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V-PROJEKT ZPRACOVAL NOVÝ ARCHITEKTONICKÝ

NÁVRH LOKALITY POD KOSTELEM

zz Jak obecně hodnotíte nový
návrh Architektonického a projekčního ateliéru V-projekt?
Nový návrh Architektonického a projekčního ateliéru V-projekt hodnotím velmi pozitivně a osobně se mi velice líbí.

Jak se promění tento prostor v lokalitě pod kostelem?
zz Takže Vaše představy
talizace prostoru pod kostelem
Jan Valer předložil 16. srpna. o nově zhotoveném či upraveNa, to, jak na něj pohlíží vede- ném projektu byly naplněny?
Ano, a než se pan Valer pustil
ní městyse Mšec, mně odpovído zpracování dalšího architekdal starosta Jiří Loskot.
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Proto se starosta Mšece Jiří
Loskot se zástupcem tuchlovického architektonického ateliéru Janem Valerem dohodl
na zpracování další studie tohoto prostou. Nový či upravený architektonický návrh revi-

tonického návrhu, tak jsem mu
řekl, aby si sám vyhodnotil setkání s občany, kde jsme představovali prvotní návrh studie,
a že do podoby nové studie nebudu nijak zasahovat. Osobně
mi trochu mrzí, že představení
studie se zúčastnila malá část
našich občanů.
Co se týká herních prvků, tak
určitě nemám takovou představu, že do tohoto prostoru vyloženě nepatří. Vždyť to je prostor, který má sloužit nejenom
k odpočinkovým, ale i volnočasovým aktivitám. A ze zkušenosti z ostatních obcí vím,
že na těchto místech se scházejí především maminky se svými dětmi a děti přeci nebudou
sedět jenom na lavičce anebo
pobíhat v její těsné blízkosti.
Takže maminky určitě uvítají,
že jejich děti si mohou někde
i hrát. Tato činnost patří k dětem od dávných dob a jsem přesvědčen, že by byla velká chyba
je na tomto místě nějak omezovat anebo s nimi vůbec nepočítat. Proto jsou navrženy celkem čtyři herní prvky. Jedná
se o skluzavku a lezeckou stěnu, které jsou umístěné do stávajícího svahu. Dále se jedná
o pískoviště, které by určitě nemělo chybět na žádném místě,

kde si chtějí hrát děti, a soustavu dřevěných, různě vysokých kůlů přes které mohou
děti přecházet.

a za efektivní považuji umístění návrhu na webové stránky obce, aby se občané mohli k návrhu vyjádřit kdykoliv
a z pohodlí svého domova. Nová studie je také
zveřejněna na jiném místě tohoto vydání Mšeckých listů. Mšečtí obyvatelé si nový architektonický
návrh tudíž mohou prohlédnout jak na internetu, tak na papíře, a pokud
se k němu nevyjádří, beru
to tak, že k návrhu nemají
připomínky.
� Pokud by byl tento architektonický návrh
schválen, jaký by byl další
Mšecký starosty je s novým archi- postup a kdy by se v protektonickým návrhem lokality pod storu pod kostelem mohla objevit první stavební
kostelem spokojen.
technika?
zz Bude městys organizovat
Pak by na revitalizaci tohodalší setkání s občany Mšece, to prostoru byl zhotoven prona kterém by byl nový archi- jekt a vše musí projít veškerou
tektonický návrh představen administrativou dle stavebního
veřejnosti a kde by se občané zákona, což nějaký čas potrvá.
Mšece mohli k němu vyjádřit? Takže musím konstatovat, že
Po zkušenosti z prvního se- jsem se mýlil, když jsem na jaře
tkání, kterého se zúčastnilo předpokládal, že bychom to
málo občanů, a zúčastnění byli mohli stihnout do zimy letošhlavně občané z nemovitos- ního roku. Stavební technika se
tí, které s řešeným prostorem pod kostelem objeví zřejmě až
přímo sousedí, se domnívám, v průběhu příštího roku.
Libor Pošta
že jedno takovéto setkání stačí
FOTO LIBOR POŠTA

Zhruba před dvěma měsíci byli mšečtí občané seznámeni
s architektonickým návrhem či projektem revitalizace prostoru pod kostelem. Obyvatelé Mšece, především ti, kteří bydlí v prostoru uvažované revitalizace, měli k architektonické
studii Architektonického a projekčního ateliéru V-Projekt několik připomínek. Smířit se nemohli hlavně s některými herními prvky pro děti, především se skluzavkou.

PODLE MÍSTOSTAROSTY LZE ŘIDIČE K DODRŽOVÁNÍ
Mnozí řidiči projíždějící městysem Mšec po hlavní silnici
1/16 překračují nejvyšší povolenou rychlost, běžně i o desítky
km/hod. a často tímto stylem Mšecí projíždějí kamiony a další těžká vozidla. Neposlušné řidiče se rozhodl „zkrotit“ místostarosta Mšece T. Rosenbaum, který usiluje o to, aby v úseku, ve kterém řidiči šlapou na plyn jako blázniví – od středu
městyse až po výjezd ze Mšece, bylo instalováno zařízení pro
úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel. Ale prosadit tento záměr u všech dotřených složek či institucí není vůbec jednoduché.

zz Ve spolupráci s policisty
a také s některými mšeckými
občany, jste navrhli, aby úsekové měření probíhalo v úseku dlouhém cca 920 metrů,
od středu městyse až po vý-

jezd ze Mšece směrem na Slaný. Proč jste vybrali či stanovili zrovna tento úsek?
Vše začalo tak, že na 18. února letošního roku jsem svolal
schůzku, která proběhla na úřa-

dě za účasti zástupců Policie ČR,
ŘSD, firmy GEMOS, pana J.
Šumy st., pana J. Majera. Z této
schůzky vzešel požadavek Policie ČR, že měřený úsek nesmí být
„od cedule k ceduli“, tak, aby měli
řidiči prostor zareagovat. Další požadavek se měl týkat až následného měření, a to nastavení
rychlosti, nad kterou už se bude
jednat o přestupek, a viníkovi
bude zaslána informace o spáchání přestupku s výzvou k úhradě pokuty. Tato hranice byla dohodnuta na průměrnou rychlost
v měřeném úseku, na 58km/hod.
Dokončení na straně 4
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RYCHLOSTI PŘIMĚT JEN ÚSEKOVÝM MĚŘENÍM

Mělo by úsekové měření, které by končilo u tohoto sloupu, nějaký smysl?

TECHNICKÉ PROBLÉMY NA MŠECKÉ ČOV

NEJSOU STÁLE VYŘEŠENY

V jarních měsících se na mšecké ČOV vyskytly určité technické problémy. Třeba kalolis nevykazoval požadované množství sušiny a kaly tak nemohly být odváženy do kompostárny.
Proto bylo toto zařízení reklamováno a posléze odvezeno. Nejen o tom, zda toto zařízení je již v provozu, jsem hovořil se
mšeckým starostou Jiřím Loskotem.

