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JAK MŠEČTÍ OBČANÉ PŘIJMOU

NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ?

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

Zjišťujeme situaci v obcích,
Městys Mšec hodlá od 1. ledna 2022 zavést nový systém tříZástupce této firmy
dění odpadů, a to pod označením D2D, čili od domu k domu. kde tento systém již běží a čerplánujeme pozvat
O tom, jak tento systém ve Mšeci „nabíhá“, jsem hovořil s mís- páme jejich zkušenosti a prona veřejné zasedání,
blémy, se kterými se na zatostarostou městyse Tomášem Rosenbaumem.
kde bude odpovídat
čátku setkali. Jeden počátečna dotazy občanů.
zz Nový systém třídění od- – papír, hnědá – biologicky ní problém se týká nádob. Jak
� Hlavním důvopadů, kdy občané si ho bu- rozložitelný odpad), chcete správně nastavit velikost nádob
dem, proč hodláte
dou doma sami třídit do čtyř spustit 1. ledna 2022. Co dě- na papír a plast? Asi zde poutento systém ve Mšenádob (černá – komunální láte pro to, aby tento termín žijeme doporučené směrné čísci spustit, je pododpad, žlutá – plasty, modrá skutečně „klapl“?
lo na osobu, tím bychom měli
statné snížení obdostat i potřebné objemy nádob
jemu směsného kopro domácnosti s různým pomunálního odpadu,
čtem členů.
protože nový zákon
o odpadech přináší
� Jistě si nějakým způsovýrazné zvýšení nábem mapujete to, jak je tenkladů v oblasti odto nový systém třídění odpapadového hospodářdů přijímán obyvateli Mšece,
ství. Jaké jsou Vaše
čili zda si jim líbí či nikoliv...
představy o podstatZatím jsem se vyloženě s neMístostarosta Mšece Tomáš Rosenném snížení objemu
gativním postojem nesetkal.
baum věří, že nový systém třídění odsměsného odpadu?
Chtěli bychom zkusit na web
padů lidé přijmou a že díky němu doDůvod je opravumístit anketu, jak lidé vnímají
jde k zásadnímu snížení objemu vyvádu s n í ž e n í o bj e zavedení tohoto systému.
ženého komunálního odpadu.
mu (hmotnosti) kozz Nový systém třídění odpadů by měla zajišťovat, či jaké veřejné besedě blíže se- munálního odpadu. V příštích letech bude neustále
realizovat firma Marius Pe- známeni?
dersen. Budou občané MšeAno, systém bude zajišťo- stoupat cena skládkového.
Kdy zmizí tyto kontejnery?
ce s tímto projektem na ně- vat firma Marius Pedersen. 
Dokončení na straně 4

PROSTOR POD MŠECKÝM KOSTELEM
DOZNÁ VÝRAZNÝCH ZMĚN, ALE JAKÝCH?

zz Jak hodnotíte průběh besedy konané dne 10. května,
na které byli přítomní mšečtí
občané seznámeni s architektonickým návrhem prostoru
pod mšeckým kostelem?
Byli tam hlavně ti, kterých
se tato studie přímo dotýká, to
znamená, kteří tam bydlí, žijí,
a já osobně to hodnotím tak,
že vyslovili svůj názor z pohledu jejich bydlení v tomto prostoru, a já se přikláním k nějakému rozumnému řešení,
či kompromisu mezi připomínkami zde žijících obyvatel a řešením tohoto prostoru

ko k dalším možným úpravám
či dalšímu postupu v této záležitosti, což mě velmi mrzí.
zz Předpokládáte, že bude
zpracována ještě jiná studie,
či upravená verze původního
projektanty z V-Projektu. Tak- projektu, a že občané s ní buže po dohodě s panem Valerem dou také seznámeni?
bychom některé prvky v tomto prostoru
ještě upravili.
zz Jakým způsobem?
Odstranili bychom
to ohniště, o něco
zvětšili vodní prvek
a instalovala by se zde
socha sv. Kateřiny
Alexandrijské, která
se váže ke mšeckému kostelu. Ale zatím jsem neobdržel
Jak se promění tato strmá stezka?
nějaké jeho stanovis-

Předpokládám, že původní
verze bude nějakým způsobem
upravena a že občané s ní budou seznámeni na další besedě. Ale je otázkou, jestli se nebudou vyjadřovat zase jen ti,
kteří tam bydlí, a mě mrzí, že
se nevyjádří také ostatní občané Mšece.
zz A ti, kteří tam bydlí
a mají k tomuto území nějaký
vztah, se vyjádřili tak, že nějaké herní prvky
pro děti, především ta skluzavka, do tohoto prostoru rozhodně nepatří. Jak se s tím
„poperete“?
FOTO LIBOR POŠTA

Architektonický a projekční ateliér V-Projekt zpracoval
pro městys Mšec architektonickou studii prostoru pod kostelem. O ní a také o tom, jak ji přijali občané Mšece na veřejné besedě dne 10. května, jsem hovořil se starostou Mšece Jiřím Loskotem.

My jsme se o tom již s panem architektem bavili, a shodli jsme se v názoru, že nějaké
herní prvky by zde měly být
v malém rozsahu zachovány.
Diskutoval jsem to i s panem
místostarostou, který mně řekl,
že malé děti si v tomto prostoru vždycky hrály, i on osobně,
a já si to vyhodnotil tak, že by
to v tomto prostoru nemělo být
na závadu.
zz Jak budete postupovat
v případě, když na následné
besedě s občany budou přítomní občané, zvláště ti, kteří tam žijí, proti herním prvkům pro děti ostřeji vystupovat a říkat, že je tam v žádném případě nechtějí? Budete je za každou cenu dále prosazovat?
Dokončení na straně 4
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MŠECKÉHO ZASTUPITELSTVA

SKONČILO PO NĚKOLIKA MINUTÁCH

Dne 10. května bylo v prostorách mšeckého kulturního domu
zahájeno veřejné zasedání mšeckého zastupitelstva. Opozičními
představiteli městyse bylo vnímáno jako mimořádné, vedoucími představiteli jako klasické,
čili jako každé jiné. A podle toho
také vše dopadlo. Když nebyl
schválen program zastupitelstva,
který zahrnoval jen body navržené opozicí, a šlo o body, které se
nestihly projednat na minulém
zastupitelstvu, nebyl následně
schválen ani program navržený
vedením městyse, který zahrnoval jak body navržené opozicí,
tak i další záležitosti, které bylo
z pohledu starosty městyse nutné projednat.
Když bylo veřejné zasedání
mšeckého zastupitelstva tímto
způsobem ukončeno, a nebylo
to poprvé, starosta Jiří Loskot
všem přítomným zastupitelům
a občanům městyse, kterých
bylo opravdu pomálu, navrhl,
aby se ještě nerozcházeli a ptali se na vše, co je zajímá, či co
potřebují vědět.
Valná většina přítomných to
přijala a začala k vedení městyse vznášet dotazy. Jeden z občanů, který bydlí ve Valentově ulici, podotkl, že se zde zvýšil provoz a také rychlost projíždějících vozidel, a vzhledem
k tomu, že tudy chodí do školy
či školky nemálo dětí, by zde
bylo dobré instalovat třeba nějaké zpomalovací pruhy. Jiří
Loskot k tomu řekl následující: „Prosadit nějaké opatření ke zpomalení provozu není

opravdu jednoduché a je to
patrné třeba i z korespondence, kterou mně zaslal pan Mikovec, který jako občan Mšece
žádal o umístění ,třicítky‘ v této
ulici. MěÚ v Rakovníku a Policie ČR se k tomu postavila asi
takto: pokud není patřičně prokázáno to, že zde vozidla jezdí
příliš rychle, a když v ulici s řa-

to či nějakými dalšími návrhy
na zklidnění dopravy v městysi
měli zabývat zastupitelé. A určitě by se řešení našla, protože
dopravní policie nějaká opatření ke zpomalení provozu nezakazuje, ale ,jen‘ je nedoporučuje. Takže je na zastupitelích, aby
našli vhodná řešení a dopravní
policii přesvědčili o tom, že zpo-

Na poslední jednání mšeckého zastupitelstva přišlo velmi málo
mšeckých občanů.
dou vedlejších ulic platí pravidlo pravé ruky, což řidiče nutí
jet pomaleji, nedoporučují třicítkovou zónu tam zřizovat. My
to samozřejmě můžeme zkusit
i z pozice městyse, dát jim nějaké podněty, poznatky, popsat
celou situaci, a uvidíme, jak se
k tomu postaví.“
Na to hned reagoval pan Mikovec: „Já bych to určitě podpořil, protože z pozice občana
je toto mnohem těžší. Byl jsem
informován, že pokud o osazení dopravních značek zažádá
,pouhý‘ občan, musí nést následně náklady na jejich osazení a údržbu. Proto by se tím-

malení provozu v nějaké ulici, či
v jejím úseku je opravdu nutné.“
Jedna občanka vznesla dotaz ohledně vyvážení kontejneru u hřbitova, který je v poslední době velmi přeplněný. J.
Loskot k tomu řekl následující: „O tom, že tento kontejner
je v poslední době takto přeplněný, jsem opravdu nevěděl,
ale když jsem se tam byl minulý týden podívat, tak v tomto kontejneru byl odpad, který
tam rozhodně nemá co dělat.
Takže bych chtěl naše občany
požádat, aby tam dávali jen to,
co tam patří. To znamená jen
nějaký odpad ze hřbitova. Ale

FOTO LIBOR POŠTA

pokud bude i tak kontejner přeplněn, budeme muset zvolit jinou frekvenci vyvážení a kontejner by se s největší pravděpodobností vyvážel každý týden.“
Další dotaz vznesl opět pan
Mikovec, a to zda městys má již
nějakého pracovníka, který by
staral o provoz ČOV? Starosta
Mšece prozradil, že od 1. června na tuto pozici nastoupí pan
Vladimír Libich.
Diskuse se vedla také kolem
nového systému třídění odpadů, který chce městys Mšec zavést od 1.1. 2022. Starosta Jiří
Loskot k tomu poznamenal:
„Já jiné, lepší řešení prostě nevidím. Když dáme do každého
domu barevně odlišené nádoby na tříděný odpad, budeme
moci konečně odstranit ty nevzhledné a stále přeplněné kontejnery u sběrného dvora, a lidé
budou o třídění odpadů také
více přemýšlet. To znamená, že
případů, kdy do nějakého kontejneru je vhozeno, co tam nepatří, bude výrazně méně, než
je tomu nyní, kdy v kontejnerech u sběrného dvora najdeme často takový odpad, který
tam vůbec nepatří. Někomu
se nebude líbit to, že, bude mít
doma čtyři nádoby na odpad,
ale rozhodně je to cesta, která se
osvědčila již řadě měst a obcí.“
Ke konci diskusního večera
začala atmosféra na tomto jednání tradičně houstnout. Vypjatá diskuse byla asi po hodině a půl ukončena a více či
méně naštvaní občané se odebrali domů.
Libor Pošta

KŮROVEC SE OBJEVIL I VEDLE ČOV

Vedle mšecké čističky odpadních vod začaly schnout mladé smrky. Zjistilo se, že to má
na svědomí hrozba českých smr-

kových lesů, kůrovec. Aby se dále
nešířil, oslovil městys koncem
května místní mladíky – Václava Topku a Matouše Nezbedu,

Václav Topka (vlevo) a Matouš Nezbeda se chopili motorových pil.

kteří všechny napadené smrky
vykáceli. I přes své mládí se pustili do kácení napadených stromů jako profesionální lesní děl-

níci s veškerým vybavením, které
k bezpečnosti práce patří. „Kluci,
za vaši pomoc vám děkuji,“ vzkázal jim starosta Jiří Loskot. - jč -

