Dokončení ze strany 10
První taneční jsem jí neprovedl. To se o ní dělili bráchové
Najmanové, Kamil a Hanuš.
Podruhé jsem neodolal, Pavlínku jsem vyzval k tanci a začali hrát mazurku. Později jsem
o tom složil písničku a Pavlínce jí věnoval. Její slova byla následující: „Začaly tenkrát mazurku hrát a my šli tancovat.
Pavlínka se točila dvakrát, a to
já měl tolik rád, do očí jsme se
zadívali, velký žár lásky tam
byl, přitiskl jsem ji k sobě blíže a do vlasů políbil. Přilétla k nám láska jak trám, bez
slůvka mluvení a než dohráli mazurku nám, my byli namluvení.“
Podruhé potřetí se mi přiznala, že se na mě chodila dívat,
a že mi moc děkuje, že jsem jí
tehdy strčil na sál a že s ní tancuju. Proběhly taneční, já byl
potřetí králem, tentokrát jsem
dostal 35 kapesníčků. Radostí
jsem byl bez sebe. Přišlo sólo
krále. Všechny, co daly kapesníčky, utvořily kruh. Všechny měly krásné dlouhé plesové šaty. Pan Fořtík spustil
„Na krásném modrém Dunaji“, protože věděl, že ta se mi líbí
moc. A já je začal provádět. Ale
stal se malér. S každou jsem se
jednou otočil a popadl zas druhou. Na všechny se ale nedosta-

lo a mezi nimi byla i Pavlínka.
Byla tam tenkrát její maminka,
podívat se na tanečníka. Když
šli domů, tak jí prý řekla: „No,
většího vola sis najít nemohla.“
Ale pak to viděla jinak a měli
jsme se s máti moc rádi.
Ještě jsme do tanečních chodili jedenkrát, do Sokolovny. Já
byl počtvrté králem, ale dostal
jsem „pouze“ 17 kapesníčků,
zájem o mě už nebyl. Pan Hercl
nás naučil v Sokolovně tancovat swingpolku doleva. Byl to
nádhernej tanec, ale úžasně těžkej. My s Pavlínkou jsme samo
sebou byli nejlepší. Žádná se jí
nemohla rovnat. Ale pardón,
zapomněl jsem, jedna jó. Maruška Kučerovic, ze které se pak
stala paní řezníková Mračková
ve Mšeci. Vždycky jsem jí dekoroval a říkal: „Ty a Pavlínka
jste nejlepší, ty jsi královnou rakovnickýho okresu.“
Tanec pro nás oba byl vším.
Před svatbou mi zemřela maminka Karolína ve věku 47 let,
tak jsem se ženil i kvůli tátovi,
protože mě čekala vojna. Zlí
jazykové říkali: „No, ten s ní
dlouho nebude, je to přelétavej větroplach.“ Říkala to i první družička Zdeňka. Opak byl
pravdou. Když jsem se oženil,
Zdeňko, přelétavej už jsem nebyl, akorát jsem celej život lítal
z estrády na estrádu.

Pavlínce bylo osmnáct, mně
dvacet jedna. Dohodli jsme
se, že budeme chodit tancovat
a děti zatím nechceme. Ovšem zas zlí jazykové: „Nemůžou mít děti.“ Až za čtyři roky
jsme měli Soničku, pak za pět
let Jardíka a musím říct: „Za-

loše Hory a Zdeňka Bradáče.
Obě děti byly prostě šikovné
po mojí ženě.
Čas běžel a my skutečně
skoro každý týden tancovali.
Uběhly roky, byly Sjezdy rodáků, byly Šibřinky a než jsem se
nadál, byla tady zlatá svatba.