manipulaci s čerpadlem nedo- stavu čerpadlo, které se pocházelo k ohnutí výtlačné ha- škodilo, nás muže stát včetně
dice do polohy, která zamezu- výměny 100.000 Kč.
zz Budou ještě nutné nějaké
je průtoku odsazené vody. Navrhl jsem dodavateli úpravu, opravy či úpravy na nově zhoaby k tomuto nedocházelo, ale tovené kanalizaci?
Nějaké úpravy a opravy pravprozatím nemám jeho zpětzz Jak to vypadá s tím kaČástečně ano. Na čerpadle nou reakci.
děpodobně ještě nastanou.
lolisem?
odsazené vody částečně poO problému s ucpáváním vý- Právě i ze složitosti a náročKalolis je stále ve výrobním mohla určitá úprava, takže se tlaku z čerpací stanice na ČOV nosti díla je stanovena záruka
závodě, kde projsme již psali a musím na pět let. Již nyní víme, že nám
bíhají jeho úpravy
konstatovat, že k ucpání do systému natéká při a po kaa zkoušky. Po tuto
došlo opět, a to dvakrát. ždém dešti zvýšené množství
dobu vyvážíme teA dokonce k tak velkému, balastní vody (dešťovky), a to
kuté kaly na účet
že si s tím poradil speciál- dvěma možnými způsoby. Prvdodavatele.
ní tlakový vůz až na dru- ní je, že jsou netěsná víka šazz Bude dodán
hý pokus a s tlakem 40 chet, a druhou, že někteří užinový nebo „jen“
bar. Proto došlo po do- vatelé mají svedenou dešťovopravený?
hodě s dodavatelem čer- ku do kanalizace, nebo do kaO zcela novém
padel, firmou Hidrostal, nalizace čerpají vodu po dešti
kalolisu se zatím
k výměně oběžných kol ze sklepů. Já jsem byl přesvěddle dodavatele ne- Některé technické problémy na mšecké ČOV čerpadel. Tato výměna čen, že naši občané jsou zoduvažuje.
oběžných kol by měla povědní, ale případ s vhozenou
stále přetrvávají.
zz A c o d a l š í
zajistit vyšší tlak a vět- dekou mě přesvědčil o tom, že
technické problémy na čis- již nezavzdušňuje, ale je třeba ší množství nátoku splaškové nějaké hříšníky tu přece jen
tičce, na hlavní přečerpávací ještě vyřešit napojení výtlačné vody, a tím by se mělo přede- máme. Takže nás pravděpostanici atd.? Jsou již vyřešeny? hadice na čerpadlo tak, aby při jít opětovnému ucpání výtlaku dobně čekají i kontroly příz čerpací stanice na ČOV.
zz N a p o sle dy jsme
hovořili
Během červencových bouří ně ji nikdo neplatí. Takových i o neukázse na dolním hřbitově zřítil po- jsou na tomto hřbitově desítky. něnosti němník a prorazil hrobku, o kte- Nezbývá, než apelovat na ma- kterých obyrou se nikdo nestará a hlav- jitele těchto „anonymních“ v ate l , kte hrobek a hrobů, ří do kanaliaby se o místa, kde začního sysleží jejich před- tému vypouci, náležitě stara- štějí to, co
Čerpadlo hlavní přečerpávací stanice „nasáli, a především se tam nepatlo“ i tuto deku
přihlásili k place- ří...
ní nájmů z těchto
Ano, neukázněnost někte- pojek, a existují technologie,
hrobových míst. rých uživatelů našeho kanali- které případné hříšníky dokáV opačném přípa- začního systému, kteří do ka- ží odhalit.
dě má obec právo nalizace vypouštějí to, co tam
zz Jaká parametry vykazuhrobku zrušit.
rozhodně nepatří, především je voda, která odtéká ze mšecProražená hrobka na mšeckém hřbitově.
- jč - tuky a vlhčené ubrousky, je ké ČOV?
dalším významným probléDo konce srpna 2021 musímem. A zaznamenali jsme ješ- me vyhodnotit zkušební provoz
tě horší případy neukázněnos- a požádat o kolaudaci stavby.
NOVÁ INFORMAČNÍ TABULE ti, či spíše vandalismu. Před- Vyhodnocení máme již připraNa hřbitovní zeď u vchodo- nabarvit tu lavičku, jejíž om- stavte si, že výtlačné čerpadlo veno a jsem rád, že z pohledu
vých vrátek byla v červenci in- šelost vynikla právě díky nové nám nejen ucpala, ale také po- kvality vypouštěné vody se nestalována informační tabule. bílé tabuli...
- jč - škodila normální přikrývací vyskytl za celý rok žádný prodeka z domácnosti. Tato deka blém a kvalita vypouštěné vody
Měly se tam objevovat veškeré informanemohla projít do kanaliza- splňuje kvalitu a požadavky dle
ce, které se dosud
ce díky své velikosti přes WC, platné legislativy.
připínaly na vrátale někdo se odpadu zbavuje
zz Kdo v současné době obka a vrata, vedoubohužel tak, že ho hodí buď sluhuje mšeckou ČOV?
cí na hřbitov. Je to
V současné době jí technicdo domovní šachtičky, nebo
jistě dobrý počin,
přímo do šachty v komunika- ky obsluhuji já a po mechanicprotože ta polepená
ci! A to nás stojí další nákla- ké stránce, úklidu a likvidace
vrátka informačnídy, které zaplatíme všichni, až shrabků zaměstnanci městyse,
mi plakátky žádnou
se bude stanovovat poplatek pracující jako údržbáři a uklíkrásu nedělala. Tak,
za vypouštění splaškové vody zeči veřejných prostranství.
Nová informační tabule u dolního hřbitova.
a teď ještě konečně
Libor Pošta
na následující rok. Pro předFOTO LIBOR POŠTA

PADLÝ POMNÍK

PRORAZIL HROBKU
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Jak to dokázali?
Naši předkové byli nejen
moudří, ale oplývali i řadou
schopností, které my již dnes,
bohužel, nemáme. Dokázali například předvídat počasí,
aniž měli k dispozici meteorologické stanice, dovedli léčit
nemoci, ačkoliv neměli žádné lékařské vzdělání, dokázali
se radovat ze života, přestože
třeli bídu s nouzí, byli schopni
bez problému vychovat deset až
patnáct dětí, a uměli si zároveň
prostřednictvím svých potomků zajistit poklidný život ve stáří, i když nepobírali žádný důchod. A také věděli, kdy přijde
ta stará paní s kosou...
Celou dobu si lámu hlavu
nad tím, jak naši předkové dokázali odhadnout datum své
smrti. Až do poloviny minulého století bylo naprosto běžné,
že člověk, který tušil, že se blíží jeho poslední dny, si zavolal
kněze, který ho zaopatřil svatými svátostmi umírajících, laicky řečeno udělil mu poslední
pomazání.
Prošel jsem si mšecké matriky, abych zjistil, jak se v kterých
časech toto praktikovalo a jak
nemocní dokázali svůj konec
odhadnout. V druhé polovině
19. století téměř každý druhý
občan ve Mšeci před svou smrtí
požádal o poslední pomazání,
a jak se začala blížit první světová válka, tak tento počet narůstal. K velkému útlumu v počtu žádostí o tuto službu došlo ve třicátých letech, což byl
zřejmě důsledek toho, že se ze
Mšece postupně stávala ateistická obec.
Zajímavější, než počet žádostí o přijetí svaté svátosti umírajících, je, jak Mšečané dokázali odhadnout čas své smrti,
včetně těch, kteří stáli v jejich
čele. Starosta Antonín Mansfeld, který zemřel 7. července 1871, přijal svatou svátost
umírajících jen několik hodin
před svou smrtí, starosta Antonín Pucholt, jenž zemřel 11.
října 1910, požádal o poslední pomazání dva dny předtím,
než odešel na věčnost, a starosta Jan Důras, který skonal 8.
listopadu 1925, požádal kněze
o tuto službu pouhý den před
svou smrtí.
Vycítit, že se blíží člověku poslední hodinka, však ve Mšeci nedokázali pouze jeho starostové, i prostí lidé vycítili, že
do konce jejich života již zbývá
jen několik dní, často i hodin.
Jiří Červenka
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BYLA INSTALOVÁNA
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Naše poznámka

aktuality
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NOVÝ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADŮ ZAČNE
VE MŠECI FUNGOVAT JIŽ OD 1. ŘÍJNA

zz Co je hlavním důvodem
toho, že původně zamýšlený termín (od 1.1. 2022) pro
spuštění nového systému třídění odpadů již neplatí a nově
se má začít již od 1. října tohoto roku?
Hlavním důvodem urychlení zavedení tohoto systému je hlavně stálý nepořádek
na sběrných místech. S novým
systémem předpokládáme, že
se budou lidé o svoje nádoby
starat a tím je budou také využívat. Bude to velké plus pro
nás všechny.
zz Vedly vás k tomuto rozhodnutí ještě jiné okolnosti
či důvody?
Úklid na sběrných místech
neúnosně a zbytečně zaměstnává naší údržbářskou četu,
která prakticky denně uklízí
a přetřiďuje odpad okolo kontejnerů. A věřte, je to boj s větrnými mlýny.
zz Jak probíhá boj s takovými větrnými mlýny, resp. jak

Svozová firma na nás žádný
tlak nevyvíjí. Je to čistě naše
rozhodnutí, systém door to
door zavést co nejdříve. Každá změna je vždy chápána jako
něco špatného, ale bez změny

se vám daří bordel či nepořádek před sběrným dvorem,
u restaurace Na Knížecí, likvidovat?
Naše údržbářská četa bojuje velmi statečně a chtěl bych jí
moc poděkovat. Každý den se
hrabat v cizích odpadcích není
zrovna super start do nového
dne, ale musíme ještě chvilku vydržet. Od října se žluté a modré
kontejnery přesunou do hospodářského dvora a tam bude třídění a ukládání pod dohledem.
Jsem optimista a myslím, že pokud dáme lidem domů nádoby
na tříděný odpad, tak i ti zapřísáhlí netřídiči nakonec třídit začnou. Vždyť je to tak jednoduché, na každém zboží je etiketa
a na ní symbol, o jaký odpad se
jedná, a hned vím, do jaké popelnice odpad umístím.
zz Na posledním veřejném
zasedání mšeckého zastupitelstva zazněl názor, že tak činíte
na nátlak svozové firmy. Můžete se k tomu vyjádřit?

Tomáš Rosenbaum: „Přeplněné kontejnery u restaurace Na Knížecí budou již brzo minulostí.“

VYSTAVIL SVÉ HARAMPÁDÍ

matrace a koberec, aby to bylo
každému pěkně na očích. Zřejmě chtěl rychle sehnat kupce,
pouze tam zapomněl umístit
svou navštívenku...
- jč -
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Koncem července ve Mšeci
poblíž křižovatky ulic Pod červenou strání a Novostrašecké
ulice někdo vystavil vybavení
svého pokoje. O zábradlí opřel

vou nádobu na plast a tu stejnou i na papír. Pokud někdo
podle svých zvyklostí usoudí,
že by mu vyhovovala jiná velikost nádoby, musí tento požadavek nahlásit na úřadě.

bychom těžko začali plnit odpadový zákon a začali snižovat
množství komunálního odpadu, který končí na skládkách.
zz Zaznamenáváte nějaké
připomínky občanů k novému systému třídění odpadů?
Já osobně jsem zatím zaregistroval samé kladné ohlasy
a na veřejném zasedání jsme
to důkladně vysvětlili i těm,
co měli negativní připomínky.
zz Někteří občané „vyprodukují“ více určitého odpadu
a tudíž jedna popelnice třeba na komunální odpad jim
nepostačí, jiní zase popelnici na jiný druh odpadu, třeba
na papír, nebudou potřebovat. Mohou so občané zažádat
o více popelnic na určitý druh
odpadu a naopak, některé popelnice zrušit?
Jak jsme informovali v letáku. Domácnost s dvěma lidmi
bude mít nárok na jednu 120litrovou nádobu na plast a tu
stejnou i na papír. Domácnost
s více než dvěma lidmi bude
mít nárok na jednu 240litro-
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Vedení městyse Mšec se rozhodlo zavést nový systém třídění odpadů o čtvrt roku dříve (již od 1. října tohoto roku), než
bylo původně zamýšleno. Co vedlo starostu a místostarostu
Mšece k tomuto kroku? Na to jsem se ptal místostarosty Tomáše Rosenbauma.