Kácení smrků, které byly napadnuty kůrovcem.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Kam se poděla
anketa
Vážení čtenáři, asi jste si povšimli, že na této stránce chybí anketa Ptali jsme se na ulici,
kterou jsme uváděli pravidelně od prvního čísla Mšeckých
listů. Za tu dobu jsme přinesli odpovědi na aktuální otázky od 116 místních občanů.
Abyste se s nimi mohli seznámit, museli jsme celkově oslovit kolem jednoho tisíce občanů. Svůj názor na danou záležitost byl totiž ochotný sdělit
každý osmý oslovený občan.
Libor Pošta, který se anketám
věnuje již třicet let, musel oslovit přibližně osm až deset lidí,
než mu jeden z nich byl ochoten odpovědět na položený dotaz. A jelikož lidí pohybujících
se po městysi není nikdy moc,
museli jsme tuto anketu dělat
i několik dní, než jsme narazili alespoň na osm lidí, ochotných odpovědět na položenou
anketní otázku.
Když děláme takovouto anketu v sedmdesátitisícovém
Kladně, máme ji hotovou během 45 minut, pokud ji zhotovujeme v šestnáctitisícovém
městě Slaný trvá nám to přibližně jednu hodinu, jestliže
oslovujeme lidi v pětitisícovém
Stochově, zabere to dvě hodiny
a když děláme anketu ve Mšeci, který nemá ani tisíc obyvatel, tak je to záležitost v lepším
případě na čtyři až pět hodin
a v tom horším ji nejsme schopni dokončit. Tak, jak se to stalo
v minulém čísle.
Jestliže v předposledním vydání jsme anketu zhotovovali tři dni, tak v tom posledním
dokonce čtyři dni s tím, že
na otázku „Navštěvujete jednání místního zastupitelstva?“
nám za celou tuto dobu, strávenou ve mšeckých ulicích, byli
ochotni odpovědět pouze čtyři občané.
Když jsme se před lety rozhodli zařadit do Mšeckých listů i tuto anketu, věděli jsme,
že bude hrozně těžké do každého čísla sehnat 8 až 10 lidí,
kteří budou ochotni veřejně
prezentovat své názory. Přesto jsme do toho šli a dlouhou
dobu se nám to dokonce dařilo, i když to bylo tzv. na krev.
Věděli jsme totiž, že tahle naše
anketa je u čtenářů nesmírně oblíbená a nechtěli jsme
o ni ochudit ani čtenáře Mšeckých listů. Chtěl bych při této
příležitosti poděkovat všem,
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ZASE SE VYSKYTLY NOVÉ PROBLÉMY
NA ČOV A ZHOTOVENÉ KANALIZACI

Na nově zhotovené kanalizaci i na samotné čističce odpadních vod ve Mšeci se v jarních měsících vyskytly různé závady či technické problémy. Nejen na ně jsem se ptal starosty
Mšece Jiřího Loskota.
zz Na nově zhotovené kanalizační síti, například v ulici
Prokopova nebo K Rybárně,
se prováděly určité opravy
a problémy technického rázu
se vyskytly i na samotné ČOV.
O co se jednalo?
Na jaře jsme řešili tři opravy,
a o různých závadách na kanalizační síti jsme věděli již
od konce loňského roku. Ale
dříve než na jaře jsme opravy realizovat nemohli, protože kvůli zimní údržbě komunikací to nebylo možné. Proti bytovkám jsme vyměňovali
promáčklé kanalizační potrubí,
pod kopcem, proti domu pana
Volfa, nemělo potrubí asi v délce 20 m správný spád a současně jsme na jedné kanalizační
šachtě přeinstalovali víko, které při přejezdech vozidel hrozně klepalo. Třetí větší oprava
probíhala u školy, u křižovatky
krajské a státní silnice, kde bylo
poškozené potrubí a docházelo zde k propadům terénu, resp.
asfaltového povrchu.
zz Jak byly tyto opravy řešeny po finanční stránce?
Všechny opravy byly řešeny
v rámci reklamace, na zhotovené
dílo je šedesátiměsíční záruka.

mšeckých nemovitostí do kanalizace polevilo. V současné době
je připojeno něco málo přes 200
mšeckých nemovitostí.
zz Jak chcete v této věci dále
postupovat?
Rád bych v tomto rozhovoru
vyzval všechny ty, kteří se stále nepřipojili do mšecké kanalizace, aby tak učinili. Je to pře-

sováním totiž musí chemicky
upravit na jakési vločky. Takže
nám dodali tu „správnou“ chemii, ale výsledky byly obdobné.
zz Takže jaké jste zvolil řešení v této záležitosti?
Řešením byla reklamace i tohoto zařízení. Kalolis byl někdy
koncem dubna odvezen do výrobního závodu, kde měla být
důkladně prověřena funkčnost
tohoto zařízení. Ale o tom, jak
tato řekněme prověrka dopadla, nemáme dodnes žádné
zprávy. Ano, kontaktovali nás,
ale jen z toho důvodu, aby požádali o prodloužení termínu
opravy tohoto zařízení do konce června. Trpělivost dochází
i dodavateli stavby ČOV, který
uvažuje o tom, že toto zařízení
nakoupí od jiného dodavatele.
zz Jakým způsobem teď kaly
likvidujete?
Vymínil jsem si, že vždy,
po naplnění kalojemu, tyto kaly
na účet dodavatele kalolisu vyvážejí Vodárny Kladno-Mělník.
zz Potýkáte se ještě s jinými technickými problémy
na mšecké ČOV?
Ano, máme problémy s nefunkčním čerpadlem u kalojemu, které čerpá odsazenou

do mšecké kanalizace připojeno méně než nějakých 75%
mšeckých nemovitostí, tak absolvuji takové řekněme kolečko
po Mšeci, abych zjistil, proč se
ti lidé stále nepřipojili. A potom si s pomocí našich úředníků sepíšeme všechny důvody, a budeme to na tomto základě řešit.

Jiří Loskot: „Na tomto místě měl již stát opravený kalolis.“
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ce v jejich zájmu, protože vyvážení odpadních jímek je zhruba
třikrát dražší, než když občan
vypouští odpadní vody do kanalizace, a navíc nemá starosti
s vyvážením jímky.
zz Jak počet připojených
domů do kanalizace souvisí
s efektivním provozem ČOV?
Ano, to má velmi úzkou souvislost. Nyní jsme na hraně kapacity první denitrifikační nádrže, a pokud druhá nádrž by
se zprovoznila jen kvůli „pár
domům“, bylo by to energeticky velmi náročné. Takže když
zprovozníme druhou denitrifikační nádrž, potřebujeme, aby
do ní natékalo větší množství
splaškové vody a její provoz se
tak vyplatil.
zz Co chcete podniknout,
aby si majitelé domů, kteří se
stále nepřipojili do kanalizace, konečně zhotovili přípojku do kanalizace?
Můj plán je takový, že pokud
Kanalizace se opravovala i v ulici K Rybárně.
na konci léta nebude do kanalizz Jaké technické problémy vodu z kalojemu zpět do deni- zace připojen dostatečný počet
se vyskytly na mšecké ČOV? trifikační nádrže. Takže děláme domů, jinými slovy když bude
Nejzávažnějším problémem vše pro to, aby došlo co nejdříve
je to, že instalovaný kalolis, k jeho výměně. Ale jinak mšecčili dehydrátor, který měl kaly ká ČOV funguje bez problémů,
z čističky upravit tak, že množ- všechny zkoušky, resp. rozbory
ství sušiny v nich mělo být mi- vody, které děláme každý měK 31. květnu, dokdy se vedly
nimálně 18%, abychom kal síc, nám vycházejí velmi dobře. statistiky k pandemii covid-19
mohli odvážet do kompostárzz Jaká je nyní situace v při- v jednotlivých obcích, oneny. Ale my jsme se dostávali pojování do mšecké kanaliza- mocnělo ve Mšeci koronavis bídou na 12%. Zástupci fir- ce? Mám pocit, že se to nějak rem za celou pandemii celkově
my, která nán tento kalolis do- „zadrhlo“...
122 lidí. Tři občané museli být
dala, nám tvrdili, že používáme
Ano, váš pocit je správný, hospitalizováni v nemocnici
špatnou chemii. Kal se před li- tempo připojování majitelů a jeden člověk zemřel. V první

zz Měli mšečtí obyvatelé
ještě nějaké technické problémy při připojování do kanalizace?
Ano, obdrželi jsme ještě další
reklamaci na zhotovení odbočky ke kontrolní šachtičce, která
měla špatný spád. Ale protože
šlo jen o velmi nepatrný protispád, tak jsme se dohodli, že to
tak necháme. Pak se u několika nemovitostí potýkáme s tím,
že se nám propadá zásyp kolem
kontrolních šachtiček, které se
také mírně propadají.
zz Jak to vypadá s případnou obsluhou ČOV?
Na veřejně prospěšné práce
jsme přijmuli pana Vladimíra
Libicha, a dohodli se s ním, že
bude obsluhovat i čističku odpadních vod. Pan Libich nastoupil 1. června, a dohodli
jsme se tak, že když tady máme
spoustu sekání trávy, tak provozu čističky se bude věnovat
až někdy v průběhu července,
a do čističky, která není zatím
celá funkční, budu zatím docházet já.
Libor Pošta

VE MŠECI ONEMOCNĚLO
KORONAVIREM 122 LIDÍ

jarní vlně loňského roku nebyl
covid-19 zjištěn v obci u nikoho. Teprve na podzim 2020 se
začaly objevovat první případy onemocnění. K 15. červnu
již ve Mšeci nebyl nikdo s covidovým onemocněním.
- jč -

Věděli jste, že…
 V roce 1879 se mezi hovězím dobytkem rozmohla plicní nákaza, velké množství hospodářských zvířat muselo být
utraceno. Jakmile se nemoc
u zvířete objevila, tak ho majitel poslal řezníkovi na porážku.
Několik kusů bylo podomácku zabito a následně vysekáno.
 Schwarzenberské lesy
ve mšeckém katastru byly v roce
1930 přiděleny do správy státního majetku, až na hájenství
Libina a Lipina, které koupil
Jan Juna, statkář ze Stochova
za 400.000 Kč. Polovinu nejstarší bažantnice v Čechách
(za rybárnou) koupil Ing. A.
Nový z Prahy za 22.000 Kč. Lesní správa, původně schwarzenberská, se rozšířila o bývalý majetek Martiniců (Ostrov) a Fürstenberků (Bucek). Zahradnictví v parku bylo prodáno slečně
Kalíčkové z Prahy za 8.000 Kč.
 Dne 30. května 1937 obecní rada odsouhlasila na návrh národních socialistů, aby
se místní park pojmenoval
po československém prezidentovi dr. Edvardu Benešovi a aby
se mu udělilo čestné občanství.
 Soukromě hospodařící rolníci i JZD si v roce 1955 stěžovali na státní rybníkářství v Nižboru, které způsobovalo podmáčení luk již po několik roků. Louky podle potoka Kačáku následkem zanešení dna, které nebylo
čištěno od roku 1917, byly v tak
podmáčeném stavu, že se stávaly bažinami a močály, na které
již nebylo možno vjet potahy.
Z tohoto důvodu nemohla být
sklízena otava.
 V obci se v roce 1970 nacházelo 3.820 metrů nezpevněných nebo částečně zpevněných silnic a 1.450 metrů pěšin.
Jiří Červenka