Poslední foto manželů Ulrichů na svatbě vnuka Aleše.
plaťpámbů, obě děti se povedly po mámě.“ Šikovný, všechno dovedly, nebyly po mně, já
byl pracovní lempl. Já zkusil
sekat kosou, kosa byla v zemi.
Já měl přitlouct hřebík do zdi,
spíš jsem se bacil, hřebík byl
šejdrem. Měli jsme televizi
Mánes, tam se musely vyměňovat pojistky. Jardík to uměl
už ve třech letech, spoustu
věcí se naučil i u sousedů Mi-

To je padesát let spolu a rovněž
tak padesát let souboru. V Sokolovně byla veliká sláva a nás
pozvali i se Soňou do ostravské televize do programu pana
Pepíčka Zímy. Předváděli jsme
tam tu naší swingpolku.
Co dát Pavlínce ke zlaté svatbě jako dárek? Chtěl jsem se
předvést, zvlášť když byla taková sláva. Napadlo mě přivézt
novou kuchyňskou linku. Ale

Pavlínka řekla: „Táto, já ji nechci, já ji za nic nechci, já jsem
se nadělala v tý mlíkárně s těma
bandama, mně stačí ta naše.
Ne, já ji nechci, to bys mi neudělal radost.“ Ale co s ní? Měla
moudrou radu: „Dej ji do Sokolovny.“ Ještě dneska v Sokolovně v kuchyni kraluje můj dar
ke zlaté svatbě.
No a teď musím Pavlínku pochválit i jako paní principálovou. Zkraje zpívala i sóla, pak
se zařadila mezi ostatní děvčata, a když byl desátý Sjezd rodáků, vytvořila ohromnou roli
Kelišky v představení „Slunce, Seno, Jahody“. A ukončila
to se všemi pochodem, který
vedla místo zesnulé Věry Bradáčové. Všechna děvčata měla
prachovky, bylo jich přes dvacet, a zpívala „My jsme holky
očkovaný satanem“.
Když jsme slavili 65 let souboru, už jsem Pavlínku neměl.
Celých dalších pět let jsem si
přál dočkat se 70. výročí. Měli
jsme objednané mimo jiné tři
kapely a zpěvačky, naše děvčata
k té slávě složila čtyři písničky.
Chtěli jsme, aby se o tom mluvilo ještě za sto let. Vloni to zásahem shůry nevyšlo. Věřím, že
se na nás shora dívá i Pavlínka
a dohlédne, aby se Oslava povedla alespoň letos.
Jaroslav Ulrich, Pozdeň
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PŘED 190 LETY
ZACHVÁTILA MŠEC CHOLERA

KRESBA LADISLAV OPLT

V roce 1831 řádila ve Mšeci cholera. Na pomoc sem přišli tři lékaři – MUDr. Schreiter, ranhojič František Blatný a felčar Jan Kurz, kteří byli neustále připraveni
v bytě Josefa Kolaříka čp. 55, kde měli i lékárnu ohledně této nemoci. Obec koupila za 12 kr. „modlitbičky proti nakažlivé nemoci choleře“, nicméně lidé začali houfně umírat i s modlitbami. Cholera ve Mšeci zuřila i v následujícím roce 1832, kdy na ni zemřelo 64 osob.
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JAK SI VEDLY POSLEDNÍ TŘI GENERACE RODU SCHWARZENBERGŮ,

NEŽ VE MŠECI PŘIŠLY O MÍSTNÍ PANSTVÍ A ZÁMEK

Mladý Adolf Josef ze Schwarzenbergu.

Adolf Josef ze Schwarzenbergu ve starším věku.
a o čtyři dny později byl potom
povýšen na majora. Na přání
otce se ujal roku 1853 správy
lesnictví a právě rozvoj tohoto oboru se stal později jeho
hlavní životní náplní. O tři roky
později se zúčastnil korunovace cara Alexandra II. v Moskvě.
Dne 4. června 1857 se oženil
se 17letou Idou, princeznou
z Lichtenštejna (1839 – 1921).
Jejich manželství bylo šťastné
a za dalších 50 let vešlo v širokou známost díky tzv. Knížecí zlaté svatbě a jejím mohut-