Věděli jste, že…

Pokud nebude někomu stačit vyvážet komunální odpad
jednou za 14 dní, bude si muset dokoupit vývozy.
zz Můžete ještě zmínit to,
jakým způsobem se budou
nádoby s jednotlivými odpady vyvážet?
Ano, opakování je matka
moudrosti. První úterý v měsíci se bude vyvážet komunální odpad, druhé úterý v měsíci
se bude vyvážet plast, třetí úterý v měsíci se bude vyvážet opět
komunální odpad a čtvrté úterý
v měsíci se bude vyvážet papír.
Nádoby budou všechny černé. Rozlišeny tak budou pouze samolepkou, co lze do nádoby umístit.
zz Co ještě bude z Vašeho
pohledu nutné udělat pro bezproblémové fungování nového systému třídění odpadů?
Všechny nádoby budou opět
čipované, abychom měli přehled, kolik je po obci přesně nádob a mohli tak dělat statistiku
ohledně kompletních odpadů.
Libor Pošta

Nej, nej, nej…

Vrba v Drobného ulici byla vyvrácena z kořenů.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Zlomená vrba u Červeného rybníku.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

DVĚ VRBY U ČERVENÉHO RYBNÍKA NEPŘEŽILY BOUŘI
V noci ze 13. na 14. července vichřice zlomila a vyvrátila dvě staré vysoké vrby,
které stály u Červeného rybníka v ulici Drobného. Vyvrácený strom tam ležel ještě v polovině srpna.
Vichřice polámala některé
stromy, především vrby, také
na obtokové strouze Červeného rybníka.
- jč -

 Kolem obecního domu
a u kašny byly v roce 1885 vysázeny stromy, konkrétně kaštanové kokrasy, které obstaral
bývalý knížecí ředitel schwarzenberského panství Ferdinand
z Laufbergru.
 V létě 1914 se prováděly opravy několika zdejších
domů. Při přestavování stavení čp. 62 (původně patřilo Antonínu Absolonovi) na dvoupatrový dům, který zakoupil
sadař a hostinský Josef Vinkler z Prahy, uklouzl a spadl ze
střechy při podávání cihel chlapec Svítil a na zemi zůstal ležet
v bezvědomí. Teprve přivolaný
lékař MUDr. Pastýřík ho přivedl k vědomí a konstatoval, že si
způsobil vážné vnitřní zranění.
 Dne 1. března 1938 se konal Maškarní masopustní ples.
Tohoto dne, ač nebyl maškarní průvod povolen, jela v kočáře dvěma voly taženém jeptiška (obchodník Šlégr) s Pepkou Rejholcovou (paní stavitelová Pochová). Tančení jeptišky, které bylo zesměšňující,
a žehnání křížem vzbuzovalo pohoršení. „Mezi přítomnými se nenašel nikdo, kdo
by toto jednání odsoudil,“ zapsal do farní kroniky tehdejší
místní farář Josef Krouza. Pouze četnický praporčík Doležal
oznámil vše okresnímu soudu
v Novém Strašecí.
 Rada MNV v roce 1972
jako odměnu za dobrou práci
objednala pro své občany autobus, který měl dopravit zájemce na výstavu „50 let SSSR“.
Jeden z místních poslanců při
té příležitosti upozornil na nevhodné oblékání a dlouhé vlasy
některých mladých lidí v obci,
což podle něj propagovali sportovci a někteří umělci účinkující v televizi. Uvedl, že tito veřejně známí občané, vystupující v televizi, neslouží za dobrý
vzor naší mládeži.
Jiří Červenka

 Jeden z největších požárů ve Mšeci se stal v roce 1807.
Na Zelený čtvrtek 26. března
vznikl po desáté hodině večerní v otýpkách Jiřího Sládka,
které byly srovnány u stodoly
Jana Fortina, oheň, jenž ihned
zachvátil stodolu, jakož i stodoly Martina Mansfelda, Martina Stögra a Josefa Volfa. Požár prý byl tehdy tak velký, že
obrovské plameny byly vidět až
na Bílé hoře.
- jč -
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Stalo se před sto lety
 V roce 1921 se pokračovalo v jednání ohledně zřízení měšťanské školy. Původně
se počítalo, že by mohla být
umístěna do zámku, který by
vnitřním provedením těmto
účelům vyhovoval, ale nakonec se z toho ustoupilo. Poté
se začalo prosazovat, aby obec
odkoupila hostinec Na Silnici
a zrekonstruovala jej na měšťanskou školu. Za budovu hostince obec nabízela až 250.000
Kčs. Nakonec i z tohoto sešlo.
 Dne 11. května 1921 začal
starosta podnikat první kroky
k zajištění autobusové dopravy.
Do té doby se muselo chodit pěšky do Nového Strašecí, Rakovníka, Loun, Slaného či Kladna.
 Jednání ohledně veřejné telefonní hovorny se v roce
1921 protahovalo, protože
okresní správní komise odmítala na ni přispět. Žádala, aby
náklad nesla obec, jelikož se nejedná o zájem celku.
 V roce 1921 se ve Mšeci nacházelo 187 obydlených
domů, v kterých bydlelo celkem
1.163 obyvatel. Jiří Červenka

KDO INICIOVAL UMÍSTĚNÍ ZÁTARASU
DO VJEZDU NA MŠECKÉ NÁDVOŘÍ?

Před letošními prázdninami byl do vjezdu na zámecké nádvoří, u autobusového nádraží, instalován betonový zátaras,
na nějž někdo po krátké době velkými písmeny napsal: Starosto děkujeme! Na červencovém jednání zastupitelstva městyse došlo k „odhalení“ iniciátorů tohoto kroku, s kterým se
někteří občané jaksi nemohou smířit.
Zátaras se na tomto jednání
začal řešit v okamžiku, když se
jedna ze mšeckých občanek zeptala: „Celá léta se tam dalo bez
problémů projíždět a najednou
je tam zátaras, který byl na určitou dobu odstraněn, ale když
jsem tam nedávno zase vjela,
tak jsem si o něj skoro rozflákala auto. Co se stalo, že tam
musel být umístěn?“
Slovo si hned vzal starosta
Jiří Loskot: „Já k tomu mohu
říct jen to, že jsem byl jediný
ze mšeckého zastupitelstva,
který byl proti umístění zátarasu do vjezdu na mšecké nádvoří, a přání mých osmi kolegů jsem musel respektovat.“
Následně se k tomuto zátarasu
vyjádřil zastupitel Mani Soule: „Já se k tomu hlásím a jsem
rád, že se tam konečně něco
dalo. Já jsem o to žádal již před
pěti lety, protože zámeckým
nádvořím, kudy chodí děc-

Po starostovi se k zátarasu
vyjádřil další z mšeckých občanů: „Mně to sice nevadí, já
tam tudy nejezdím, ale vím,
že řada mšeckých občanů s tím
problémy má, protože uzavřené mšecké nádvoří musí složitě objíždět po státní silnici,
kde jezdí stále více kamionů.“
Následně se o slovo přihlásil
Jiří Šuma st.: „Já jsem byl je-

ze i tento zátaras. A ,přiznám‘
se, že jsem ho tam také instaloval. Činil jsem tak proto, že
jsem cítil velký tlak jak zastupitelů, tak i mšeckých občanů,
i když vím, že všichni mšečtí
občané z toho, že jsme zameka do školy, projíždí poměrně
zili průjezdu vozidel tímto arevelkou rychlostí stále více kaálem, nadšeni nebudou. A činil
mionů, náklaďáků, autobusů
jsem hlavně na základě mého
a dalších vozidel. A ještě letos
vlastního přesvědčení. Mysv březnu jsem
lím si, že když tam
dostal od vechodí docela hoddení městyse
ně dětí, které směo dp ově ď, ž e
řují jak do školy,
žádné nebezna hřiště do parku
pečí, co se týče
nebo do jídelny, tak
projíždějících
autobusy, náklaďávozidel, tam
ky, kamiony a i jiná
nehrozí a ani
vozidla by tam urškola to nečitě projíždět nechce. K tomu
měla. Nevidím pro
s e J. L o skot
to důvod!“
hned vyjádřil:
Nakonec zazněl
„Jak ředitel, tak
ten názor, že pokud
jeho zástupkyse podaří zrealizoně mně říkali, Betonový zátaras s „poděkováním“ starostovi městyse.
vat projekt výstavže tam žádnou
by repliky zámecké
zábranu nechtějí. Že se o bez- den z hlavních aktérů toho, že brány, nebude již možné, aby
pečnost dětí neobávají a že jak do vjezdu na nádvoří mšecké- nádvořím mšeckého zámku
zaměstnanci, tak i rodiče, kte- ho zámku byly umístěny nej- projížděla těžká vozidla, a proří tam vozí své děti do školy, prve velké betonové květináče, blém bude tím pádem vyřešen.
tam nějakou zábranu nechtějí.“ které záhadně zmizely, a poslé- 
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Antonín Mansfeld
starosta a hostinský
Antonín Mansfeld se narodil
4. ledna 1823 ve Mšeci čp. 27,
v rodině obuvníka Jana Mansfelda (1794 – 1877) a Anny
Riegerové ze Mšece 61. Vyučil
se bednářem a oženil se s Marií Valentovou (1826 – 1888),
dcerou sedláka Josefa Valenty
z Třebichovic čp. 3.
V letech 1861 až 1864 byl starostou Mšece a přibližně v této
době založil v domě čp. 110,
který předtím zakoupil, hostinec U Zlaté koruny (časem byl
přejmenován na „U České koruny“) a vedl ho až do své smrti. Syn Jan (*19. 12. 1859) pokračoval v rodinném hostinci.
Nejstarší dcera Marie (*26. 10.
1853) se vdala za kupce Václava
Baňku (*1850) z Jedomělic čp.
21, druhá dcera Kateřina (*14.
12. 1856) se provdala za četnického závodčího Karla Pevničku
(*1845) z Hradešic, třetí dcera
Antonie (*7. 4. 1863) se vdala
za hostinského Josefa Kulhavého (*1852) z Kladna čp. 555.
Antonín Mansfeld zemřel
ve věku 48 let, dne 7. července
1871, ve Mšeci čp. 110 na otravu krve. Jeho manželka skonala 3. května 1888 ve věku 62 let
na rakovinu žaludku.
Jiří Červenka
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PODLE MÍSTOSTAROSTY LZE ŘIDIČE K DODRŽOVÁNÍ