Nej, nej, nej…
 Z roku 1347 pochází první písemná dochovaná zpráva
o budoucím držiteli Mšece Albrechtovi z Kolovrat.
 Předsedou prvního porevolučního národního výboru se v květnu 1945 stal jeho
dosavadní starosta Josef Hlíza. Bylo v něm 32 členů. Dne
6. června zahájil první porevoluční zasedání obecní rady
Josef Hlíza, který uvedl, že nastoupením národních výborů
se dosavadní odměna vedoucího obce ruší a nyní bude tato
funkce čestná, a tudíž bezplatná. Hradit se bude pouze ušlý
zisk.
- jč -

strana 4

aktuality

Mšecké listy 1. července 2021

JAK MŠEČTÍ OBČANÉ PŘIJMOU

Místní osobnosti

se bude svážet v jiný svozový
den. Na webu městyse bude
na celý rok naplánovaný tzv.
svozový kalendář. Bude možno si ho vytisknout nebo vyzvednout na úřadě.
zz Hlavní motivací pro to,
aby si lidé odpady třídili doma
sami, by měly být finance. Můžete skutečně garantovat to, že
poplatky za svoz odpadu nebudou v příštím roce, či v následujících letech vyšší, než
jsou ty nynější?
Poplatek 650Kč/1osoba
za odpady je v naší lokalitě jeden z nejnižších a je jasné, že
k nějakému zdražení asi někdy dojde. Zda to bude již příští rok, si netroufám říct, je to
věc diskuze celého zastupitelstva. Každopádně již teď městys
doplácí nemalou částku.
zz Je šance, že by poplatky
mohly být i nižší?
Při současném zdražování
téměř všeho, si nemyslím, že
bude někdy ještě levnější.
zz Velká část kontejnerů
na tříděný odpad, které v městysi moc velkou „parádu“ nedělají, by měla v příštím roce
zmizet. Jaké zůstanou?
Nepořádek kolem kontejnerů na sběrných místech je
také další důvod, proč jsme
o Door to Door začali uvažovat. Na těchto místech zůstanou kontejnery pouze na sklo,
někde ještě na plechovky, jedné tuky, Tetrapacky a drobné elektro.
zz Do konce tohoto roku
budou lidé separovaný odpad
vozit do kontejnerů, přistavených před sběrným dvorem.

PROSTOR POD MŠECKÝM KOSTELEM

DOZNÁ VÝRAZNÝCH ZMĚN, ALE JAKÝCH?
Dokončení ze strany 1
Toto je velice diskutabilní,
a je otázkou, jestli máme dát jen
na ty, kteří tam bydlí, nebo naslouchat všem lidem, všem jejich názorům. Já si myslím, že
bychom měli naslouchat hlavně
těm, kteří jsou v tomto vzdělaní, či vystudovaní. Takže co se
týče herních prvků pro děti, tak
to nechám čistě na rozhodnutí
architektů. A do jaké míry budou přihlížet k návrhům či poznámkám lidí, kteří tam bydlí,
je jen na nich.
zz Pokud uspořádáte další
besedu, tak je otázkou, jaký
má vůbec smysl, když se na ní

vyjádří jen pár lidí a ostatní
občané zůstanou doma...
Ano, pasivita lidí, a nejen
ve Mšeci, je velkým problémem, a pokud by pak někteří mšečtí občané měli k finální
verzi studie nějaké výhrady, tak
jim mohu odpovědět, že když
se besedy nezúčastnili a zůstali
doma, tak jsem předpokládal, že
byli se studií spokojeni, nebo že
je to vůbec nezajímá. Takže aby
měla další beseda k této studii
smysl, tak bych chtěl mšecké občany poprosit, aby se jí zúčastnili
v co nejhojnějším počtu a aby se
k architektonické studii vyjádřilo co nejvíce lidí. Libor Pošta

Kontejnery, které jsou stále
přeplněné a občas z nich něco
i vypadne, nevypadají v centru Mšece, hned vedle restaurace Na Knížecí, zrovna nejlépe. Nebylo by možné je nějak
„zamaskovat“?

Tento stav je určitě nevhodný.
Provizorním řešením by bylo
přemístit kontejnery za plot
do „hospodářského dvora“
a vybudovat provizorní plot,
který by odděloval kontejnery
od zbytku dvora. Libor Pošta

MLADÝ ŘIDIČ NARAZIL
DO ZDI MŠECKÉHO DOMU
V pátek dne 28. května se
stala před 18 hod. ve Mšeci
na silnici I/16, proti restauraci Na Knížecí, dopravní nehoda. Mladý řidič jel se svým vozem Renault Thalia od Slaného
směrem na Řevničov. V mírné
pravotočivé zatáčce ho pravděpodobně zastihl mikrospá-

nek a řidič, místo, aby mírně
zatočil doprava, jel rovně a narazil do zdi domu čp. 150. Velkým štěstím bylo, že nejelo v tu
dobu auto v protisměru a že se
na krajnici nepohyboval v tu
dobu žádný chodec. Při nehodě zasahovali i mšečtí hasiči.
- jl -

Řidič narazil do zdi mšeckého domu čp. 150.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Čeněk Salač
starosta a hostinský
Vincenc (v dospělosti se přejmenoval na Čeňka) Salač se
narodil 23. dubna 1871 ve Mšeci čp. 63 v rodině hostinského
a rolníka Jana Salače a Marie,
roz. Utěšilové, ze Mšece čp. 57.
Ve svých 17 letech přišel o oba
dva své rodiče, takže se jako
jedináček musel začít sám starat o celé hospodářství, včetně hostince U Zeleného věnce,
který vedl neuvěřitelných 60 let
až do doby, kdy mu ho v roce
1950 nově nastolený komunistický režim zabral. V letech
1906 až 1919 navíc vykonával
funkci starosty obce.
Dne 21. listopadu 1893 se
v Srbči oženil s Marií Mauerovou (*8. 12. 1873), dcerou rolníka Jana Mauera z Milého čp.
9 a Marie, roz. Bláhové, z Řevničova. V manželství se jim narodily dvě děti, syn Josef (1894
– 1915), který padl v první světové válce, a dcera Anna (1899
– 1928).
Čeněk Salač byl rozvážný
a klidný, a tak si brzy získal vážnost ve spolcích. Stal se i členem obecního zastupitelstva.
Pomáhal zakládat Tělocvičnou
Jednotu Sokol a byl prvním jejím náčelníkem. Postavil se též
do čela agrárního hnutí a dbal
vždy o to, aby národní myšlenka v obci netrpěla. V letech
1906 až 1919 byl obecním starostou a stál v čele chmelařské
organizace. Nikdy se nikam
nevtíral a přeci se stal známou
osobností široko daleko.
Doma měl velmi dobrou hospodyni a dvě dobře vychované
děti. Syn Josef byl po otci vážný
a učenlivý. Byl aktivní v rolnickém dorostu a mezi vrstevníky
velmi oblíbený. Otec si dělal
právem naději, že půjde v jeho
stopách. Všemu však udělala přítrž válka. Josef byl odveden už zjara 1914, vymohl si
však odklad.
Dokončení na straně 14

Dokončení ze strany 1
Můj střízlivý odhad je, že
množství komunálního odpadu klesne o 20%, ale budu rád,
když tuto hranici překonáme
a klesne objem ještě více. Když
jedu po obci v úterý, kdy se
sváží komunální odpad, a vidím, jak z přetékajících popelnic koukají PET lahve, papírové krabice či skleněné lahve, tak
je mi to líto, že se najdou lidé,
kterým třídění stále nic neříká.
Přitom třídit lze i se stávajícím
systémem. Je možno využívat
kontejnery, tak i pytlový systém. A přesto spousta domácností netřídí. Pro některé občany je jednodušší vyhodit vše
do jedné popelnice!
zz Jak budou nádoby na jednotlivé odpady vypadat? Budou malé, menší, střední,
nebo budou celé barevné či
jen s barevnými poklopy?
Ná d o by d l e i n f o r m a c í
od společnosti Marius Pedersen by měly být černé a lišit se
budou pouze barevnými víky.
Určitě budou tři velikosti 120l,
240l a 1100l. Ta poslední velikost bude s největší pravděpodobností pouze pro bytové
domy nebo školu.
zz Jakým způsobem budou
jednotlivé kontejnery vyváženy, a jak chcete docílit toho,
aby lidé věděli, kdy mají jednotlivé nádoby přistavit před
dům k pravidelnému vyvážení?
Způsob je následující: 1. týden se bude svážet komunální odpad, 2. týden plast, 3.
týden opět komunál a 4. týden papír. Svoz BIO odpadu

POŠKODIL SLOUP A UJEL

Dne 22. dubna došlo ve Mšeci ve Valentově ulici k poškození lampy veřejného osvětlení, když řidič místo nahlášení
pojistné události z místa nehody ujel.
Díky všímavosti a hlavně nahlášení této nehody paní Marcelou Hrbkovou se však podařilo zjistit čas, kdy k nehodě
došlo, což pomohlo najít a díky

kamerovému systému identifikovat vozidlo, které lampu poškodilo.
Jednalo se o dodávkové vozidlo firmy Storge, které rozváží květiny. „Tím nebude škoda hrazena z naší pojistky, ale
v plné výši ze zákonného pojištění vozidla, které škodu způsobilo,“ uvedl starosta Jiří Loskot.
- jč -

Řidič porazil sloup veřejného osvětlení.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Čeněk Salač.

Z RODINNÉHO ARCHIVU VENUŠE KOČOVÉ

NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ?
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JAK BUDE NAKONEC VYPADAT
REVITALIZACE PROSTORU POD KOSTELEM?

straně. Stávající vyšlapané cestičky v trávě v zásadě kopírujeme a napojujeme je na hlav-

Vznikne na místě této požární
jezírko nebo rybníček?
ní spojovací cestu. V některých
případech je mírně odkloníme,
a to tak, aby více kopírovaly
vrstevnici. Samozřejmě, že tyto
cestičky budou opatřeny kvalitním povrchem.
To nejzásadnější, co v této lokalitě řešíme, je stávající vodní nádrž, která je objektivně
ve velmi špatném stavu. Navrhujeme ji celou zrušit a na této
ploše vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií. A protože jsme
získali podnět, že si do této části prostoru pod kostelem chodí či chodily často hrát děti, zapracovali jsme i toto do našeho architektonického návrhu.
A zároveň jsme obdrželi požadavek, abychom tam nevytvářeli vyloženě jen herní hřiště, kde by byl přes den značný
rozruch, který by rušil majitele okolních nemovitostí. Jinými
slovy jsme byli požádáni o to,
abychom herní plochu pro děti
v tomto prostoru nějakým způsobem minimalizovali, udělali
ji trochu decentní. Aby to byl
jen takový doplňkový prvek
v této lokalitě.
My jsme s tímto pracovali
a celou tento koncipujeme tak,
aby to bylo plocha pro co nejširší spektrum obyvatel. Takže zde chceme umístit nějaké
menší pískoviště a další drobné
herní prvky pro děti, stávající
svah chceme využít pro usazení nerezové skluzavky a v místě
stávající vodní nádrže vytvořit
nějaké pěkné posezení s ohni-