Z FONDŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

stoupil vojenskou službu. Jako
poručík se podílel na tažení do Holštýnska v roce 1850
a byl rytmistrem při hulánském
pluku. Dne 24. června 1859
se účastnil bitvy u Solferina

ným oslavám 4. června 1907
na Hluboké, kterých se zúčastnilo sto hostů.
Adolf Josef se proslavil jako
vášnivý milovník myslivosti a lovectví. Mimo rozvoj lesnictví a honitby na svých panstvích, zakládal i lihovary, pivovary a sýrárny. Roku 1892
například otevřel Pivovar Louny, jež se následně stal jedním
z nejmodernějších pivovarů
v Rakousku-Uhersku.
Angažoval se i ve vysoké
politice. V zemských volbách
v lednu 1867 se stal poslancem Českého zemského sněmu a po volbách v roce 1879 se
na Říšské radě připojil k Českému klubu. Patřil mezi signatáře tzv. Státoprávního ohrazení
českých poslanců, ve kterém
bylo požadováno napravení
statutu českých zemí v rámci
monarchie.
Kníže Adolf Josef si velmi oblíbil zámek Libějovice a velkou
část roku v něm pobýval. Každé
ráno prý chodíval před snídaní
bos v rose na trávníku u parku,
jak mu poradil jeden z léčitelů.
Koncem srpna 1914 u něj došlo
ke krevnímu výronu do mozku
a 5. října 1914 ve věku 82 let
na svých milovaných Libějovicích zemřel. V roce 1919 byl
jeho majetek na území Čech
oceněn na více než 420 milionů tehdejších korun.
Jan Nepomuk II.
Jan Nepomuk II. ze Schwarzenbergu se narodil 29. května 1860 ve Vídni jako nejstarší
syn knížete Adolfa Josefa a Idy,
princezny z Lichtenštejna. Maturitu složil v roce 1879 na věhlasném Schottengymnasium
ve Vídni a následně vystudoval
státovědu v Mnichově. V letech
1883–1884 sloužil v rakousko-uherské armádě a poté studoval lesnictví v Mnichově.
Ve Vídni se 27. srpna 1889
oženil s 19letou Terezií, rozenou hraběnkou z Trauttmansdorf – Weinsbergu (1870 –
1945). Z manželství vzešlo osm
dětí, tři synové a pět dcer.
Podobně jako jeho otec byl
Jan Nepomuk II, který mluvil plynule česky, politicky ak-

Adolf
Adolf ze Schwarzenbergu se
narodil 18. srpna 1890 na zámku Hluboká jako prvorozený
syn knížete Jana Nepomuka
II. ze Schwarzenbergu a kněžny Terezie, rozené Trauttmansdorffové – Weinsbergové. Jeho

ně spravovat rodový majetek.
O dva roky později jej pak otec,
kníže Jan Nepomuk II. jmenoval generálním zplnomocněncem, aby se jako právník neprodleně pustil do záchrany celistvosti majetku v rámci tehdejšího vyvlastňování šlechtických
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Adolf Josef
Adolf Josef ze Schwarzenbergu se narodil 18. března
1832 jako prvorozený syn knížete Jana Adolfa II. a Eleonory
z Lichtenštejna. V mládí studoval filozofii ve Vídni a následně práva v Göttingenu. Po dokončení studií v roce 1850 na-

tivní. V doplňovacích volbách
v lednu 1891 byl zvolen na Český zemský sněm za kurii velkostatkářskou. Byl i poslancem Říšské rady, kam usedl
ve volbách téhož roku za kurii
venkovských obcí v Čechách.
Od roku 1915 až do zániku
monarchie byl členem Panské
sněmovny.
Během války se aktivně humanitárně angažoval. Financoval lazaretní vlak pro zraněné vojáky na frontě a přímo
na krumlovském zámku založil
vojenský lazaret.
Po vzniku Československa se
Jan Nepomuk II. musel vypořádat s koncem Schwarzenberského panství tak, jak ho přejímal od svých předků. V nové
republice byly zrušeny šlechtické tituly a především měla
být započata pozemková reforma doprovázená vyvlastňováním, během níž následně Jan
Nepomuk II. přišel o dvě třetiny rodového majetku. Po rozpadu monarchie získal švýcarské občanství, čímž si uchoval
možnosti nadále používat knížecí titul.
Jan Nepomuk II. se potýkal
s menšími zdravotními problémy již od roku 1934. V listopadu 1937 onemocněl vážně a 1.
října 1938, den po vyhlášení
mnichovské dohody, ve věku 78
let zemřel. Vzhledem k politické situaci nebylo možné ostatky

JUDr. Adolf ze Schwarzenbergu se svou manželkou.