RYCHLOSTI PŘIMĚT JEN ÚSEKOVÝM MĚŘENÍM

Dokončení ze strany 1
zz Zástupci skoro všech
dotčených institucí neměli
s předloženou dokumentací
k úsekovému měření žádný
problém, zástupce rakovnické
dopravní policie ano. V čem je
problém?
Dne 12. března tohoto roku
proběhla schůzka s projektantem z firmy GEMOS, kterému
jsme přetlumočili požadavky
Policie ČR. Po obhlídce vhodného umístění, které by splňovalo požadavek Policie ČR, byla
firmě GEMOS poslána objednávka na vyhotovení zjednodušené situace s umístěním měření. Tento dokument byl odeslán s žádostmi na dotčené orgány. Všechny, až na Policii ČR,
s umístěním měření souhlasily. Policie ČR změnila názor
a nyní argumentuje, že za 5 let
se zde stalo „pouze“ 8 dopravních nehod, které ale nezavinila vysoká rychlost.
zz Mělo by úsekové měření
být jen ve středu městyse, kde
řidiči poblíž školy či restaura-

ce Na Knížecí přirozeně, instinktivně zpomalují, vůbec
nějaký smysl?
Posuďte sám, když z celkových 920 metrů by dle nových

Tomáš Rosenbaum věří, že
se dokáže prosadit úsekové
měření v celém téměř kilometrovém úseku silnice 1/16.
požadavků Police ČR zbylo asi
350 metrů. Je to úsek kolem autobusové zastávky, kolem školy k odbočce na Nové Strašecí.
Je zarážející, že na silnici I/16,

FOTO LIBOR POŠTA

Místní osobnosti

aktuality

která vede přes Mšec až k Mladé Boleslavi a dále na hranice
s Polskem je mnoho úseků, kde
mají bezpečnost řešenou úsekovým měřením nebo zpomalovacím semaforem. Měřené
úseky se délkově blíží k tomu
našemu původnímu. Jsou to
obce Skuhrov, Vavřineč, Byšice a Vysoká Libeň. Nevím, proč
v jiném okrese úsekové měření
podporují a u nás nikoliv? Policii by mělo přece jít o prevenci a předcházení nehod a jak jinak to realizovat, než kontrolovat rychlost nonstop.
zz Myslíte si, že neukázněné
řidiče dokáže „umravnit“ nějaký vyhýbací ostrůvek, který
navrhují a prosazují rakovničtí policisté a také ŘSD?
Vyhýbací ostrůvek řidiče
možná zpomalí jen na jednom
místě, ale všichni víme, jak to
ve skutečnosti funguje. Zpomalíte, objedete a opět zrychlíte. Takže máte „pod kontrolou“ pouze velmi malou část.
zz Jak chcete dále postupovat? Jakými argumenty chce-

te rakovnickou dopravní policii přesvědčit o tom, že úsekové měření by mělo probíhat v celém, téměř kilometrovém úseku?
Hlavní argument zůstává
stejný: pohyb osob je po celém úseku od fotbalového hřiště až po ulici Ořechová. Další
argument je, proč to někde jde
a u nás ne!
zz Co když se nepodaří úsekové měření zrealizovat? Existují ještě jiné možnosti, jak
řidiče projíždějících vozidel
přimět k dodržování nejvyšší povolené rychlosti a větší
ohleduplnosti?
Jsem naprosto přesvědčen, že
bez úsekového měření nikdo řidiče dodržovat rychlost nedonutí. Občas se tu ukáže hlídka
Policie ČR a chvilku měří, ale
potom, co si to řidiči kamionů řeknou přes vysílačky a řidiči osobních vozidel přes dopravní aplikace, tak policie odjede s nepořízenou a situace se
vrátí opět do neúnosné situace.
Libor Pošta
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V ZASTUPITELSTVU SE ŘEŠILO

NĚKOLIK PROBLÉMŮ
ci opravdu velký problém, a já
bych byla ráda, kdyby vedení městyse to začalo nějak řešit, protože upřímně já to řešit
nechci, resp. ukazovat na sousedy, nebo říkat, že někdo pálí
v kamnech odpady, a dělat si

Nově zvolení členové kontrolního výboru – Libuše Bestajovská,
předsedkyně (vlevo), a Mani Soule.
jednomyslně schváleni, mohlo
se hned přistoupit k dalšímu
bodu jednání, a to k diskusi.
První dotazy mšeckých občanů směřovaly k novému systému třídění odpadů, který vedení městyse hodlá spustit již
1. října 2021. Pan Majer namítl, že když topí uhlím a když se
černé popelnice budou vyvážet 1 x za 14 dní, tak nádoba
na komunální odpad mu nemůže rozhodně stačit. Starosta
k tomu poznamenal. „Tvůrci
nového zákona o odpadech asi
nepočítali s tím, že když bude
někdo topit uhlím, tak komunálního odpadu bude mít poněkud více a stávající roční limit vyčerpá již za několik málo
měsíců. A protože systém vývozu, respektive počet svozů,
je daný, lze toto řešit jen přidáním dalších nádob.“
To, že někteří mšečtí občané
se tříděním odpadů příliš nezabývají a likvidují ho po svém,
zmínila jedna z přítomných
mšeckých občanek: „Co mám
dělat s lidmi, kteří v okolí pálí
v kamnech odpad? A pálí ho týden co týden a vůbec to nesouvisí s tím, jestli mají plnou popelnici či nikoliv. A že takových
lidí tady není málo, to víme
všichni! Takže často, mnohdy
i v letním období, musím zavírat okna, abych ten smrad nemusela dýchat. Tohle je ve Mše-

tady zle. A jak to bude vypadat po zavedení nového systému třídění odpadů, kdy se sníží
počet svozů, což bude některé
lidi k pálení odpadů v kamnech
více motivovat?
Starosta k tomu řekl následující: „To je samozřejmě velký problém, ale pokud neřekneme, kdo to dělá, tak já nemám představu, jak bychom
toto mohli řešit.“ Na to reagovala zastupitelka Libuše Bestajovská: „Kontrolu v obci přece může kdykoliv udělat orgán
kontroly životního prostředí.“
Jiří Loskot na to: „Dobře, ať
přijede orgán ochrany ovzduší
a udělá kontrolu po celé obci.
A můžete se toho, paní Bestajovská, klidně ujmout. A uvidíme, jestli to udělají.“ L. Bestajovská: „Proč by to neudělali? Od toho tam přece jsou. Ale
zavolat by je měl přímo starosta, nikoliv zastupitel městyse.“
Slova se ujala také zastupitelka Lenka Vosátková, a starosty
se zeptala, zda spuštění nového systému třídění odpadů již
od 1. 10. 2021 by čistě jeho rozhodnutí. Jiří Loskot odpověděl
následovně. „Ano bylo to moje
rozhodnutí, které jsem konzultoval s panem místostarostou. Naše rozhodnutí uvítali,
po zkušenostech z jiných obcí,
hlavně z Lubné, také zástupci
společnosti Marius Pedersen.

FOTO LIBOR POŠTA

Prvním bodem jednání byla
volba nového kontrolního výboru. A protože navržení členové výboru – Libuše Bestajovská, jako předsedkyně tohoto výboru, a Pavel Mikovec
a Mani Soule, jeho členové, byli

Hned nato se jedna z přítomných občanek zeptala: „Takže
pro vás má větší váhu nátlak
svozové firmy, než názory občanů?“ Starosta odvětil: „Není
tomu tak. Hlavní motivací pro
spuštění nového systému třídění odpadů od 1. října tohoto
roku je nepořádek kolem kontejnerů u restaurace Na Knížecí. Nedá se to uhlídat a odpady
všeho druhu sem vozí i cizí lidé.
A jak na spuštění nového systému třídění odpadů od 1.10
2021 pohlížejí mšečtí občané?
Ti nám telefonují, objednávají
si popelnice a jsou rádi, že jsme
to konečně udělali. A nikdo,
mimo několika zde přítomných
občanů, nemá problém s tím,
že to spustíme o něco dříve.
Troufnu si říct, že 99 procent
lidí, kteří nám nahlašují popelnice, jsou s tím spokojeni, chválí náš postup a těší se na to.“
Místostarosta Tomáš Rosenbaum se ke starostovi připojil těmito slovy: „Naši lidé teď nedělají pomalu nic jiného, než že třídí
bordel, který tam někdo za večer
a noc nahází. A hlasům, že nový
systém spouštíme dříve kvůli nějaké firmě, opravdu nerozumím.
Rozhodli jsme se tak proto, že
chceme mít pořádek v obci a občanům usnadníme třídění odpadů. Takže to děláme kvůli sobě
a ne kvůli nějaké firmě!“
Poté J. Závora vznesl dotaz
k výstavbě chodníků ve Slánské ulici. Jiří Loskot odpověděl
takto: „K výstavbě chodníků
při silnici 1/16 ve Slánské ulici mohu říct to, že v současné
době probíhá řízení k povolení
stavby, která by mělo být ukončeno někdy na podzim tohoto
roku. A hned po vyhlášení dotačního titulu Státního fondu
dopravní infrastruktury, což
by mělo nastat letos v říjnu, se
s tímto projektem přihlásíme.
Já si myslím, že máme téměř
stoprocentní naději s tímto
projektem uspět, protože součástí dokumentace je také bezpečnostní audit a je zhotovena
přesně tak, jak vyžaduje SFDI.“
Dále se J. Závora zeptal na to,
jak to vypadá s úsekovým měřením ve Slánské ulici. K tomu
se vyjádřil místostarosta T. Rosenbaum: „V posledních Mšeckých listech byl vyobrazen
úsek, kde by bylo dle našeho
názoru vhodné měřit rychlost