du dřeva, a vůbec taková akce veb, ale do historického centra
by představovala na této návsi městyse rozhodně nepatří. Gavětší rozruch, což je nežádou- bion je tak cizorodý prvek, že
cí, a je to prostě nerealistické. působí silně neesteticky. Pohled
Ještě bych měl připomínku na historické centrum městyse
k vodní nádržce, či k vodnímu přes gabion a skluzavku mně
prvku. Současná požární nádrž připadá hrůzostrašný!
nevypadá zrovna dobře a asi by
A chtěl bych se zeptat, proč se
měla být někde jinde – sem se má ve Mšeci vybudovat čtvrté
nehodí a neplní zde svůj účel. dětské hřiště? Jedno je u kulAle tato nádrž bují životem – turáku, druhé je před školkou,
kuňkají v ní žáby, létají sem di- třetí dole u nádržky, proč má
voké kachny atd., a i když něko- vzniknou čtvrté? Tomu opravmu může kuňkání žab vadit, tak du nerozumím.“
nám se to líbí, nám to vyhovuje.
Pak si vzal slovo Milan ProJe to věc, která je uprostřed obce kop: „Já si myslím, že když
poměrně neobvyklá a velice pří- umístíte gabionovou zídku pod
jemná. Takže z mého pohledu kopec, tak se k ní bude splavoby ve stejném místě měla něja- vat veškerý bordel z toho kopká nádržka určitě vzniknout.
ce. Vodní plochu bych zde také
Dále si myslím, že by měla zachoval, protože ve Mšeci byly
být zachována funkčnost kaš- všechny menší rybníky zasypány, protože k ní chodí pro vodu ny, a bylo jich zde asi pět. Takpoměrně velké množství lidí. že nějaké jezírko nebo rybníTakže nový vodní prvek by roz- ček by zde byl určitě pěkný,
hodně neměl plnit jen funkci a nemusí být ani moc hluboký.
estetickou.
A pak bych doporučoval, aby
A ještě bych měl poznámku z nějakého vodního prvku, ktek těm klouzačkám, či herním rý by zde měl vzniknout, bylo
prvkům pro děti. Když se chci možné okolní plochy také někouknout ve Mšeci na kostel jak zavlažovat.“
z nějakého pěkného pohledu,
Zastupitelka Lenka Vosátkotak mám v zásadě jedinou mož- vá doporučila nahradit gabionost, a to je z pod té nádržky. novou zídku nějakým živým
Vy jste říkal, že ty herní prvky plotem z keřů.
jsou tak trochu oddělené od toPo těchto připomínkách
hoto kostela a do toho prosto- ke zpracované studii Jan Varu kostela nepatří, ale já si my- ler přislíbil, že k nim přihlédne
slím, že tento
prostor ke kostelu, k historickému jádru
p a t ř í . Kd y ž
s e p o d í v át e
do nějakých
větších měst,
tak na hlavní m námě stí také nemají
nějakou herní
zónu, nemají Pohled na lokalitu pod kostelem ze spodní stratam klouzačky ny této mšecké návsi.
a nějaké herní prvky, ale náměstí je kom- a architektonickou studii upraponováno tak, aby korespon- ví tak, aby co nejvíce vyhovovadovalo s okolními historický- la mšeckým občanům.
mi budovami. Takže klouzačJeště před touto besedou poky určitě ne.“
žádal starosta městyse tvůrce
Dále si vzal slovo Adam Vik- Mšeckých listů o názor na zmítora, který v této části městyse, něnou architektonickou studii.
na této návsi, také bydlí: „Rád
Jiří Červenka, vydavatel
bych se vyjádřil k té gabiono- Mšeckých listů:
vé zídce a herním prvkům pro
„Já budu stručný, jelikož
děti. Jde mi o estetickou strán- z jednoho obrázku (pohledu)
ku této věci. Gabionové zdi jsou toho moc vyčíst nelze. Něco
vhodné do nějakých moderních však přece:
zástaveb či technologických staDokončení na straně 11
FOTO LIBOR POŠTA

Diskuse k architektonické
studii výše uvedené centrální čísti městyse se zúčastnilo
velmi málo mšeckých občanů, a nebýt několika občanů,
kteří v této lokalitě bydlí, zel
by sál kulturního domu téměř
prázdnotou. Nejprve se slova
ujal zpracovatel architektonické studie Jan Valer: „Naše architektonická a projekční kancelář byla oslovena, aby vytvořila architektonickou studii veřejných prostor ve vašem městysi, a prostor pod kostelem, je
první lokalitou, kterou jsme se
dohodli po dohodě s vedením
městyse řešit. Než jsme začali na této studii pracovat, tak
jsme toto místo s mým kolegou několikrát navštívili, abychom zjistili, jakým způsobem
tam probíhá provoz, jak se lidé
v tomto prostoru pohybují atd.,
a to, co dnes Vám představím,
jsme konzultovali s vaším zastupitelstvem a dohodli se, že
na dnešním zastupitelstvu tuto
studii představíme veřejnosti, aby případně mohla vznést
nějaké připomínky k tomuto architektonickému návrhu,
a mohli nějaké podněty do tohoto návrhu ještě zapracovat.
A nyní k samotnému architektonickému návrhu. V lokalitě pod kostelem je naprosto
stěžejní spojovací cesta, vedoucí od kostela dolů, podél požární nádrže. Tato cesta je ve velmi
špatném stavu a my jsme rozhodli, že ji zachováme na původním místě, v původní šíři,
s určitě pohlednějším zábradlím, než se zde momentálně nachází, a na dvou třetinách této
cesty by měly být šikmé schody, abychom snížili její sklon,
a ve zbylé třetině by měla kopírovat stávající terén. Do spodní
části této cesty jsme se rozhodli
umístit určitý zpomalovací prvek, gabionovou zídku, která
by hlavně děti, jedoucí zde dolů
třeba na kole či koloběžce, naváděla ostřeji doleva a donutila
je tak zpomalit, aby neskončily
pod koly vozidel.
Další věc, která v tomto prostoru není vyřešena, jsou vstupy k nemovitostem na západní

štěm. A protože je zde poměrně silný pramen, umístili jsme
blízko něj i určitý vodní prvek.
Mít vodu v takového lokalitě je
vždycky obrovská výhoda, a je
potřeba ji tam zachovat v maximální možné míře.
Nad nádrží, v horní části tohoto prostoru, jsou volně, v trávě, umístěny
dvě lavičky,
a není k nim
žádná př í stupová cesta. Takže my
navrhujeme
vytvořit takový mírný
zářez do terénu a lavičky nově zhonádrže nějaké tovenou cestou více zpřístupnit. Tuto
novou cestu ještě chceme zprůchodnit další stezkou k dolejším herním prvkům.“
Poté, co Jan Valer zmínil další detaily k navrženým prvkům
v tomto prostoru, se ke zpracované architektonické studii vyjádřili i někteří přítomní mšečtí občané. První si vzal
slovo Ing. Jiří Richtr z čp. 44:
„Já přímo v této části obce bydlím se svou rodinou. Vedení
obce bych chtěl poděkovat, že
se této lokalitě věnuje. Mně se
přednesený architektonický návrh v zásadě líbí, ale i tak bych
k němu měl několik poznámek. Když to vezmu od shora,
tak tam je nějaká prašná cesta, a pod ní je živý plot. Ten
živý plot je z kvetoucích keřů
a úplně nerozumím tomu, proč
v místě, ke je v architektonickém návrhu zakreslen nějaký
park, chybí ten plot z kvetoucích keřů. Já si myslím, že tam
má své místo i z funkčního hlediska, protože když bude někdo
sedět na lavičkách poblíž, tak
na té cestě bude pořád vznikat
nějaká prašnost.
Další připomínku bych měl
k navrženému ohništi. Nemyslím si, že je nutné mít na venkově, někde na veřejném prostranství, ohniště. Pokud si někdo chce udělat ohýnek a opéct
si na něm třeba buřty, i ve více
lidech, tak je to možné udělat
u kohokoliv na zahradě. A pokud by někoho napadlo udělat si zde nějaký větší oheň, tak
musí k němu přivézt hromaFOTO LIBOR POŠTA

Dne 10. května se v prostorách mšeckého kulturního domu
konala diskuse k architektonické studii návsi či prostoru pod
mšeckým kostelem, kterou zpracoval architekt Jan Valer z architektonického a projekčního ateliéru V-Projekt se sídlem
v Tuchlovicích.
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Manželství uzavřeli

PROTANCOVAL SVÉ 92. NAROZENINY
Dne 2. června oslavil 92. narozeniny skladatel, zpěvák a konferenciér Jaroslav Ulrich, který pro městys Mšec složil hymnu. Toho dne byl na nohou již od časného rána, jelikož mu
po celý den chodili blahopřát jeho známí, především členové ochotnického souboru Osvětová beseda, který před sedmdesáti lety založil.
Poté se již začali scházet další
gratulanti, mezi nimi i starostka Pozdně, kde Jaroslav Ulrich
žije, Jitka Cífková a místostarosta ing. Jan Karbus.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

ZNOVU NA VÝLOVU MŠECKÉHO RYBNÍKU

Na narozeninové oslavě nechyběl ani konferenciér
a muzikant František Jílek z Dučic.

FOTO JIŘÍ SKÁLA

Oslavenec Jaroslav Ulrich si udělal z části vlasů fotografky Jitky Krňanské knírek.

FOTO JIŘÍ SKÁLA

Jaroslav Ulrich řádil jako za mlada.

FOTO JIŘÍ SKÁLA

Na narozeninách Jaroslava Ulricha se hladem ani
žízní netrpělo...

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Jaroslav Ulrich byl stále v jednom kole.

Gratulanti nosili oslavenci květiny a různé dárky, jako například tento slušivý
klobouček.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Krátce po poledni si za účasti mnoha hostů vyslechl na TV
Šlágr z úst moderátorky Daniely Magálové blahopřání
ke svým 92. narozeninám.

O hudební doprovod se postarali dva kapelníci, Jaromír
Hora (Jaromír Hora band)
z Tuřan a Ruda Rytina z Peruce, kteří hráli a zpívali k tanci a poslechu od dvanácti až
do večerních hodin. A oslavenec byl stále v jednom kole.
Tancoval až do večerních hodin. Když jsem mu druhý den
říkal, že tančil jako mladík a zeptal se ho, jak to mohl vydržet,
tak na to odpověděl: „Jo, jako
mladík, víš, jak mě k večeru už
bolely nohy?“
O zabezpečení celé akce se
postarali fotografové Jiří Skála
Dne 21. května na zahradě v Lodenici čp. 4. uzavřeli manžela Jitka Krňanská, a také Valeriství Filip Libecajt, Velká Dobrá a Petra Fojtíková, Praha 10
án Kýzl ze Zichovce. Právě Jiřímu Skálovi, který pracoval jako
štajgr na dole Schöller a byl
Nad dopisy čtenářů
čtvrtou generací ve svém hornickém rodu, věnoval Jaroslav REAKCE NA ČLÁNEK JAK SE MŠEC STARÁ O SVÉ PAMÁTKY?
Ulrich píseň Havířská z podJe mi 65 let a z toho šedesát let zeď, kolem které se jde od obeclesí, která vypráví o tragickém bydlím ve Mšeci. Náš tatínek byl ního úřadu Mšec přes silnici
konci třech místních havířů.
ze Mšece a maminka z Drnku. směrem z kopce dolů, byla celá
Jiří Červenka Po svatbě bydleli spolu a s ot- pobořená. Našeho dědu to mrcem naší maminky v chaloup- zelo a nemohl se na to neustále
ce na Drnku. Byli velmi praco- dívat. Sehnal si materiál a sám
vití a rozhodli se, že si postaví se pustil do opravy zdi. Dnes ta
ve Mšeci dům. Skutečně se tak zeď má opět opadanou omítstalo a asi v roce 1960 se přestě- ku a jsou odkryty červené cihhovali se dvěma dětmi a s dědou ly, kterými děda tuto zeď vystavěl a opravil. Dělal to bez národo nového domu.
Náš děda byl silně věřící člo- ku na odměnu, jen proto, že to
věk, chodil do kostela, i nás, své bylo potřeba a nikdo jiný to nevnučky, vodil s sebou. Kostelní udělal. Dagmar Jirásková, Mšec
Kalhoťáky, nakladač, ptáte se
mě proč a nač? V zimě, v ranním oparu a páře, nastal nám
den pro rybáře. Bahno, keser, to
se ví, loví rybník Červený. V lovišti se hemží kapři, fešáci jsou,
jak se patří. Šupináči, naháči,
do kádě si naskáčí. Nakrátko
šup do beden a pak zase rychle ven. S doprovodem posádky,
projedou se na sádky. Kdo se
prošel v roušce sem, zřel okouna s amurem. Candát nebo třeba lín, když je jíme, žádný splín.
Sladkovodní ryby dravé, papejte je, je to zdravé. Pro tělo pak
je to vzpruha, na grilu si upéct
pstruha. Rybáři fakt měli kliku, vylovili zde i štiku. Te, kdo
má rád rána brzká, viděl, jak se
úhoř mrská. Ať už jste muž anebo žena, hele, koukej na sivena.
Na talířku a venku, mňam uzenou marénku.
Toť konec mé zdravice, tolstolobik, plotice. A že si to čte

blázen tichý, ještě perlín ostrobřichý. Petrův zdar a radost
z chovu, příště zase na výlovu. Na másle či na páře, s chutí
zdravím rybáře. Srandovní mé
pochody, ahoj příště u vody.
Iva Radostová, Mšec