narození tradičně doprovodilo sto jedna výstřelů z děl granátnické gardy na hradě v Českém Krumlově. Od dětství byl
vychováván jako ten, kdo převezme rozsáhlé rodinné majetky a podniky. Rodina vlastnila mnoho známých zámků
a rezidencí, mezi nimi Český
Krumlov, Hlubokou a Třeboň
v jižních Čechách, Schwarzenberský palác a Salmovský palác
v Praze, stejně jako Schwarzenberský palác ve Vídni
a zámek Schwarzenberg v Bavorsku.
Gymnázium absolvoval ve Vídni, kde
v roce 1908 úspěšně
odmaturoval, a následujícího roku odjel studovat filozofii do Anglie. Po absolvování vojenské služby začal studovat práva na Karlově univerzitě v Praze. Doktorem práv se
stal v roce 1914. Když
vypukla první světová válka, byl povolán
s hulánským plukem
do Ruska a následně se
stal velitelem autokolony v Itálii a Sýrii. NakoJan Nepomuk II. ze Schwarzenbergu. nec se dostal na blízký
Východ, kde však v Dapřevézt do jižních Čech, pro- mašku upadl do zajetí.
čež proběhl 4. října provizorní
Zpátky domů se dostal až
pohřeb ve Vídni. Ostatky Jana v roce 1919 a ihned vstouNepomuka II. byly převezeny pil do československé armáa uloženy do rodinné hrobky dy v hodnosti nadporučíka.
Již od roku 1921 začal aktivu Třeboně až 14. srpna 1939.
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V minulém čísle jsme si představili šest generací potomků
knížete Jana Adolfa I. ze Schwarzenbergu, který po Třicetileté
válce vytvořil ze zpustošeného Mšece výstavní městečko. Jak
si vedly poslední tři generace tohoto šlechtického rodu, než
ve Mšeci přišly o místní panství a zámek? Pojďme se na jejich
životní osudy podívat.

velkostatků Státním pozemkovým úřadem. I přes velké ztráty na majetku se JUDr. Adolf
Schwarzenberg stal významným podporovatelem vlády
Dr. Edvarda Beneše před i během války.
JUDr. Adolf Schwarzenberg
byl nadšeným sportovcem.
Jeho oblíbenými sporty byl automobilismus a šerm, přičemž
na Hluboké pořádal šermířské turnaje. Od mládí se věnoval lovu zvěře, za tímto účelem mu sloužila lovecká chata
na Boubíně.
Dne 28. října 1930 se oženil
na zámku Colmar-Berg s 32letou Hildou, princeznou Lucembursko – Nasavskou (1897
– 1979), dcerou lucemburského
velkovévody Viléma IV. Mladý manželský pár žil většinou
v lovecké chatě ve Staré oboře,
kolem které se potulovaly dva
kusy černé zvěře a na louce pod
chatou daňci.
Adolf Schwarzenberg byl
znám svou znalostí charakterů svých zaměstnanců. Jeden
byl například známým pytlákem, a tak ho paradoxně jmenoval správcem své oblíbené
chaty ve Staré Oboře. Přestože
byl tento bývalý pytlák na chatě
někdy i po celý rok sám, v jejím
krásném prostředí již nikdy nepodlehl vášni pytlačit.
V roce 1933 zakoupil farmu
nedaleko Nairobi v Keni, kde
oba manželé, nadšeni krásami
Dokončení na straně 14
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JAK SI VEDLY POSLEDNÍ TŘI GENERACE RODU SCHWARZENBERGŮ,

NEŽ VE MŠECI PŘIŠLY O MÍSTNÍ PANSTVÍ A ZÁMEK
dnešních 100 milionů korun)
na dostavbu československých
opevnění proti Německu. Jeho
antifašistické postoje vešly ještě více ve známost, když po anšlusu Rakouska nacisty nařídil
na svém vídeňském paláci vy-

ti jednotek Wehrmachtu a SS
vstoupil Adolf Hitler. Přes veškeré důsledky a nebezpečí se
JUDr. Schwarzenberg rozhodl překazit Hitlerův triumf
a i přes naléhání nacistických
funkcionářů jej odmítl v Čes-