projíždějících vozidel. Na základě informací a podmínek,
která nám byly de facto nadiktovány zástupcem rakovnické
dopravní policie, a na základě
požadavků mšeckých občanů
byl zpracován projekt na instalaci zařízení pro úsekové měření. Veškerou dokumentaci jsme
odeslali na všechny dotčené instituce, včetně rakovnické dopravní policie, a od všech, kromě police, jsme obdrželi kladné stanovisko. Zástupce rakovnické policie se k tomu postavil tak, že navržený úsek, dlouhý cca 920 m, nám zkrátil asi
na 350 m. Zklidnění dopravy
je dle něj nutné jen ve středu
městyse, kolem školy či restaurace Na Knížecí. Argumentoval, že tento úsek je nejrizikovější a dál, ve Slánské ulici, se
za posledních deset let nestala
žádná dopravní nehoda, jejíž
příčinou by byla nepřiměřená
rychlost, a že chůze po krajnicích ve Slánské ulici je bezpečná. A že rakovnická dopravní policie je nakloněna spíše
tomu, aby se na obou výjezdech ze Mšece postavil nějaký
vyhýbací ostrůvek. Takže teď se
snažíme rakovnickou dopravní

byly od začátku minulého roku
do dnešních dnů realizovány
na budovách městyse, a co se
na nich bude dělat do konce tohoto roku. Jiří Loskot odpověděl, že si nevzpomíná na nějaké
opravy či investice, ale že ještě
v letošním roce by mělo proběhnout výběrové řízení, z kterého vzejde firma, která zhotoví novou fasádu na budově úřadu městyse a na poště, a taktéž
na těchto budovách budou vyměněna všechna okna. Ale vše
má kvůli řekněme projekčnímu
skluzu určité zpoždění. P. Štýbr
starostovu odpověď hned okomentoval slovy: „Tak zase nic.“
Dále se P. Štýbr zeptal, jak
městys naložil s částkou, mírně
převyšující 1 mil. Kč, kdy každá
obec obdržela 1240 Kč na obyvatele jako jakousi covidovou kompenzaci. Jiří Loskot se
k tomu vyjádřil takto: „My jsme
navíc žádné peníze nedostali,
naopak jsme kvůli různým covidovým opatřením o zhruba 3
a půl milionu Kč přišli.
V diskusi dále vystoupili i někteří rozhořčení rodiče, jejichž
děti navštěvují ŽŠ a mateřskou
školku ve Mšeci, a zmínili, že
komunikace mezi rodiči a ve-

FOTO LIBOR POŠTA

Ve čtvrtek 29. července proběhlo ve mšeckém kulturním
domě další veřejné zasedání mšeckého zastupitelstva. Z jednání, které se konalo na žádost opozičních zastupitelů, se omluvili Aleš Nezbeda, Jiří Šuma ml. a Tomáš Jílek.

Veřejného zasedání mšeckého zastupitelstva se na konci července zúčastnila necelá třicítka mšeckých občanů.
policii přesvědčit, že měření je
nutné v celém námi navrženém
úseku a uděláme vše pro to, aby
své stanovisko změnili.“
K úsekovému měření ještě
J. Závora zmínil, že s panem
Majerem podstoupili asi dvouhodinové jednání se šéfem dopravní policie, panem Hellerem, a že se nakonec shodli na
tom, že úsekové měření nemá
až takový smysl, jako tzv. zpomalovací ostrůvek.
Do diskuse se zapojil také
P. Štýbr, který se starosty Mšece
zeptal, jaké opravy či investice

dením školy a školky velmi vázne, resp., že vedení obou škol
se odmítá s rodiči o jakémkoliv problému na školách bavit. Mimo špatné komunikace mezi vedením škol a rodiči
někteří přítomní rodiče poukazovali i na podivné personální
praktiky ve školce a ani já jsem
po této diskusi nevěděl, kdo
vlastně zastává funkci ředitelky v mateřské školce. A nevěděl to ani sám starosta městyse,
protože od zástupkyně ředitele,
paní Kvapilové, neměl stále potřebné informace. Libor Pošta
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ZÁMECKÁ BRÁNA BY MĚLA BÝT

Manželství uzavřeli

POSTAVENA V PŘÍŠTÍM ROCE
Městys Mšec podal žádost o dotaci na výstavbu repliky vstupní brány do zámeckého nádvoří. Na to, v jaké fázi se tento projekt nachází, jaká je šance na přidělení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu, jsem se ptal místostarosty
Mšece Tomáše Rosenbauma, který se tomuto projektu věnuje:

 Žádost o dotaci jste podali přes Místní akční skupinu (MAS) Rakovnicko, jejíž členové měli ze zaslaných

Dle zkušeností z MAS Rakovnicka se jim ještě nestalo,
aby jejich doporučení SZIF nakonec nepodpořil, takže naše
šance jsou veliké.
Jediný faktor, který by mohl
žádostí již vybrat ty nejví- dotaci nějak ovlivnit, je včasce bodované a doporučit je né doručení výsledku výběke schválení. Byla doporuče- rového řízení na zhotovitele.
na i ta mšecká?
V čase dovolených a prázdnin

FOTO LIBOR POŠTA

Jiří Macura (Praha 5) a Tereza Poubová (Praha 5),
uzavřeli manželství 3. července ve Mšeckých Žehrovicích
v kostele sv. Martina.

Kdy se objeví na vjezdu do zámeckého nádvoří nová brána?

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V červenci oslavili
Píša Jiří
60 let
Štréblová Václava
60 let
Simandl Jiří
70 let
Lisová Zdeňka
80 let
Závora Jaroslav
80 let
Polanecká Anna
85 let
Zborníková Anna
89 let
V srpnu oslavili
Procházková Jaroslava 60 let
Simandl Petr
65 let
Tauberová Františka 70 let
Radostová Jana
75 let
Eisová Zděnka
82 let
Sedláček Miroslav
83 let
Kobosilová Libuše
86 let

Dne 23. června 2021 jsme
od MAS Rakovnicko obdrželi informaci, že naše žádost
byla schválena a doporučena
k financování. Následně jsme
naši žádost ještě zaregistrovali na Státním zemědělském intervenčním fondu.
 Jaká je podle Vás šance
na přidělení dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu a co může být limitujícím faktorem pro její
přidělení?

mají fi rmy velice omezenou
kapacitu na veškerou administrativu, a tak je náročné dostat od firem nabídky včas. Ale
věřím, že to vše zvládneme.
 Když by SZIF dotaci
někdy koncem března 2022
schválil, kdy by se mohlo začít s výstavbou nové
brány?
Reálný termín výstavby zámecké vstupní brány je určitě
rok 2022.
Libor Pošta

Tomáš Janoušek (Mšec) a Eva Tišerová (Mšec), uzavřeli
manželství 24. července v zámecké zahradě ve Mšeci.

Manželství uzavřeli

Odešli navždy
Dne 14. srpna zemřel pan Lubomír Procházka ze Mšece čp.
314 ve věku nedožitých 82 let.

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo ML vyjde 4. listopadu. Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat do 18. října
na adresu naší redakce, e-mailem nebo odevzdat na úřadu
městyse. Vaše redakce

Jonathan Camilleri (Malta) a Nikola Loudová (Mšec), uzavřeli
manželství 31. července ve Mšeci u Červeného rybníka.