Jubilea

Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V květnu oslavili
Kučera Stanislav
65 let
Žáčková Květuše
82 let
Dokládal Miroslav
60 let
Hotová Marie
85 let
Balogh Gustáv
60 let
Košálová Jindřiška
86 let
Valentinová Jana
82 let
V červnu oslavili
Jedličková Věra
88 let
Sedláčková Zdenka
82 let
Fraňová Miloslava
81 let
Narodili se
Frolík Zděnek
80 let
60 let
V kladenské porodnici se Šumová Hana
19. května narodila Elena Ří- Horová Jana
70 let
Tomiová Miroslava
65 let
hánková ze Mšece.
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MŠECKÉ MYSLIVCE TRÁPÍ ŠKODNÁ, ALE I BEZOHLEDNÍ ŘIDIČI

Právo myslivosti v mšeckém katastru, ale i v katastrech okolních, vykonávají téměř 30 let. Řeč je o myslivcích Mysliveckého sdružení Mšec. Nejen o tom, jak výkon práva myslivosti v honitbě Mysliveckého sdružení Mšec vůbec vypadá, jsem
hovořil s místopředsedou tohoto sdružení Ing. Václavem Rosenreiterem.
zz Za jakých podmínek lze
vůbec praktikovat výkon práva myslivosti?
Výkon práva myslivosti je
možný jen v uznaných honitbách, které musí splňovat zákonem stanovené parametry a jedním z nich je výměra.
Výměra jedné honitby musí
být minimálně 500 ha, horní
hranice výměry není omezená. O uznání honitby požádají vlastníci honebních pozemků. Zde je několik možných
variant. Pro stručnost popíši
jen dvě asi nejčastější možnosti. Tam, kde má jeden vlastník
dostatečnou výměru na sebe
navazujících pozemků, může
o honitbu požádat jedinec jako
fyzická nebo i právnická osoba. Příkladem jsou honitby
ve vlastnictví Lesů ČR. Tam,
kde je vlastnictví honebních
pozemků roztříštěné mezi řadu
menších vlastníků, se zpravidla
vytvoří honební společenstvo,
jehož členy jsou vlastníci pozemků, kteří mohou být a nemusí být myslivci.
zz A takové honební společenstvo vzniklo i ve Mšeci…
Ano, toto je případ Mšece
a blízkého okolí, kde jsou desítky menších vlastníků. Honební společenstvo Mšec vzniklo
v roce 1992, má uznanou honitbu o výměře 2771 ha.

zz Jaká je její struktura?
Z těch 2771 ha je 99 ha vodní plochy, 156 ha lesa a zbytek
je většinou zemědělská půda.
Tuto honitbu, která se skládá
z katastrů obcí Mšec, Mšecké Žehrovice, Lodenice, Třtice a malé části katastru Řevničova, pronajímá Honební společenstvo Mšec Mysliveckému
sdružení Mšec, které v honitbě zajišťuje výkon práva myslivosti. Předsedou MS Mšec je

Lovečtí psi jsou nepostradatelnými pomocníky myslivců.
Ing. Pavel Frolík a já jsem místopředsedou. Myslivost zde
k dnešnímu dni provozuje 30
myslivců.
zz Právo myslivosti ve vašem mysliveckém sdružení
vykonávají i ženy?

hnízdí a mladé vyvádí několik párů divokých husí. Máme
z toho ohromnou radost, husy
nelovíme, pouze je sledujeme,
případně přikrmujeme. Minulý rok a letos na hrázi Lodenického rybníka bezohledný řidič
usmrtil dospělou divokou husu
a tři housata a letos opět přeje-

K výkonu práva myslivosti potřebujete lovecký lístek,
na jehož získání musíte absolvovat kurz trvající cca 1 rok
a zpravidla potřebujete palnou
zbraň, jejíž pořízení je docela
nákladná záležitost. (například
sokolník ji nepotřebuje). Dále
potřebujete zbrojní průkaz.
Ten může získat každý, kdo
splňuje zákonné podmínky,
absolvuje pat ř i č ný k u r z
a úspěšně složí závěrečné
zkoušky. Oba
kurzy jsou poměrně náročné a bez intenzivního studia se to neobejde. Vlastník loveckého
Hlavní představitelé Mysliveckého sdruže- lístku potom
ní Mšec při ukončení honu na podzim 2020: může požádat
zleva – Stanislav Dušek, myslivecký hospodář, v našem MS
Václav Rosenreiter, místopředseda MS, Pavel o výkon práva
myslivosti. ŽáFrolík, předseda MS.
dost důkladli jednu dospělou husu a dvě ně posoudíme a rozhodnehousata. Vjet do hejna husí je me. Upřednostňujeme místní
barbarství!!! Když se o takovéto a z blízkého okolí, jen ty, kteudálosti dozvím, tak jsem na ři- ří mají o myslivost opravdodiče velmi naštvaný, ale nejhor- vý zájem a pro myslivost moší je ta bezmocnost, že jako my- hou být přínosem. Nepotřeslivci nejsme schopni tomuto bujeme „bouchaly“, kteří by
jednání zabránit.
upřednostňovali jen lov. Pozz Co všechno musí pod- dotýkám, že zájemců pro vstup
stoupit ten, kdo se chce stát do našich řad je víc, než jsme
myslivcem ve vašem mysli- schopni a ochotni přijmout.
veckém sdružení (dále jen Jsme svým způsobem výběroMS) a kdo chce získat lovec- vý spolek.
ký lístek?
Dokončení na straně 10

Ano, tuto činnost u nás vykonávají i dvě ženy. Je to milé
zpestření v činnosti, kde se
historicky prosazovali hlavně muži.
zz Jakým způsobem hospodaříte, čím se vaši myslivci zabývají v jednotlivých ročních
obdobích?
Myslivost, to je práce v honitbě a péče o zvěř po celý rok. Veřejnost mnohdy vnímá myslivce jen jako lovce. Skutečnost je
jiná. Více času myslivci věnují
péči o zvěř, vlastní lov je jen odměna za vykonanou práci v honitbě. Každý myslivec má přidělené myslivecké zařízení (posed a krmné zařízení), o které se stará, aby bylo v řádném
technickém stavu. V zimním
období zvěř pravidelně přikrmuje, v letním období se snažíme předcházet škodám na zvěři. Například v současné době,
těsně před senosečí, procházíme se psy porosty a snažíme se
zvěř z porostů vytlačit, aby při
sklizni píce byly ztráty na zvěři co nejmenší. Výkonné zemědělské stroje si i přes tato opatření vybírají krutou daň, tj., že
i přes veškerou snahu dojde
ke zranění nebo usmrcení nějakého množství zvěře.
Podstatně větší ztráty na zvěři
však způsobuje provoz na silnicích, kdy každoročně v naší honitbě uhyne po střetu s dopravním prostředkem cca 20 ks srnčí zvěře a cca 5 ks černé zvěře.
Někteří řidiči jsou bezohlední,
jezdí doslova a do písmene přes
mrtvoly. Uvedu příklad. Posledních cca 8 let v našem revíru

Během měsíce dubna neznámý pachatel opakovaně ukradl ženou, která v ruce drží snop
obilí. Ale v těch posledních lekvětiny z desítek hrobů na místním hřbitově.
tech se ztrácejí z hrobů květiS krádežemi květin na hřbiStalo se to i paní Venuši Rosenbaumové ze Mšece: „Na vel- tově se setkala i Mšečanka
ký pátek jsem šla zalít květiny Zdeňka Cífková: „V dubnu nám
na hřbitov, a když dojdu k na- z hrobu nejdříve někdo ukrašemu hrobu, vidím, že někdo dl macešky a za dva dny na to
vytahal všechny sedmikrásky půlmetrový jehličnatý stromez truhlíku a zbyly po nich je- ček (bonsaj). Těch hrobů, ze
nom díry. Všimla jsem si, že kterých byly ukradeny květiny,
květiny zmizely i s řady jiných byla spousta. Květiny zmizehrobů. Za tři neděle na to se to ly z každého druhého hrobu.“
Podobnou negativní zkušeopakovalo znovu. Květiny byly
ukradeny z dalších hrobových nost má i Marie Kapková ze
míst, včetně našeho druhé- Mšece: „Tyhle krádeže začaly
ho hrobu. Nalepila jsem proto někdy před čtyřmi, pěti lety.
na hřbitovní vrata varování, že Ne, že by se předtím na hřbiNa vrátkách hřbitova se
někdo krade květiny z hrobů. tově nic nestalo. U hrobu pana
v minulých dnech objevila
Viselo to tam ale pouze krátce, Valentina například někdo
tabulka: „Varování! Objekt
než to někdo strhnul.“ Otáz- ukradl krásný kovový plůtek
je střežen kamerovým syska, kdo to mohl strhnout, je a u hrobu Jiřího Důrase zase
témem“.
umělecký díl s vyobrazenou
nasnadě...

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

KDO KRADE KVĚTINY NA MŠECKÉM HŘBITOVĚ?
ny ve velkém. Letos před Velikonocemi jsme na hrob umístili mísu s rostlinami na způsob skalniček. Hned druhý den
zmizely. Následně jsme tam
dali mísu se třemi petrklíči.
Ještě do Velikonoc někdo dva
ukradl, nechal nám tam tedy
pouze jeden jediný. Každé Velikonoce a Vánoce z hrobů zmizí
značný počet květin, nebo když
tam dáte něco hezkého, tak je
to taky hned pryč. Zajímavé je,
že naše rodina pečuje o hroby
na hřbitovech v okolních obcích, a tam se nám zatím nikdy
nic neztratilo.“
Jakým způsobem chce městys zamezit dalším krádežím
na hřbitově, jsem se zeptal starosty Jiřího Loskota: „Zkušebně jsme umístili na dolní hřbitov kamery a na hřbitovní vrát-

ka pověsili tabulku s upozorněním, že je hřbitov sledován kamerovým systémem. Zajímavé
je, že od té doby k žádné krádeži nedošlo.“
Mšečtí si myslí, že to má
na svědomí jeden a týž člověk
a že je to místní. Na jednoho
mají dokonce silné podezření. Zatím mu ale nemohou nic
dokázat. Může květiny krást
a poté je prodávat. Například
z hrobu paní Cífkové ukradl
10 macešek po 18 korunách.
A pokud to udělal na desítkách
dalších, vyneslo mu to hezkých
pár tisíc.
Naši předkové říkali, že ten,
kdo ukradne z hrobu květinu,
tomu upadne ruka. Věřme alespoň tomu, že bude tento pachatel dopaden a přísně potrestán.
Jiří Červenka

historická mapa

SLOŽTE SI STAROU MAPU

MŠECE Z ROKU 1841

strana 8

Mšecké listy 1. července 2021

strana 9

5
11
17

23

4
10
16

22

6
12
18
24

DÍL
MAPY Č.