JUDr. Adolf Schwarzenberg s manželkou v Africe.
věsit černé vlajky. Jelikož byl
následně Židům zakázán vstup
do vídeňských parků, nechal
otevřít své palácové zahrady
a u vchodu vyvěsit nápis „Zde
Židé vítáni“.
Ve stejném roce však proběhla Mnichovská konference, která přinutila Československou republiku vydat pohraničí včetně velké části schwarzenberských podniků a starého
sídelního města Český Krumlov. JUDr. Schwarzenberg následně opět vyjádřil své osobní
přesvědčení, když do Českého Krumlova 20. října za účas-

Z FONDŮ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Dokončení ze strany 13
tamější přírody, podnikali lovecké a poznávací výpravy pod
vedením cestovatele Bedřicha
Machulky. Jedním z mnoha důvodů koupi keňské farmy byl
i fakt, že se JUDr. Schwarzenberg začal obávat hrozby německého nacionalismu a ruského bolševismu. Předpokládal budoucí konflikt v Evropě
a věřil, že v případě ohrožení
života svých blízkých by africký azyl mohl představovat dočasné zázemí.
Po skončení pozemkové reformy si nechal JUDr. Schwarzenberg upravit byt v myslivně
Stožec v prvním poschodí. Zde
manželé pobývali po dobu tokání tetřevů a srnčí říje. Revíry Stožec, České Žleby a Nové
Údolí si pak vyhradili pro lovecké účely. Ve Stožci založili
pamětní knihu, kde jsou zaznamenány úlovky, návštěvy a další podrobnosti.
JUDr. Adolf Schwarzenberg se veřejně stavěl na obranu demokracie, československé státnosti a Židů. Již několik měsíců po nástupu Hitlera k moci v Německu upozorňoval na nebezpečný vývoj
v zemi. V roce 1937 během návštěvy prezidenta Dr. Edvarda
Beneše na zámku v Českém
Krumlově JUDr. Schwarzenberg věnoval československé
vládě na tehdejší dobu neuvěřitelnou sumu 1 000 000 Kč (asi

kém Krumlově přivítat a zakázal mu vstup na krumlovský zámek.
I po obsazení zbytku republiky nacistickým Německem
JUDr. Schwarzenberg nadále
vystupoval proti nacismu a rezolutně odmítal propouštět české zaměstnance. A jelikož mu
bezprostředně hrozilo zatčení, rozhodl se uprchnout s rodinou do exilu. Dne 17. srpna
1940 byl následně veškerý majetek jeho rodiny v Německu,
Rakousku a Protektorátu Čechy a Morava zabaven gestapem a na všechny podniky uva-

lena nucená německá správa.
Manželé Schwarzenbergovi se neuchýlili na svou farmu
v Keni, kterou poskytli svému
židovskému příteli Maxi Beniesovi, ale do italské Bordighery. Manželům se následně podařilo uprchnout z Itálie do USA. Během emigrace
JUDr. Schwarzenberg pokračoval v kontaktech s Edvardem Benešem a jeho exilovou vládou v Londýně zvláště
skrze osobní setkání s Janem
Masarykem. Během pobytu
v USA se věnoval historickým
studiím a ke svému doktorátu práv získal i doktorát filozofie na Kolumbijské univerzitě
v New Yorku.
Ačkoliv se na JUDr. Schwarzenberga a jeho majetky jako
na loajálního československého občana a známého antifašistu nevztahovaly Benešovy
dekrety, úřady postupně ovládané komunisty, jejichž moc
v poválečné republice neustále rostla, uvalily na jeho majetky v Českých zemích stejně
jako předtím za války gestapo
nucenou správu a v roce 1947
byly zestátněny.
Přestože byl kvůli pronásledování gestapem, dobou emigrace a nakonec i ztrátou podstatné části rodového majetku
vyčerpán a jeho zdravotní stav
se významně zhoršil (angina
pectoris), odhodlal se s manželkou navštívit koncem roku