Ladislav Chmelař (Mšec) a Lenka Vosátková (Mšec),
uzavřeli manželství 12. srpna ve Mšeckých Žehrovicích
v kostele sv. Martina.
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VE MŠECI NA ZELENÉ NÁVSI SE NATÁČELO
Zpustlá místní náves s rozpadajícími se domy je dnes ideálním místem pro natáčení historických filmů z doby třicetileté války. Nic takového se však zatím nepřipravuje. Nicméně
v minulých dnech se tu filmovalo.

hé, nikdo z místních lidí kolem
neprošel. To se nám stává málokdy, tady ale byla náves liduprázdná, což nám trochu zkomplikovalo situaci. Naopak jsme
byli rádi, že náš slovenský herec
Richard Grulyo, oblečený v policejní uniformě, se ve Mšeci setkal s nefalšovanými policisty,
kteří tam měřili rychlost, a tak
jsme si s nimi mohli domluvit,
že jsme mohli do našeho snímku zařadit i jejich vozidlo.

zz Kdy bude videoklip běžet
na TV Óčko?
Zpívající interpret je v současné době nemocen, a tak čekáme na jeho uzdravení. Hned,
jak se uzdraví, se dáme do finální práce.
Ještě letos bude režisér Václav
Duchek natáčet v lokalitě Mšece a okolí filmové drama Příběh jednoho víkendu. Film by
se měl dostat do kin příští rok.
Jiří Červenka

FOTO JIŘÍ SKÁLA

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

žovaném stavu se některé dotyčné domy nacházejí. Nám
to činilo dost velké problémy,
protože jsme kvůli tomu museli
řadu natočených scén smazat.
Výborně. Komparzisti z řad
Václav Duchek tu koncem
zz Jak dlouho se klip načervence natočil videoklip místních štamgastů byli skvělí, táčel?
k písni Oty Pilze (zpěvák po- včetně ukrajince Sergeje. Navíc
Tříminutový klip se natáčel
chází z Úštěku), s poněkud bylo bezvadné počasí.
pět hodin. Některé scény z reneotřelým nástaurace Na Knízvem „Táhni,
žecí jsme musety děvko!“.
li natáčet i deZahrál si
větkrát, třeba jev něm i mšecnom kvůli tomu,
ký starosta Jiří
že kolem projel
Loskot v roli
náklaďák. Naprovozního
opak z hereckérestaurace.
ho projevu místPříběh pojedního pana starosnává o konci
ty jsme byli nadjednoho prošeni. Přečetl si, co
blematického
má v konkrétní
partnerského Na restaurační zahrádce s komparsem udává režisér herscéně říci, a hned
vztahu. Kro- cům pokyny.
to dal na první
mě kompardobrou.
zz Proč jste si vybral prázistů si v příběhu zahráli
zz Setkali jste se během nai profesionálové, jako diva- vě Mšec?
táčení s nějakou kuriózní siKd y ž j s e m by l j e d n ou tuací?
delní herečka Michaela Břízová (hostinská), filmová he- ve Mšeci s mým kamarádem
Překvapilo nás, že přestože
rečka Bára Fišerová (role nar- Zdeňkem Troškou, tak mě jsme natáčeli na návsi odpolekomanky), či známý předsta- na tuto lokalitu navedl. Líbí se dne, od půl jedné do půl dru-

Za výčepem restaurace Na Knížecí se ten den objevil nezvyklý personál.

CENTRÁLNÍ KŘÍŽ NA HORNÍM

Starosta Loskot si zahrál provozního restaurace.

Pana Zbyňka Džumana jsme se
zeptali, jak samotná práce probíhala: „Byla provedena celková
renovace pískovce. Byl dle zbytkového litinového trnu kříže
dohledán původní obraz kříže
včetně Krista až z Moravy, který jsme mohli za drobný peníz
odkoupit, jelikož takový se dnes

Torzo kříže před rekonstrukcí.

nedá odlít. Samotná cena by
byla alespoň 20.000 Kč a Kristus
za 5.000 Kč. To vše bez nátěrů.
My jsme kompletní cenu stanovili symbolicky na 15.000 Kč
včetně nátěrů a zlacení.“
Celá rekonstrukce centrálního kříže vyšla na 69.860 Kč.
Jiří Červenka

FOTO ZBYNĚK DŽUMAN

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Filmový štáb na Zelené návsi.

V červnu byla na horním
mšeckém hřbitově dokončena rekonstrukce ústředního
kříže. Rekonstrukci prováděli manželé Džumanovi, kteří
před dvěma lety zrenovovali
křížek u pozdeňské cesty. Příprava trvala bezmála dva roky,
ale výsledek nakonec stojí za to.

nám oběma, je tu kostel, zámek,
staré původní domy. Mšec má
hezkou polohu a rovněž reliéf
terénu je velmi zajímavý.
zz Bohužel řada domů se nachází v katastrofálním stavu...
Vadilo vám to při natáčení?
Upřímně musím říci, že nás
trochu zaskočilo, v jak neudr-

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

vitel epizodních filmových
rolí Jan Kuželka (hostinský).
Režie se ujal Václav Duchek
a kamery Miroslav Nýdr.
Režisérovi snímku Václavu
Duchkovi jsme položili několik otázek:
zz Jak se Vám ve Mšeci natáčelo?

FOTO JIŘÍ SKÁLA

HŘBITOVĚ BYL ZREKONSTRUOVÁN

Zrekonstruovaný kříž na horním hřbitově.
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FINÁLNÍ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REV

Předkládáme čtenářům upravenou finální architektonickou
studii, kterou vypracoval architekt Ing. Jan Valer. Mšečtí občané mohou k této studii
vznášet připomínky či výhrady nejpozději do 13. září, a to
na úřad městyse. Poté již o ní
bude jednat zastupitelstvo městyse. Nyní přinášíme vyjádření
samotného architekta k jeho architektonické studii.
-red-

Komunikace pro pěší
V rámci návrhu architektonické studie byla zachována pozice hlavní komunikační
cesty pro pěší, která se nachází podél západní strany řešené
lokality. Tato cesta byla rozdělena na dvě, oddělené novou
konstrukcí zábradlí. Větší část,
o šířce 1,5 m, je navržena se šikmými širokými schody s mlatovým povrchem. Toto řešení je
navrženo pro zmírnění sklonu
cesty a zároveň pro minimalizaci splavování mlatového povrchu. Druhá část cesty svým
profilem kopíruje stávající terén, její povrch je navržen z divoké žulové dlažby pro eliminaci splavování sypkých povrchů a pro lepší údržbu v zimním období.
Mlatová část cesty bude
po svém obvodě ohraničena
obrubníkem z ocelové pásoviny, žulová cesta bude ukončena žulovým obrubníkem.
V místech napojení dalších cest
bude vynecháno zábradlí pro
možnost přímého průchodu.
Zábradlí je navrženo kovové
v barevném provedení kovářské černi s dřevěným horním
madlem. Napojení cesty na stávající komunikace, do kterých
nebude zasahováno, bude provedeno plynule, bez výškových
stupňů.
Posezení
ve svahu
Místa pro společné posezení
jsou v podobných lokalitách
velmi významná. Stejnou důležitost mají i místa s možností
odpočinku o samotě. K tomuto
účelu byl v rámci řešené lokality vybrán prostor nad stávající vodní nádrží. Jedná se o dva
oddělené prostory, ve kterých
jsou navrženy lavičky. Přístup
k místům posezení je zajištěn mlatovou cestou vedenou
po vrstevnici, která mimo jiné
umožňuje průchodnost řešené
části území. Vzhledem k tomu,

že místa pro posezení jsou navržena ve svahu, bude nutné
pro vyrovnání podkladu vytvořit zářez do stávající terénu. Výškové převýšení zeminy bude zajištěno kamennou
opěrnou zídkou o předpokládané výšce max. 0,5 metru.

Přístup k nemovitostem podél západní
strany lokality
Pro zajištění plnohodnotného přístupu ke vstupům
do nemovitostí, nacházejících
se podél západní strany řešené
lokality, jsou navrženy mlato-

vé cesty, které budou napojeny na hlavní komunikaci pro
pěší. Umístění těchto přístupových cest vychází z prostorových možností a svažitosti terénu.
Cesty tedy nejsou vedeny
kolmo ke vstupům, ale kopí-

rují vrstevnice, aby mohly být
provedeny bez schodišťových
stupňů. Zároveň se sníží riziko splavování mlatového povrchu. Cesty budou po stranách
lemovány obrubníky z ocelové pásoviny.
Dokončení na straně 15
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VITALIZACE PROSTORU POD KOSTELEM
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MŠEC FEST SE PŘES ÚČAST HVĚZD

NESETKAL S PŘÍLIŠ VELKÝM ZÁJMEM DIVÁKŮ

FOTO JIŘÍ SKÁLA

DO LETNÍHO KINA ZAMÍŘILO PŘES STO DIVÁKŮ
V pátek 30. července pořádal
městys Mšec na hřišti TJ Sokol
promítání českého filmu filmu
Bábovky. Přestože přišlo něco
málo přes sto lidí, oproti minulému roku byla účast zhruba poloviční. Tomáši Rosenbaumovi, který tuto akci zabezpečuje, jsem položil několik otázek:
zz Co vše jste musel zařídit a připravit, aby mohli lidé
pod širým nebem shlédnout
tento film?
Bylo potřeba cca půl roku dopředu zarezervovat termín pro-

mítání u firmy, která se promítáním filmů zabývá. O občerstvení a přípravu hřiště se opět
postaral TJ Sokol Mšec.
zz Podle jakých kritérií vybíráte film, který se bude promítat?
Většinou dáme na doporučení firmy, které filmy jsou na léto
nejvíce žádané a pak také, aby
se film nepromítal v blízkém
okolí. Bohužel pro letošek nebyl moc velký výběr, který by
zaujal širší publikum (rodinné komedie atd). Některé filmy, které by připadaly v úva-

Někteří diváci si s sebou přinesli deku, jiní židličku.

hu, měly plánovanou premiéru až na konec srpna. Pozdější termín zamluvit jsme se
báli s ohledem na vývoj kolem covidu.
zz Jak si vysvětlujete, že
účast byla o polovinu menší
než minule?
Lidé asi byli více na dovolených než loni a také souběžně
probíhala hudební akce pod
Červenou strání.
zz Počítáte s promítáním
i příští léto?
Příští rok budeme promítat
určitě zase.
Jiří Červenka

FOTO TOMÁŠ ROSENBAUM

FOTO JIŘÍ SKÁLA

FOTO JIŘÍ SKÁLA

FOTO JIŘÍ SKÁLA

FOTO JIŘÍ SKÁLA

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Dne 3. července se ve Mšeci ve venkovním zámeckém areálu uskutečnil první ročník festivalu Mšec Fest. Účast diváků
však byla pro pořadatele velkým zklamáním, a to přestože tam
účinkovali takové hvězdy, jako např. Leoš Mareš. Od 13 hodin
do půlnoci na festivalu vystoupili Pavel Callta, Support Lesbiens, Nebe, Kapela Pekař, Jakub Děkan & Band, Martyho banda,
The Silver Spoons, Raego, Ladislav Angyal či Mejsi & Deadly
Show. Celá akce byla zakončena mohutným ohňostrojem. - jč -
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MŠECKOU SEDMIČKU LETOS ABSOLVOVAL