14

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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MŠECKÉ MYSLIVCE TRÁPÍ ŠKODNÁ, ALE I BEZOHLEDNÍ ŘIDIČI
kteří nesmí pěstovat jednu plodinu na souvislé ploše větší než
30 ha, jsou prosazovány citlivější osevní postupy, chemické
přípravky jsou ekologičtější než
v minulosti atd. Přes tato pozitivní opatření se stavy drobné zvěře nezvedají. A nebudou
se zvedat, pokud hospodaření
na zemědělské půdě se zásadně nezmění.
Nedělám si iluze, že zemědělci se vrátí k extenzivnímu způsobu hospodaření. Ekonomika
tržního hospodaření i v zemědělství je neúprosná. Po roce
1990 bylo zemědělství v útlumu, probíhala restrukturalizace, zemědělci měli málo peněz
na postřiky, hnojiva, řada pozemků zůstala dočasně ladem
a během 2-3 let stavy bažantí
zvěře vzrostly desetinásobně.
Během jediného honu poblíž
Mšeckých Žehrovic bylo uloveno 70 kohoutů. Takový zázrak se stane při změně životního prostředí. Následně docházelo k opětovné intenzifikaci zemědělství, úhory se opět
obdělaly a bažanti postupně téměř vymizeli.
zz Určitě máte přehle d
o tom, jaká zvěř se nyní vyskytuje či objevuje ve vaší honitbě. A začněme vysokou
zvěří. Viděli jste mimo srnčího i vysokou zvěř?
Kromě srnčí zvěře je možné v naší honitbě občas uvidět jelena evropského, jelena

ti se zvedly v okolních lesních
honitbách a k nám do honitby
se tato zvěř stahuje za potravou. Z toho důvodu se v posledních letech v naší honitbě zvýšily úlovky černé zvěře,
za jeden rok ulovíme až 100 ks
černé zvěře. Ve velkých lánech

Hejno koroptví jsem naposled v našem revíru viděl před
třemi lety, ve Mšeci poblíž zemědělského areálu pod bytovkami. Ještě před několika lety
jsme měli v revíru 4-5 hejn koroptví, vyskytovaly se v Lodenici, Mšeckých Žehrovicích,

sežere mladou drobnou zvěř,
na kterou narazí.
zz Kolem vodních ploch
a na vodních plochách jsou
předmětem vašeho zájmu
kachny, asi méně již kormoráni. Jak to vůbec s kormorány,
kteří rybářům, včetně mšeckých, způsobují nemalé
škody na rybích obsádkách, vypadá? Je jich
rok od roku
více, či nikoliv?
Stavy kormoránů se razantně zvedly
před několika
lety, nyní jsou
podle mého
Výsledek naháňky ve Mšeci u Červeného rybníka dne 14. ledna 2021. První zpra- názoru stále vysoké, ale
va je myslivecký hospodář Stanislav Dušek, druhý zprava je místopředseda MS.
dál se již nemonokultur, zejména v kuku- ve Mšeci, Třtici, vždy poblíž zvyšují. V tom asi mají lepší
řicích, má ideální podmínky zemědělských areálů se živočiš- přehled rybáři.
k životu. Má tam absolutní klid nou výrobou. Živočišná výroba
zz Kormorán, ještě nedávno
a dostatek potravy po několik mizí, mizí i koroptve.
přísně chráněný druh, se dnes
měsíců v roce.
zz I křepelčino volání „pět za určitých okolností může
zz Jak to je se zajíci, bažanty peněz“ není už tak obvyklé střílet, nebo alespoň plašit.
a další drobnou zvěří?
a běžné. Nebo se snad mýlím? Za jakých podmínek je toto
Křepelky jsou občas slyšet, je- možné, a spolupracujete něStavy zajíců jsou minimální
a léta je již nelovíme. Bažantů jich stavy jsou ale nízké, obdob- jak v této záležitosti s mšecjsou nízké stavy, jejich počet ně jako u všeho ptactva v pří- kými rybáři, nebo i s někým
stagnuje a ročně ulovíme cca rodě. Ornitologové dlouhodo- dalším?
20-30 kohoutů, což reproduk- bě upozorňují, že stavy zejméOmezený lov kormoránů je
ci bažantí populace neovlivní, na zpěvného ptactva neustá- možný za poměrně složitých
protože všechny bažantí slepi- le klesají.
a přísných podmínek orgánů
ce zůstávají zachovány. K plzz Když se řekne škodná, státní správy. Popisovat celý adtak každý myslivec má hned ministrativní mechanismus by
na mysli lišku obecnou. Ale pro čtenáře vašich listů bylo asi
dnes se po naší krajině a zřej- nezajímavé čtení. Samozřejmě
mě i na území vaší honitby po- spolupracujeme s rybáři, kteří
tulují mnohem nebezpečnější kvůli škodám na rybí obsádce
predátoři a škůdci. Jací?
v rybnících mají zájem stavy
Je to tak, v naší honitbě je kormoránů redukovat.
možné zahlédnout další zvěř
zz Potýkáte se s pytláky?
myslivosti škodící, jako je naOkrajově asi ano. Nikoho
příklad vydra, norek nebo exo- konkrétního jsme neviděli, důtický psík mývalovitý. Všichni kazy žádné nemáme. Jisté indijmenovaní vypadají roztomi- cie pytláctví jsme ale zaznamele, ale pro drobnou zvěř je to nali. Nebudu to více popisovat,
pohroma. Dva psíky mývalo- protože máme nějaké kontrolvité jsme před dvěma lety ulo- ní mechanismy, které by zveřejvili. Zhruba před třemi týdny něním nemusely být tak účinZ 2771 ha honitby Honebního společenstva Mšec je 99 ha vodjsem jednoho zahlédl. Jejich né a případným pytlákům by
ních ploch.
lov je složitý, protože jsou ak- to pomohlo.
siku, dančí zvěř. Je to otázka nohodnotné reprodukci sta- tivní hlavně v noci a jsou velzz Ve Mšeci každoročně pojen letního období, kdy sem čí poměr pohlaví 1:5 ve pro- mi ostražití. V české krajině se řádáte myslivecký ples. Napoz okolních lesů zavítají za po- spěch slepic. Stavy divokých asi definitivně zabydleli a jejich sledy, v minulém roce, to kvůtravou. Zatím se v naší honit- kachen jsou proti období před stavy rostou, protože jako ne- li koronavirové pandemii nebě velmi daří veškeré spárka- 20 až 30ti lety výrazně nižší. Ale původní druh nemají přiroze- bylo možné, ale letos do toho
té zvěři.
v současné době stabilizované, ného nepřítele. Pro srnčí zvěř možná zase půjdete. Nebo
zz Říká se, že divoká prasa- ročně lovíme cca 50-70 divo- jsou velmi nebezpeční toula- snad ne?
jící se a pytlačící psi. Bohužel
ta jsou velmi přemnožena. Je kých kachen.
Je to naše dlouholetá tradice,
tomu skutečně tak?
zz Kdysi velmi hojná koro- i ti se u nás občas vyskytují. rádi bychom v ní pokračovali,
Černá zvěř v naší honitbě ptev je dnes velkou vzácností. Drobnou zvěř decimují i vyso- ale co bude za půl roku, nikdo
není vyloženě přemnožená, Kdy jste naposledy viděli ale- ké stavy černé zvěře, která má neví.
Díky za rozhovor.
ale její stavy oproti minulos- spoň malé hejnko koroptví? vynikající čich a jako všežravec
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 7
zz K myslivosti patří i lovečtí psi. Jaké psy při lovu používáte?
Ano, plnohodnotná myslivost se bez psů neobejde. Existuje pořekadlo „Myslivec bez
psa je poloviční myslivec“.
V tomto pořekadlu je hluboká
pravda. Na každou uznanou
honitbu musí myslivci mít patřičný počet lovecky upotřebitelných psů. Jejich počet a specializace se odvíjí od velikosti a druhu honitby a ukládá to
zákon o myslivosti. Zákonem je
určeno, kolik musí mít uživatel
honitby ohařů, barvářů, norníků. Psi skládají náročné zkoušky, aby byli úředně uznáni jako
„lovecky upotřebitelní“.
Psi přímo aktivně pomáhají při společných lovech k vyhledání zvěře a výrazně zvyšují úspěšnost lovu. Dosled poraněné zvěře je bez psa téměř nemyslitelný. Psi dohledají a přinesou ulovenou drobnou zvěř
z prostředí, kam by se lovec
horko těžko dostával, zejména z močálů s rákosím, z vody
a z houštin. Psům a potažmo jejich vůdcům patří velké poděkování za jejich činnost.
zz Co vás nejvíce omezuje
ve vaší činnosti?
Jsou to jednoznačně civilizační faktory. O neblahých důsledcích motorizmu jsem se již
zmínil. Dále a asi nejzávažnější
je intenzivní, velkoplošné hospodaření na zemědělské půdě
a celkový tlak civilizace. V přírodě se pohybuje spousta lidí-pěší, cyklisté, motorkáři, ale
hlavně přibývá „pejskařů“, kteří
své miláčky pouští často na volno, majitelé je nemají dostatečně poslušné a potom dochází k nadměrnému rušení zvěře. Z vlastní zkušenosti vím, že
usměrnit majitele nevychovaných pejsků je těžké a mnohdy
tito „návštěvníci přírody“ hrubě verbálně napadají myslivce
a neuvědomují si, že oni páchají
přestupek hraničící s trestným
činem pytláctví.
zz Stávající zemědělská krajina s velkými lány polí není
pro zvěř tím nejpříhodnějším
útočištěm. Jaké zásahy do krajiny byste uvítal, resp. co by
zvěři v tomto ohledu nejvíce
pomohlo?
Intenzivní velkoplošné hospodaření na zemědělské půdě
je hlavní limitující faktor, který
neprospívá drobné zvěři. V poslední době je sice vyvíjen ze
strany státu tlak na zemědělce,
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BYLA ZPRACOVÁNA STUDIE UMÍSTĚNÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ

220 m

140 m

Slaný

920 m

Měřící proﬁl A
na sloupu VO na pravé straně ve směru Slaný
v případě výstavby nového VO na levé straně
ve směru Slaný

Měřící proﬁl B
na sloupu VO na pravé straně ve směru Slaný

Mšec
T.Goller
obec Mšec
Studie umístění úsekového rychloměru na I/16

04/2021

Situace

Na úsekovém měření a na jeho umístění se stále pracuje. Probíhá příprava výkresové dokumentace, včetně vyjadřování dotčených orgánů. V přípravě je projednávání veřejnoprávní smlouvy s městem Rakovník.
- tr -

JAK BUDE NAKONEC VYPADAT REVITALIZACE PROSTORU...

Dokončení ze strany 5
1. Hrací prvky a dětské skluzavky si dovedu představit všude
jinde, jenom ne v prostoru pod
kostelem. Myslím si, že toto místo by mělo být naopak malebné
a kouzelné, z kterého by vyzařoval duch starých dějin Mšece.
2. Bývalou kašnu bych předělal na jezírko, které by do tohoto prostoru krásně zapadlo.
3. U hlavní cesty zmizelo zábradlí nebo jsem si ho na obrázku alespoň nevšiml. Už jenom pro bezpečí starších lidí
by tam, podle mě, mělo stoprocentně být. Navíc to bude
zajímavý a obohacující prvek
v tomto prostoru, pokud se
zhotoví na starý způsob.
4. Souhlasil bych naopak s mlatovými cestami, jelikož takovýto
povrch bude bezpečnější a také
vzhledově vhodnější do prostoru, z kterého by měla vyzařovat
klidná atmosféra starých časů.
5. S dolní zdí (ne však s gabionovou, která se do tohoto pro-

storu vůbec nehodí) bych rovněž souhlasil, zajistí bezpečnost
a zároveň dodá prostoru intimnější a hezčí ráz. “
Libor Pošta, šéfredaktor
Mšeckých listů:
A. Prvky, které do tohoto
prostoru nepatří:
1. Skluzavka, či další herní prvky pro děti – do blízkého sousedství kostela a fary se
něco takového rozhodně nehodí (mohly by být součástí nějakého nového dětského hřiště,
např. v zadním traktu zámeckého parku)
2. Ohniště s posezením –
u kostela či v blízkém sousedství centra městyse by toto být
nemělo, a navíc obyvatelé okolních domů by z občasných
„dýchánek“ v tomto prostoru
a kouře asi moc nadšeni nebyli. Myslím si, že některé jedince bude ohniště s posezením
lákat či motivovat k občasným
veselicím, kde alkohol rozhodně nemůže chybět.