1949 svou oblíbenou farmu
v Keni. Na první svátek vánoční jel na mši svatou k sousednímu farmáři, ale na zpáteční cestě jej zastihla porucha krevního oběhu. Po hodině odpočinku se rozhodl sám vozem vrátit
domů. Po této epizodě jej manželka donutila k návratu do Evropy. Odletěl tedy z Nairobi
do Říma a z Říma do Nice, odkud byl vozem 17. února 1950
přepraven do své italské vily
u Bordighery. V neděli 26. února 1950 šel ještě s manželkou
Hildou na procházku, avšak
následujícího rána byl nalezen
na lůžku mrtvý. Pochován byl
v nové Schwarzenberské hrobce u kapucínů v Murau.
Protože neměl vlastní potomky, přenechal veškerý svůj
majetek svému bratranci a adoptivnímu synovi JUDr. Jindřichu Schwarzenbergovi (1903 –
1965), který během války přežil koncentrační tábor a nucené
práce, a hlavou Schwarzenberské primogenitury učinil svého bratrance Josefa III. Jelikož
ani Jindřich a ani Josef neměli
mužského potomka, přešel nakonec veškerý majetek a tituly
primogenitury na Jindřichova
adoptivního syna knížete Karla Schwarzenberga (*1937),
následníka orlické sekundogenitury, čímž se po staletích
opět propojily obě schwarzenberské rodové větve.
Jiří Červenka

HANA LAUBEOVÁ, PROVDANÁ, ČAPKOVÁ PODALA

Během našeho sezení mně
paní Hana Čapková v její slánské domácnosti poskytla další
zajímavou informaci o bojích
na Hříškově v květnu 1945, při
kterých padlo více než 20 kluků ze Mšece a okolních obcí.
Když byla Hana malá, často
pobývala u své tety Miloslavy
Holcové na Hříškově čp. 170.
A byla tam i v den, kdy byl
na zahradě tohoto domu zastřelen Stanislav Pech a u dneš-

ního obecního úřadu do nohy
postřelen František Kloz, který
na následky tohoto zranění asi
za měsíc zemřel. Haně tenkrát
bylo sedm let. „Stanislav Pech
byl postřelen právě zde, na zahradě tohoto domu. Pamatuji
si, jak pro něj strejda Josef Holec šel, a připadalo mi, že se vůbec nebojí.
Vysvětluji si to tak, že to nebezpečí moc nevnímal, protože velmi špatně slyšel. Byl prak-

U dnešního OÚ na Hříškově byl vážně zraněn František Kloz. Připomíná to tato
tabule, i s jeho chybně uvedeným jménem.
ticky hluchý. Ale sílu měl asi
slušnou, když velkého a statného chlapa dokázal velmi rychle odtáhnout na chodbu jejich
domu. Já jsem zraněného Stanislava měla před očima asi pět

FOTO LIBOR POŠTA

V předminulém vydání Mšeckých listů jsme psali o velkém
přátelství Františka Kloze, jednoho z nejlepších československých fotbalistů své doby, a mšeckého cukráře, pana Laubeho,
a uvedli jsme špatně jeho jméno, za což se čtenářům omlouváme. Mšecký cukrář se jmenoval Josef, a Karel byl jeho táta.
Nejen to jsem probíral s paní Hana Čapkovou, za svobodna
Laubeovou, která je dcerou již zesnulého Josefa, známého
mšeckého cukráře.

minut, a musím říct, že ten po- domu padl dobrovolník Stanihled byl hrozný a do konce ži- slav Pech. K uctění jeho památvota na něj nezapomenu. Le- ky tam stále dávám kytičky.“
žel tam bez pohnutí v tratoli- prozradila mně v závěru našeho
šti krve – jeho krev byla rozli- setkání dnes 82letá Hana Čaptá po téměř celé chodbě, a já si ková ze Slaného. Libor Pošta
myslela, že spí.
Ale on už zřejmě nebyl mezi
živými. Na to,
jak a kdy ho
odvezli, si již
nepamatuji.
Na domě
mého dědečka a babičky,
na Hříškově čp.
170, je umístěna pamětní
deska se sděleMalá Hana často pobývala v tomto domě
ním, že na zana Hříškově, u tety Holcové.
hradě tohoto

FOTO LIBOR POŠTA

DALŠÍ SVĚDECTVÍ O BOJÍCH NA HŘÍŠKOVĚ
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Do každé domácnosti bude dodána žlutá nádoba na plasty, modrá nádoba
na papír a hnědá nádoba na biologicky rozložitelný odpad.