REKORDNÍ POČET BĚŽCŮ

Cílem právě proběhl letošní vítěz Mšecké sedmičky, Ondřej Čadek z TJ Sokol Unhošť.
rozcvičovali. A několik z nich
jsem oslovil.
Nejprve jsem se hlavního
organizátora a ředitele závodu
Tomáše Rosenbauma zeptal
na to, jak je připravena obvyklá trať a kolik běžců se letošní
Mšecké sedmičky asi tak zúčastní? „Aby se běžci na trati
lépe orientovali, na některých
místech jsme ji vyznačili posypem, a tradičně jsme k tomu
použili polohrubou mouku.
Do této chvíle je přihlášeno 78
běžců, takže je pravděpodobné, že závodu se zúčastní více
než 80 běžců a bude tak výrazně překonán loňský účastnický
rekord – 74 běžců.“
Pak jsem dal slovo Petře
Placatkové (45), která uvažuje o vstupu do Maraton klubu Kladno:
zz Mšeckou sedmičku poběžíte poprvé, nebo jste tuto
náročnou trať již absolvovala
v předchozích ročnících?
Mšeckou sedmičku jsem běžela již v loňském roce a ve své
kategorii jsem doběhla druhá.
Trať je sice dosti náročná, ale
určitě pěkná a zajímavá.

ché počasí, tak krátce po startu se tam víří prach, jako při
koňských dostizích. Letos se
chmelnicemi poběží asi dobře, protože v poslední době
dost prší.
zz Na co si letos troufáte?
Nevím, něco natrénováno
mám, takže snad to proběhnu se ctí.
Dále jsem oslovil Václava Valíčka (70):
zz Dnes poběžíte Mšeckou
sedmičku. Pokolikáté již?
Již poprvé. A má to i svou
logiku, protože já nejsem z tohoto kraje. Bydlím ve Strakonicích.
zz Jak jste se o tomto závodu dozvěděl?
Já jsem teď na dovolené v Jesenici a tento závod jsem si
vyhlédl na internetu. Takže je to pro mě taková exotika a na dnešní závod se velmi těším.
zz Vše nasvědčuje tomu, že
závodně běháte...
Ano, běhám za ČZ Strakonice a občas u nás, v Jihočeském
kraji, ale i v kraji Plzeňském,
nějaký závod absolvuji.

něco přes 22 minut, ale takový čas je dnes nereálný, nedosažitelný.
Za několik minut po rozhovoru s předloňským vítězem byl
závod odstartován a asi po 26
minutách na fotbalový stadion
vběhl jako první Ondřej Čadek, jemuž dýchal na záda téměř šedesátiletý Josef Poduška.
Obdivuhodný výkon. A v tomto pořadí doběhli i do cíle. Asi
po čtyřech minutách proběhla cílem první žena – Martina Bradáčová z Maraton Klubu Kladno.
Krátce po doběhu jsem vyzpovídal nejprve celkového vítěze závodu Ondřeje Čadka:
zz Jak se Vám dnes běželo?
No, bylo to dost těžké, ten kopec je opravdu šílený, a dosažený čas je daleko za očekáváním.
zz Takže jak vidím, s výkonem moc spokojený nejste.
Je příčinou z Vašeho pohledu
méně hodnotného času jen ta
včerejší oslava?
Asi to nebude jen tou oslavou, protože na nedávné dovolené jsem se víceméně flákal.
Takže forma teď není, ale snad
se do ní zase pomalu dostanu.
zz Ale dnes jste zvítězil, takže bych to zase tak černě neviděl...
Ne, kdepak, já jsem dobře neběžel. To Pepík Poduška, můj
první trenér v běhu, kterému
je skoro jednou tolik, co mně,
běžel dnes opravdu výborně.

A právě bylo odstartováno.
Dnes nepoběžím na čas, ale
budu se snažit běžet takticky. Takže se chci držet někde
v popředí, a pak se uvidí, kolik
mi zbyde sil do finiše. A když
už jsme u těch časů, tak Mšeckou sedmičku jsme běhávali

dýchal na záda. Je to vynikající
atlet a je neskutečné, jak mu to
v jeho věku běhá.
Pak jsem dal slovo nejrychlejší ženě, Martině Bradáčové:
FOTO LIBOR POŠTA

zz Jaký úsek trati se Vám
jeví jako nejzajímavější?
Mšecká sedmička je zajímavá určitě tím, že běžci absolvují nemalou část trati podél chmelnic. Ale když je su-

FOTO LIBOR POŠTA

Start závodu byl stanoven
na 11. hodinu, a když jsem
do areálu Sokola Mšec dorazil asi půl hodiny před startem, mnozí běžci se na pažitu
fotbalového hřiště již aktivně

zz Takže je pravděpodobné,
že budete předbíhat i podstatně mladší běžce...
No, nějakého mlaďase asi
vezmu.
zz Co víte o trati, prošel
jste si jí?
V našem věku se sedmikilometrová trať již neprochází.
Ale o tom asi kilometrovém
úseku do kopce vím a docela
se na něj těším.
Pak jsem oslovil běžce, který
mně byl tak trochu povědomý.
Když mně Ondřej Čadek prozradil, že je předloňským vítězem Mšecké sedmičky, bylo mi
jasné, kdo je favoritem i dnešního běžeckého klání.
zzPokolikáté Mšeckou sedmičku poběžíte?
No, to bych také rád věděl.
Tuším, že počtvrté.
zzJak jste dopadl loni?
V loňském roce jsem neběžel. Jinak Mšeckou sedmičku
jsem vyhrál dvakrát, předloni
a nějaký rok předtím.
zzTakže určitě patříte mezi
favority. Jak to vidíte dneska?
Ano, dá se říci, že patřím
mezi favority, ale nebudu to
mít vůbec jednoduché. Jednak
jsou tady kvalitní běžci, a potom já nejsem úplně v ideálním rozpoložení, protože včera jsem se zúčastnil oslavy. Ale
budu se snažit držet čela, abych
byl aspoň na bedně.
zz S jakým časem byste byl
spokojen?

Martina Bradáčová (Maraton klub Kladno) ovládla pořadí žen.
zz Bylo dnešní vítězství vydřené, nebo jste běžela v pohodě?
Dnes bylo docela vydřené. To
horko, které dnes panuje, mně
vůbec nesedí, a pak já nemám
ráda krátké tratě.
zz Vám připadá sedmikilometrová trať jako krátká?
Já jsem zvyklá běhat delší tratě, deset kilometrů a více, takže
sedmikilometrová trať mi moc
nevyhovuje. Ale je to určitě lepší, než kdyby se běžela „pětka“.
zz Tuším, že jste vyhrála
i loni...
Ano, jsem ráda, že jsem obhájila prvenství z minulého
roku a dosáhla zhruba
stejného času.
� Jaký úsek trati byl nejnáročnější?
Kde jste měla největší krizi?
Asi na třetím kilometru. Ale pak jsem si
odpočinula v seběhu
a na ten dlouhý, táhlý kopec jsem byla celkem dobře připravena.
Ve stoupání jsem předběhla dvě holky, které
byly ještě přede mnou.
Pak přišla ještě menší
krize asi na šestém kilometru, ale když jsem
vběhla na silnici, tak jsem si říkala, že už to nepustím. A povedlo se.
Z mšeckých běžců byl nejrychlejší teprve 14letý Adam
Slavík:
Dokončení na straně 15
FOTO LIBOR POŠTA

V sobotu 31. července byl odstartován již sedmý ročník běžeckého klání, jež nese název Mšecká sedmička. Startovalo se
tradičně na rohu chmelnice poblíž fotbalového hřiště, pak běžci absolvovali poměrně dlouhou pasáž kolem mšeckých chmelnic a po seběhnutí lesem k Srbči se museli vypořádat s náročným, asi kilometrovým stoupáním zpět, ke Mšeci. Po zhruba
půlkilometrové rovince proběhli esíčkem na fotbalovém hřišti a finišovali přímo před tribunou Sokola Mšec.

A já bych chtěl vyzdvihnout
jeho výkon a smeknout před
ním klobouk.
zz Připouštěl jste si na trati
i to, že by Vás mohl porazit?
Ano, asi tři kilometry jsme
běželi spolu, a pak mně pořád
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PŘED 430 LETY BYL POPRAVEN
MASOVÝ VRAH ZE MŠECE

KRESBA LADISLAV OPLT

Dne 1. října 1591 byl v Rakovníku popraven vrah, jenž pocházel ze Mšece. Na mučidlech se přiznal k 35 vraždám. V den popravy byl nejprve štípán kleštěmi, pak
mu byla stažena kůže z těla a konečně jeho tělo na kole lámáno. Jeho jméno se mi zatím nepodařilo zjistit.
-jč-
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PŘED SEDMDESÁTI LETY BYLO

V RESTAURACI NA KNÍŽECÍ HODNĚ ŽIVO
O tom, jak je dnes provozována známá mšecká restaurace
Na Knížecí, má potuchu asi každý obyvatel městyse Mšec. Ale
to, jak vyhlížely vnitřní prostory restaurace krátce po skončení II. světové války a jak byla restaurace v těchto letech vedena, a kým, dnes pamatuje asi jen pár lidí ze Mšece, či okolí.
A právě o tom jsem hovořil s Jaroslavem Závorou, který v této
restauraci jako malý kluk pomáhal své mamince v kuchyni,
a když bylo třeba, čepoval i pivo.