B. Vodní prvky:
1. Kašna – určitě dobrý prvek, ale mohla by být o něco
větší, a voda by z ní mohla přepadávat do nějakého malého
potůčku, který by ústil do přírodního jezírka, které by vzniklo na místě nevzhledné vypanelované požární nádrže.
2. Přírodní jezírko – pokud
je v tomto prostoru významný
vodní zdroj, či tak silný pramen, jezírko by zde určitě nemělo chybět. Aby bylo možné
udržet stálou výšku vodní hladiny, jezírko by do této výše
mělo být vyjílované a následně
vysypané nějakou kamennou
sutí. Takové jezírko by se mohlo stát útočištěm pro ohrožené
obojživelníky, a ranní kuňkání
žab bude pro obyvatele okolních domů rozhodně příjemnější, než večerní či noční křik
případných opilců u ohniště.
C. Kamenné prvky
1. Kamenná zeď, či možná
skalka – ta by mohla být po-

stavena ve svahu podél mlatové cesty nad jezírkem (v navrženém projektu nad ohništěm).
Skalka by mohla být osázena
skalničkami. Do tohoto prostoru by bylo vhodné umístit
alespoň dvě lavičky s pěkným
výhledem na kašnu, jezírko
a spodní část této návsi.
2. Schody s terasami –
od kostela dolů, tam, kde je
dnes pěšina s příšerným zábradlím, by měly být kamenné schody s nějakými třemi terasami, a ne jen mlatová cesta
bez nějakého zábradlí (v navrženém projektu jsem ho nenašel). Zábradlí podél schodů
a teras by mělo být zhotoveno nějakým uměleckým kovářem. Sice to nebude nejlevnější, ale tento prostor by si to asi
zasloužil.
D. Cesty
Mlatové cesty – ty nejsou rozhodně špatné, ale měly by vést
pokud možno jen po vrstevnicích. Jak je již výše uvedeno,

mlatová cesta od kostela dolů by
měla být nahrazena schody a terasami (v navržené studii jsem
to nenašel). A důvody jsou prosté – v zimě by na takové „padající“ cestě vznikla jen pěkná
klouzačka pro děti, ale ostatní
obyvatelé Mšece by se zde „přizabili“. A v létě, pokud by nastaly přívalové deště, by taková cesta velmi rychle podlehla erozi.
E. Zeleň
1. Stromy – lípy jsou v tomto prostoru pěkné, což se nedá
říci o akátech v horní části návsi, které jsou invazivní a nepůvodní dřevinou. Asi by bylo
vhodné je nahradit jinými, původními dřevinami.
2. Louka – květnatá či motýlí, jak je navržena v projektu, by
zde určitě měla být. Na takovou
louku pokrytou květy kopretin,
zvonků, kakostů atd. je určitě
lepší pohled, než na jakási golfová hřiště. Ta jsou sice krásně zelená, ale zcela bez života.
Libor Pošta
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PŘED 400 LETY BYL
JAN JINDŘICH ŠTAMPACH
VYOBCOVÁN ZE MŠECE

KRESBA LADISLAV OPLT

Po smrti Matyáše Štampacha 2. srpna 1613 zdědil celé mšecké panství 7. května 1615 jeho synovec Jan Rejchart Štampach ze Štampachu. Jan zemřel ještě téhož roku
a majetek po něm zdědil nejstarší synovec Jan Jindřich Rejchart Štampach ze Štampachu. Jan Jindřich Štampach se v roce 1618 přidal k odbojným stavům a okázale
na svém zámku hostil zimního krále Fridricha Falckého. A protože mimo to i „své poddané do boje proti císaři vypravil“, byl mu Kornhaus zabrán královskou komorou. Kornhaus opustil v roce 1621 a žil s manželkou a devíti dětmi v bídě v Sasích. Vrátil se po deseti letech při vpádu Sasů roku 1631 do Čech, obsadil svůj bývalý
statek v Kornhausu a zle naložil s jeho správcem. Proto byl roku 1634 odsouzen ke ztrátě všech statků a pohledávek.
-jč-
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VYHLEDÁVANÝ A OBLÍBENÝ MŠECKÝ FOTOGRAF

JOSEF KLÍMA A JEHO TŘINÁCTÁ KOMNATA

Mladý Josef Klíma.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

Otec Rudolf Klíma.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU LIBUŠE HNÍZDILOVÉ

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU LIBUŠE HNÍZDILOVÉ

však pracoval pouze jeden rok.
Od února 1961 působil ve Středočeské fotografii Rakovník,
a pracoval tam až do svých
sedmdesáti let. Teprve 1. září
1978 odešel do důchodu. Fotografování se tedy profesionálně věnoval plných 49 let.
I po odchodu do penze dál fotil pro občany, a to nejen
svatby a podobné rodinné akce, ale
jak jsem zjistil
i choulostivé
věci, konkrétně porno, což
bylo za tehdejšího režimu trestným
č i n e m . Ně kdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byl
za to také podmíněně o dsouzen na dva
Josef Klíma se svou novomanželkou Milosla- roky.
vou, rozenou Nipauerovou.
Jeho rodinný život nebyl
Josef Klíma byl již od naro- moc záviděníhodný. Dne 7.
zení hluchoněmým. V letech února 1948 se na ONV v No1929 až 1932 se u Františka vém Strašecí oženil s MiloZlonického ve Slaném vyu- slavou Nipauerovou (*18. 12.
čil fotografem a dne 25. listo- 1925), dcerou rolníka Adolfa
padu 1932 si založil ve Mšeci Nipauera z Přerubenic čp. 28
čp. 165 fotografickou živnost. a Marie, roz. Šmídlové (1895
I po komunistickém převratu – 1957) z Přerubenic čp. 10.
mu bylo dovoleno podnikat, Žili ve Mšeci čp. 165. Sám Joa to až do 31. prosince 1959. sef Klíma se ženil již podruhé,
Poté musel vstoupit do Místní- jeho první manželství však zůho hospodářství ve Mšeci, kde stalo bezdětné.

Jeho syn Milan Klíma.

životě. Byla jsi světlo mého života. Bez Tebe mně bude smutno, nikdy na Tebe nezapomenu. Bez Tebe mě přestal bavit
život.“
Bez své milované manželky žil pouze dva roky.
V roce 2003
zemřel ve 45
letech na infarkt, který ho
postihl cestou do práce. Jeho bratr Josef, který
trpěl těžkou
cukrovkou,
aniž by dodržoval životosprávu, a žil
sám se svou
maminkou,
odešel ze světa ještě mnohem dříve –
1. září 1987
ve věku pouhých 39 let.
Fotograf
Josef Klíma
byl rovněž i amatérským filmařem, když ve Mšeci natočil několik krátkých filmů. Před rokem je objevili manželé Hnízdilovi při demolici domu, kde
měl fotoateliér. Naše vydavatelství Gelton z těchto filmů
pořídilo DVD, které je možno
si bezplatně zapůjčit v obecní
knihovně.
Josef Klíma se dožil na svou
dobu relativně v ysokého
věku, zemřel 1. července 1990
ve věku 82 let. Jeho manželka Miloslava, která pracovala
na železniční zastávce Lužná,
ho přežila o 16 let, když zemřela 1. března 2006.

Jiří Červenka

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU LIBUŠE HNÍZDILOVÉ

Josef Klíma se narodil jako
prvorozený syn 15. srpna 1908
ve Mšeci čp. 139 (matčin rodný dům) v rodině poštovního
zřízence Rudolfa Klímy (1882
– 1956) a Františky Křenkové
(1884 – 1949). Jeho dědeček
Václav Klíma byl v obci Milý
čp. 6 rolníkem.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU LIBUŠE HNÍZDILOVÉ

Milan se vyučil na KladDne 22. listopadu 1948 se
jim narodil syn Josef, který byl ně horníkem a pak pracoval
již od mládí hodně nemocný na dole Nosek až do roku 1982,
a jenž pracoval v Novém Stra- kdy nastoupil do vězení. Poté
šecí na geodezii, a o deset let později 3. ledna 1958 syn
Milan, který
však byl problémovým
p otom kem
a prostor y
za zdmi věznice mu nebyly neznámé. Například v dubnu 1986 byl
odsouzen
na dva roky
nepodmíněně do 2. nápravně výchovné skupiny za to, že
svému bratrovi odcizil
6.000 Kčs,
k t e r é m ě l Josef Klíma ve Mšeci také filmoval.
schované
v krabičce na poličce nad poste- byl krátce zaměstnán u Vodlí, kalhoty rifle v hodnotě 490 Kč, ních staveb Praha a Metrostakteré později prodal v Praze vu. Teprve počátkem devadesáa několik pornografických foto- tých let šel do sebe, v roce 1991
grafií. Obžaloba ho navíc vinila, se oženil s Irenou, roz. Šafránže odcizil 1.030 Kčs i svému spo- kovou, úřednicí z Prahy, která
lubydlícímu na ubytovně.
měla s přechozího manželství
Již předtím byl třikrát soudně dceru Nelu, o kterou se však
trestán pro příživnictví, kráde- staral její bývalý manžel.
že, podvod a přečin proti praManželství mělo na Milacovní kázni. V roce 1982 byl na ohromně pozitivní vliv.
například odsouzen na 28 mě- Když jeho manželka na Nový
síců za zběhnutí, ačkoliv vojen- rok 2001 předčasně ve 39 leskou službu vykonával v letech tech zemřela, jakoby přestal žít
1977 až 1979. Zřejmě tedy šlo i on sám. Alespoň o tom svědo zběhnutí z vojenského cviče- čí text, který napsal na rub foní. V době zběhnutí se skrýval tografie své manželky, krátce
v lesích u Mšece a jeho mamin- po její smrti: „Byla jsi milovaka mu tam nosila jídlo.
nou a nejdražší bytostí v mém

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU LIBUŠE HNÍZDILOVÉ

Bývalý mšecký živnostník Josef Klíma patřil za první republiky, druhé světové války a i v době socialismu k nejvyhledávanějším fotografům v našem regionu. I přes své postižení
hluchotou byl ve Mšeci mezi lidmi velmi oblíben. Jaký to byl
člověk a jaký byl jeho život? Po půlročním pátraní se mi podařilo sestavit jeho životní příběh.