ZAVEDE MĚSTYS NOVÝ

SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU
D2D OD 1. LEDNA 2022?

Nejprve, co znamená systém D2D. Je to zkrácený anglický ná- ného komunálního odpadu pír, použité plenky a hygienické potřeby
zev „door to door“ v překladu „od domu k domu“. Tímto sys- (černá nádoba)
4. týden v měsíci – svoz paDo žlutých nádob patří netémem sběru papíru, plastů a biologicky rozložitelného odpaznečištěné: PET láhve od nádu přímo od Vašeho domu se pro Vás usnadní třídění odpadů. píru (modrá nádoba)
Svoz biologicky rozložitelné- pojů (prosím, nezapomeňte je
Zavedení systému D2D zna- ho odpadu bude svážen v jiný sešlápnout!), kelímky, sáčky,
Jedním z důvodů, proč systém D2D chceme v našem měs- mená, že odvoz směsného ko- svozový den. V současné době fólie, výrobky a obaly z plastů,
tysu zavést, je podstatné sní- munálního odpadu bude sní- v pondělí jedenkrát za čtrnáct polystyrén
žení směsného komunálního žen na jedenkrát za čtrnáct dní dní. Přesný rozpis svozů všech
Nepatří do nich: novodurové
odpadu. Nový zákon o odpa- a svoz komunálního odpadu, nádob bude vždy na webových trubky, obaly od nebezpečných
dech nám přináší výrazné zvý- plastů a papíru bude probíhat stránkách městyse.
látek (motorové oleje, chemikášení nákladů na oblast odpa- ve stejný svozový den, v sou***
lie, barvy).
dového hospodářství a pod- časné době vždy v úterý, podle
Do modrých nádob patří:
Do hnědých nádob patří:
statou tohoto navýšení bude následujícího schématu:
noviny, časopisy, kancelářský tráva, plevel, rostliny, seno, slá1. týden v měsíci – svoz směs- papír, reklamní letáky, knihy, ma, listí, dřevní hmota, hoblizvýšení poplatku za ukládání
odpadů na skládky ze součas- ného komunálního odpadu sešity, krabice, lepenka, kartón, ny, piliny, jemné nebo nadrcených 500 Kč/t během několi- (černá nádoba)
papírové obaly (např. sáčky)
né větve, jadřince, pecky z ovo2. týden v měsíci – svoz plaska let až na 1850 Kč/t a zákaz
Nepatří do nich: mokrý, ce, slupky z citrusových a jiných
skládkování využitelných od- tu (žlutá nádoba)
mastný nebo jinak znečištěný plodů, kávové filtry a ubrousky,
3. týden v měsíci – svoz směs- papír, uhlový a voskovaný pa- zbytky pečiva a obilnin, odpad
padů v roce 2030.
Naší snahou je motivovat
Vás, občany, k zvýšení třídění, aby nebylo nutné tak veliké
množství netříděného odpadu
ukládat na skládky. V roce 2030
musí být podíl vytříděných odpadů 60 %. Toto nám nařizuje
legislativa ČR v oblasti nakládání s odpady.
Je prokázáno, že ve směsném
komunálním odpadu je více
než 40 % biologicky rozložitelných a využitelných odpadů (rostlinné materiály, papír,
plasty, sklo).
Na stanovištích tříděného odpadu v obci zůstávají pouze nádoby na sklo a na nápojový kartón.
***

ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, čajový odpad, čajové sáčky
Nepatří do nich: živočišné
zbytky, maso, kosti, kůže, exkrementy zvířat, tekuté zbytky jídel, oleje, uhynulá zvířata
Do zelených nádob patří
neznečištěné: láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné
střepy – tabulové sklo.
Nepatří do nich: keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla.
***
Tento systém třídění není
zpoplatněn a je pro Vás zdarma.
***
Budeme rádi, když nám sdělíte, zda k představenému systému D2D máte nějaké výhrady. Tento systém bychom chtěli
zavést od 1. ledna 2022
V současné době jsme rozšířili možnost o třídění v domácnostech pomocí pytlů, zůstávají žluté na plast a navíc
můžete třídit plechovky do šedých pytlů a tetrapaky do oranžových pytlů. Pytle zdarma
k vyzvednutí na úřadu městyse. Svoz jsme rozšířili na 2×
za měsíc, vždy první a třetí pátek v měsíci.
Jiří Loskot, starosta
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Pro zasmání
--Sedí indián u vodopádu
a kouká na svou ženu, jak
pere prádlo. V tom z vodopádu spadne kámen jeho ženě
na hlavu a zabije ji. Indián zkušeně: „To už je třetí pračka, kterou mi zničil vodní kámen.“

Do dneška jsem miloval lidi – ale s tím je konec!