Fotoateliér Josefa Klímy za první republiky.
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ŽIVOT ÚSPĚŠNÉHO STAROSTY
A HOSTINSKÉHO BYL PLNÝ ZVRATŮ
osudným. Operovaná ledvina
se jí utrhla a způsobila smrt.
Ztráta druhého dítěte dopadla
na rodiče velmi krutě, zejména na matku.

se 13. února 1933 oženil se svou
o 31 let mladší služkou Marií
Pospíšilovou (*1902), dcerou
hostinského Josefa Pospíšila
ze Mšeckých Žehrovic. To bylo

Čenka Salače nejvíc trápilo, že
nebude mít komu předat své
hospodářství, a tak se svou druhou manželkou přivedl na svět
dvě děti – Josefa a Čeňka. Prv-

Čeněk Salač (první zleva) se svými příbuznými před svou hospodou cca v roce 1947 při svatbě
sestry jeho manželky Milči z Čenčic u Loun. Salačova manželka Marie (*1902) stojí vzadu se
syny Josefem a Čeňkem. Po stranách stojí manželčini bratři Josef a Václav, a vpředu sedí její sestra Alžběta s dcerkou Venuší. Na snímku je zachycen i harmonikář p. Vyskočil z Nového Strašecí.
Netrvalo dlouho a Čeněk
Salač ztratil i svou manželku
Marii, jež zemřela 7. července 1930 ve věku 56 let na zápal
plic. A zase byl sám, jako tehdy, když v dětství ztratil oba
dva své rodiče. Nakonec s ním
kvůli dědictví přestal komunikovat i jeho zeť, jelikož pro své
dcery chtěl zřejmě víc, než sám
Čeněk Salač uznal za vhodné.
Teď už zůstal úplně sám, a tak

pohoršení! Lidé, hlavně příbuzní, nemohli pochopit, že si nevzal starou, sobě rovnou a bohatou, že si bere služku. Čeněk
Salač však věděl, co dělá, vzal si
tu, která uměla pracovat na poli
a výborně vařila. To se ukázalo hned po prázdninách po jejich sňatku. Mladá energická
paní hostinská vařila pro řadu
letních hostů a všichni si její
kuchyni nemohli vynachválit.

Z RODINNÉHO ARCHIVU VENUŠE KOČOVÉ

Dokončení ze strany 4
Když však vypukla 1. světová válka, musel zakrátko narukovat a byl poslán na jižní bojiště, na italskou frontu. A tam
byl zabit. Několik vojáků vidělo
jeho skon, ale žádný se to neodvážil rodičům oznámit. Ti věřili až do konce války, že je jejich
syn v zajetí, a ještě několik let
po válce doufali, že se jim vrátí. Dokonce ještě v roce 1925,
když se ve Mšeci stavěl pomník
vojákům, kteří padli v 1. světové válce, nedali na desku vytesat jeho jméno. Stále na něj totiž čekali...
Jediná jejich dcera Anička se
vdala za úředníka Úrazové pojišťovny pražské, pana Purkarta. Rodiče s ní měli jiné úmysly, ale věrná láska zvítězila a konečně lepšího manželství si nemohli rodiče přát. Zeť byl sice
úředníkem, ale pocházel ze selského rodu, sám měl v Doníně pozemky a o dovolené byl
ochoten vypomáhat v hospodářství. Dokonce říkal, že až
budou rodiče starší, že zanechá
úřadu a odstěhuje se do Mšece.
Bohužel, neštěstím nebyl konec. Dcera Anička měla bloudivou ledvinu, která jí způsobovala potíže. Když už měla dvě
děti, někdo si vzpomněl, že by
se mohla dát operovat, aby lékaři tu ledvinu přišili. Anička
svolila a operace se zdařila. Jednou v noci však chtěla narovnat dítě v postýlce a zapomněla na zákaz, že nesmí nic těžkého zvedat. To se jí však stalo

ní z nich navštěvoval hospodářskou školu v Rakovníku
a potom pracoval v JZD jako
traktorista. Druhý se vyučil lakýrníkem a pracoval v Ostravě,
v dolech, poté v Lánech a Novém Strašecí. Oženil se, přivedl
na svět tři syny a pro početnější
rodinu koupil dům v Příbrami.
Oba synové v dětství trpěli
vadou řeči, ale otec jim sjednal
domácího učitele, který je do-

Naše poznámka
Dokončení ze strany 2
kteří v našich anketách vystupovali (někteří i dvakrát) a nebáli se prezentovat své osobní názory.
Vydávat místní noviny bylo
vždycky velmi těžké, a je to čím
dál náročnější, natož dělat noviny pro obec, která má pouze
několik set obyvatel. Ale zhotovovat do nich anketu „Ptali
jsme se na ulici“ je ještě daleko těžší, ne-li nemožné, jak se
nám ukázalo v poslední době.
A tak nám promiňte, že tuto
anketu již ve Mšeckých listech
nenajdete. Budeme se však nadále snažit, aby se Vám naše
noviny líbily, tak, jako doposud. A věřte nám, že to děláme
rádi a s láskou.
Jiří Červenka

DVĚ ULIČNÍ TABULE BYLY

PONIČENY VANDALEM

Koncem dubna dosud neznámý vandal poničil na rohu ulice
Zámecká a Za Bání dvě uliční
tabule, když je postříkal spre-

kázal této vady zbavit. Manželka Čeňka Salače, Marie, vstoupila do JZD, kde pracovala až
do roku 1978, do svých 76 let.
Byla navíc členkou představenstva.
Čeněk Salač dobře hospodařil, o čemž svědčí nejen jeho
úspory, ale i to, že přikoupil
rodný dům své matky čp. 67,
zbořil sousedící zeď a oba dva
dvory spojil tak, že jimi šlo
projet od západu k východu.
Naposled měl ve svém hostinci
U Salačů otevřeno 31. prosince 1949. Začátkem roku 1950
mu byl komunistickým režimem hostinec zabaven. Čeněk
Salač svůj milovaný hostinec
přežil pouze o tři měsíce, zemřel 5. dubna 1950 ve věku 79
let. Jeho manželka skonala o 35
let později, v polovině osmdesátých let.
Ulice, v které se nachází bývalý hostinec U Zeleného věnce, se od minulého roku jmenuje Salačova. V tomto dnes
již památném domě se rovněž
Josef Salač narodil.
Jiří Červenka

jem. Událost byla městysem
nahlášena Policii ČR. Uliční
tabule se instalovaly 7. července minulého roku.
- jč -

Poničená uliční tabule Za Bání.

FOTO LIBOR POŠTA

Posprejovaná uliční tabule „Zámecká“.

FOTO LIBOR POŠTA

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo ML vyjde 2. září.
Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat do 17. srpna na adresu naší redakce,
e-mailem nebo odevzdat
na úřadu městyse. Vaše redakce

Mšecké listy 1. července 2021

Městys Mšec
Vás zve na

LETNÍ KINO
v pátek 30. července

Fotbalové hřiště Sokol Mšec
Promítání po setmění v 21.15 hod.
Vstupné zdarma

(Film bude upřesněn)

inzerce
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DJ SHOW

PAVEL CALLTA
SUPPORT LESBIENS
NEBE KAPELA PEKAŘ
JAKUB DĚKAN & BAND MARTYHO BANDA
THE SILVER SPOONS

Deky, sezení a dobrou náladu s sebou
Občerstvení zajištěno Sokolem Mšec

MŠECKÁ
SEDMIČKA
31. července

Zveme Vás na šestý ročník
přespolního běhu
Kde: fotbalové hřiště TJ Sokol Mšec Prezentace: od 9:30 do 10:45 hodin
Start: 11:00 hodin Délka trati: 7,00 km
Kategorie: Muži do 39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–69 let, nad 70 let
Ženy do 34 let, 35–44 let, 45–54 let, nad 55 let
Kategorie pro místní občany
Pořadatel: Městys Mšec, TJ Sokol Mšec a MK Kladno
Startovné: 50 Kč
Ceny: Věcné ceny pro první 3 v kategorii, místní běžce a nejstaršího běžce
Trať: lesní a polní cesta
Bližší informace na www.obecmsec.cz; www.maratonkladno.cz

MEJSI & DEADLY SHOW

3. 7. 2021 MŠEC
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Pro zasmání
--U soudu: „Co vás to, člověče, napadlo, zastřelit zajíce,
když nejste členem mysliveckého spolku?“ „A co napadlo
toho zajíce, žrát na zahrádce
naši kapustu, když není členem
naší rodiny?“

Beze slov.

Křížovka

Hříčky
Co si kdo vezme?

VODOROVNĚ: A. Slovenské ženské jméno; úzkonosá opice;
pít. – B. Předložka; nevelká dívka; předložka. – C. Pobídka; maniok jedlý; zbavit ostří. – D. Evropan; MPZ Nizozemí; rukavičkářská useň; škola (franc). – E. Obal ze skla; potřeba oráče; předložka; státní pokladna. – F. Syntetický kaučuk; praskati; st. SPZ
Vsetína. – G. Slovenská otázka; konec tajenky; předložka. – H.
Ohrazená území pro zvěř; zbožná úcta; opěrná zeď.
SVISLE: 1. Kvasný nápoj; zeleninové jídlo. – 2. Začátek tajenky; luštěnina. – 3. Ženské jméno; citosl. ohrazení. – 4. Takto; mužský hlas. – 5. Jméno herce Aidy; bacily. – 6. Tuk z mléka; vzor. – 7. Milenec; SPZ Popradu. – 8. Polynéský nápoj; mládě kura. – 9. Papoušek; blok dat. – 10. Slovensky kdo; poloha
v józe. – 11. Odlévané; dílčí rozpočet. – 12. Kus hadru; jméno
dirigenta Krejčího. – 13. Kapr (slov.); prudké otáčení. – 14. Větná spojka; druhá část tajenky. – 15. Australská řeka; německy
ven. Pomůcky: École. Paket.
Tajenka z minulého čísla: Kde rodina v rozboji, tam je zlato na hnoji

Viktorka, Alík
a Micka jdou
na výlet. Za lahůdkami. Na cestě každého čeká
překážka. K její
překonání potřebují určitý předmět (vlevo nahoře). Co si kdo
musí vzít?

Kdo má kolik nohou?

Ty máš dvě
nohy, já čtyři
a hádej, kolik
nohou má ...
(tajenka)? Začáteční písmena obrázků nahoře tvoří tajenku.

--„Žena zastřelila svého manžela, protože prošel po čerstvě
vytřené podlaze.“ „Tak proč jste
ji ještě nezatkli!?“ „Čekáme, až
uschne podlaha.“
--Cestovatel v čase se objeví
v roce 2019 a baví se s mužem:
Muž: „Noooo....a jaký bude
rok 2020? Bude aspoň trochu
pozitivní?“ Cestovatel: „Jojo,
až moc...“

Hádanky
 Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš
co to je?
 Představte si, že jste
na opuštěném místě bez jakéhokoli zdroje světla. Máte 4 velikostně stejné tabletky, avšak 2
jsou modré a 2 červené. Protože
jste nemocní, potřebujete si dát
přesně jednu červenou a jednu
modrou, jenže netušíte, která
má ve skutečnosti jakou barvu
a pokud si jich dáte víc, předávkujete se a zemřete. Jak na to?
 Tři kamarádi šnorchlují
v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy, jak to?

Třetí je plešatý.

Mladíku, nechci vás strašit, ale tohleto bude vaše tchýně.

--Redaktor se ptá farmáře:
„Kolik mléka vám dávají tyto
krávy?“ „A která? Ta černá nebo
ta hnědá?“ „Třeba ta černá.“
„Tak 2 až 3 litry denně.“ „A ta
hnědá?“ „Taky 2 až 3 litry denně.“ Redaktor trochu znejistěl.
„Aha, a copak jim dáváte jíst?“
„A které? Té černé nebo hnědé?“
„Třeba té černé.“ „Ta jí na louce trávu.“ „A ta hnědá?“ „Ta jí
taky na louce trávu.“ Redaktor
už celý nervózní. „Proč se pořád
ptáte kterou myslím, když jsou
na tom obě stejně?“ „Protože ta
černá je moje“ „Aha, a ta hnědá?“ „Ta je taky moje.“

Z každé ukousnete přesně polovinu.

Nikoliv madam, otevřít si u nás prodejnu není trestné, pokud
ji neotevřete o půlnoci krumpáčem jako tady pán.

Tvoje jméno.

Jak se do něj ta Esmeralda mohla zamilovat? Vždyť von vypadá... jako ty!

--„Ztratila se mi manželka...“
„Mně taky.. Tak je půjdem hledat společně.“ Jak vypadá ta
tvá?“ „Štíhlá, vysoká blondýna, dlouhý nohy, prsa pětky...
A ta tvoje?“ „Na tu se teď vykašli, jdem hledat tvoji.“
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