Beze slov.

--Muž jde v noci do baru a vypadá smutně. Barman se ho zeptá, co si dá. Muž sklesle říká:
„Ale, jenom pivo.“ Barman se
dál vyptává: „Co se stalo? Proč
jste dnes tak na dně?“ Muž odpovídá: „Pohádali jsme se se ženou a ona řekla, že se mnou nebude měsíc mluvit.“ Barman se
diví: „A co vám na tom vadí?“
A muž povídá: „No, měsíc to
bude už zítra.“
--Policista: „Paní řidičko, jak
došlo k nehodě?“ Řidička zeleného auta: „Může za to tady
pán z červeného auta – přesně tuhle křižovatku jsme měli
v testech a správná odpověď
byla, že první projede zelený
automobil!“

Ach jo! Brzy budu muset zas chodit do školy... Ňákej uličník
vymyslel lék proti kovidu.

Křížovka

--Ve škole: „Čím by asi byl Jan
Ámos Komenský, kdyby dnes
ještě žil?“ „Zaručeně nejstarším Čechem!“
Koukám, že jsme zase nevyhráli, co?

--Víte, co je to, když je lidská
kostra za skříní? To je absolutní vítěz loňské hry na schovávanou!
--Manžel se šťourá v jídle
a ptá se své ženy: „To je zase
z plechovky?“ „Ano, zlatíčko.
Na plechovce byl tak roztomilý pejsek a navíc na ní stálo:
,Pro vašeho miláčka‘, tak jsem
neodolala.“

Hádanky
 Nestojím, neležím, pracuji v temné čekárně. S bratry se flákám na lajně. Stavím
věci do pozoru. Záleží na módním vzoru.
ramínko

 Víte jaký rozdíl je mezi kuchyní a záchodem?

Nevíte? Tak to to teda musí u vás doma
vypadat...

 Jak je možné, že předevčírem mi bylo 17 let a příští rok
mi bude 21?

Protože jsem se narodil 31. prosince
a větu výše jsem řekl 1. ledna

VODOROVNĚ: A. část zad; veselka; zn. koupelové soli. – B.
2. část tajenky. – C. Začátek tajenky; struma; slonovina; 3. část
tajenky. – D. Básnický zápor; druh sýra; dětský pozdrav; kypřit
půdu; zn. terbia. – E. Blízká krajina; šéf; časový úsek. – F. Loketní
kost; evropská země; vysílený. – G. Konec tajenky. – H. Chvosty; mongolský pastevec; dát pod pohrůžkou.
SVISLE: 1. Dřevěná deska; strýček (slov.). – 2. Plavidla; ptačí
vězení. – 3.Biblická krajina; americká šelma. – 4. Občanský oblek; dánský ostrov. – 5. Vysnění; německý romanopisec. – 6. Český herec; střevíc. – 7. Starořímský pozdrav; část plavidla pod vodou. – 8. SPZ Třebíče; poloha v józe. – 9. Indonéské sídlo; karetní
hra. – 10 Azurový (angl.); ventilový rozvod. – 11. Okrást; vidiny
ve spánku. – 12. Značka jogurtů; feudální statek. – 13. Kazašské
sídlo; domácky Pavla. – 14. Druh borovice; jednotka informací.
Pomůcky: Ajat. Azure. Bobo.
Tajenka z minulé křížovky: I ten, kdo je v čele, může sedět
v cele.

--„Dobrý den, prosím Vás,
mohla bych si vyzkoušet ty
krásné šaty za výlohou?“ „Jasně. Ale většinou si lidi u nás
zkouší věci v kabince.“
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