FOTOARCHIV JAROSLAVA ZÁVORY

FOTOARCHIV JAROSLAVA ZÁVORA

do krásně malovaných půllitrů. jsem vždy obdržel malou odA kdepak se Na Knížecí tehTakže třeba myslivcům po skle- měnu. Před měnou jsem vždy dy nacházel stůl štamgastů,
nici ,běhali‘ jeleni, srnci a divo- zajásal radostí, po měně už ni- a jaký byl u něho zasedací pořáčáci, rybářům tam ,plavali‘ kap- koliv. Hráči měli v šuplíku nebo dek? Jaroslav Závora to ví přesři, štiky a sumci, a těm, kteří se na stolku jen desetihaléře, aby ně: „Když se tehdy vstoupilo
rádi ohlédli za vlajído restaurace Na Knící sukní, se na půllitžecí, tak hned vpraru ,předváděly‘ vnadvo u zdi byl stůl štané nahotinky. Porybmgastů. Na levé straKe konci čtyřicátých let mi- rém jsem musel stát, by to ne- ný, který měl rád ryby
ně stolu seděli Václav
nulého století mšeckou restau- šlo, protože já byl dost prťavý. i holky, měl na sklenici
Klíma, který ve Mšeraci Na Knížecí provozovala A pak jsem nastoupil do školy. mořskou pannu. Autoci vedl koloniál, vedle
Karolína Žáková, která ji měla Vždycky, když skončilo vyučo- rem těch krásných oleněho jeho bratr a znápronajatou od obce, a v kuchy- vání v mšeckém zámku, jsem jových maleb byl známý mšecký fotograf
ni „brigádničila“ Věnceslava běžel za maminkou do restau- mý mšecký fotograf
Josef Klíma, vedle PeZávorová, které zde často vypo- race, kde pro mě měla připra- Josef Klíma. A protopíka Klímy seděl vždy
máhal malý Jaroslav. Nejraději vený oběd. A když jsem ho sně- že paní Žáková rozMUDr. Štoček, což byl
ale čepoval pivo, a aby dosáhl dl, tak jsem se snažil mamin- nášela pivo i s kamezubař. Dále tam měli
na čep, musel stát na štokrleti. ce vždy s něčím pomoct. Tak- ninovými tácky, které
své čestné místo pan
Dnes 80letý Jaroslav Závora že já jsem tam chodil hrozně měly bílý a hladký lem,
Nauš, což byl bankovna maminčino i své působe- rád, protože se tam pořád něco na který se psaly čárky,
ní úředník, štábní kaní ve známé mšecké restaura- dělo, a s tím hospodským pro- musel jsem dbát na to,
pitán Urban, vysloužilý
ci vzpomíná takto: „Moje ma- středím jsem zde srostl natolik, aby všechny tácky byly
voják z první republiky,
minka byla v domácnosti, ale že mě ,doprovázelo‘ prakticky řádně umyté, tudíž bez
který bydlel v nynějkdyž se Na Knížecí konala ně- celý život,“ prozradil nám dále čárek.“
ší Slánské ulici asi pět
jaká větší akce, nebo když se va- pan Závora.
A někdy malý Jadomů pod hospodou,
řilo pro chmelové brigádníky,
Co všechno musel malý Ja- roslav pivo i roznáa také hudebník Kara bylo potřeba připravit větší roslav zvládat při čepování šel: „Pivo jsem roznáfus, který hrál na basu
množství jídel, tak mamka na- piva? „Když jsem stál za píp- šel jen tehdy, když se
a ve Mšeci organizoval
stoupila do kuchyně a já jsem ou na tom štokrleti, tak to ne- v hospodě hrál marisborové zpěvy. A nají skoro vždycky pomáhal. Pa- bylo jen o tom čepování. Když áš. Hráči mariáše měli Sedmiletý Jaroslav Závora se svou maminkou proti nim vždy seděli
matuji si, že často jsme na vel- bylo v restauraci více hostů, k dispozici takové spe- Věnceslavou.
různí mšečtí řemeslníké varně smažili řízky, většinou tak paní Žáková ke mně hned ciální umakartové stolci, sedláci atd.“
jich bylo hodně přes sto, a já přiběhla, a s ustaraným výra- ky. Tehdy jich tam bylo asi de- nikoho nedráždili, ale většinou
Někteří štamgasti se bavili
zem v tváři mě pověřila tímto set. Z každé strany byly opatře- byli domluveni tak, že deseti- tím, že do „éteru“ občas pustili
měl za úkol je obracet.“
Paní Žáková byla pořádku- úkolem: ,Jaroušku, roztoč ta- ny malým šuplíčkem, kde hráči haléř je v podstatě desetikoru- nějakou škodolibou poznámmilovná, a tak se v restaura- kových šest, klidně i osm piv.‘ měli ukryté peníze a také papír- na, a po hře se vždy v ,zákuli- ku. A když někdo v hospodě
ci Na Knížecí permanentně A já jsem si musel hned zjistit, ky a inkoustová pera – na úpi- sí‘ vyrovnali. A když se hrálo škodolibě podotkl, že někteuklízelo: „O úklid v restauraci komu to pivo budu vlastně če- sy, a jakousi malou poličkou, o opravdu velké peníze, třeba ří sedláci mají ve stájích koně
se starala paní
o stovky, hráči si vždy vyžádali nevalného vzhledu a výkonosDvořáková, kteúplně nové karty, aby měli jisto- ti, prostě hajtry, a významně se
rá každý den stítu, že nejsou nějak označené.“ zahleděl na některého ze sedrala podlahu reJaroslav Závora si dokonce láků, bylo o zábavu postaráno.
staurace a konvzpomněl i na to, jak to ve vý- Jaroslav Závora na to vzpomíná
trolovala, zde
čepu staré restaurace vypada- takto: „Nejvíce ,hákliví‘ na škojsou čisté všechlo: „U výčepu byl stůl, na který dolibé poznámky o koňských
ny ubrusy... Jó,
se skládaly půllitry, a nad ním hajtrách byli sedláci Švandrlík
to v restauracích
byla police s těmi malovanými a Truxa. Když se do nich někdo
ještě byly ubrupůllitry. A nad tím, úplně na- navezl, když jim řekl, že ve stáji
sy,“ povzdychl si
hoře, se nacházel kompresor. mají hrozné hajtry, skákali tam
na začátku našeA také zde byly takové regály a řvali jako pominutí. A většiho povídání pan
či skříňky, a nejvýše v těch re- nou nebyli sami, protože nějaZávora.
gálech byly naskládané lahve ký ,dobrák‘ vždycky, pro jistotu,
A jak, za jas alkoholem, tehdy byly všech- ,obvinil‘ hned několik sedláků.
kých okolnosny dvoulitrové, opatřené spe- Ti se často nechali vyprovokotí se malý Jarociálními hubicemi na nalévá- vat k tomu, že kvapem opustili
slav velmi časní. Nad tím byl regál s cigare- hospodu a běželi do svého statto ocital v útro- Jaroslav Závora – žák 2. třídy ZŠ ve Mšeci (dole sedící, zcela vlevo). Po vyučotami, doutníky a viržínky, kte- ku, do stáje, kde svého koníka
b á c h z n á m é vání vždy běžel za maminkou do restaurace Na Knížecí.
rými jsem na pokyn paní Žá- velmi důkladně vyhřebelcovamšecké restaukové ,zásoboval‘ některé kou- li, nasadili mu ty nejlepší porace? „Před školou, když mně povat, protože někteří štam- na kterou se přesně vešel tácek ře chtivé návštěvníky. A úpl- stroje, zapřáhli za něj bryčku,
bylo pět, šest let, mě maminka gasti si nepřáli čistit jejich půl- s půllitrem. A ty pivní polič- ně nahoře byly regály s karta- koně včetně bryčky všemoždo restaurace často brala s se- litr štětkou, abych jim uvnitř ky byly středem mého zájmu. mi. Ve spodním byly umístěny ně nazdobili a rychle ujížděli
bou, a mně se to vždycky hroz- milované skleničky nezničil Když měl někdo z hráčů dopi- karty, s kterými se hrálo a které na ,předváděcí‘ plac, který se
ně líbilo, a úplně nejvíc mě ba- jimi dlouho ,šlechtěný‘ po- té pivo, musel jsem mu hned jsem musel pravidelně kontro- nacházel na místě, kde je dnes
vilo čepovat pivo. Ale bez do- vlak. Teprve po tomto ověření přinést další a na lem tácku lovat, a v tom horním se nachá- autobusové nádraží.
cela vysokého štokrle, na kte- jsem mohl začít čepovat pivo přimáznout další čárku, za což zely balíčky s novými kartami.“
Dokončení na str. 14
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Kamera, s kterou Miloš Kapek natáčel ve Mšeci místní dění.

Miloš Kapek na svém motocyklu.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

Tehdejší televizní přestávka, jak ji na svém
prvním televizoru vyfotil Miloš Kapek.

novou kameru v Tuzexu. Zdo- mentů z místního dění před
kumentoval tak například bou- padesáti a více lety, které jeho
rání starých domů pro výstav- rodina nechala převést do digibu prodejny Jednota
či výstavbu benzinové stanice, ale i mnoho dalších událostí
v obci.
„Manžel byl velmi
obětavý člověk, snažil
se pomoci každému,
kdo ho o to požádal.
Do svého koníčku
dával mnoho peněz,
ale vždycky mě dokázal ukecat, aby si
to mohl koupit,“ říká
jeho manželka Marie
Kapková (86), která
se do Mšece v polovině padesátých let
přivdala ze Mšeckých
Žehrovic.
Miloš Kapek ze- Miloš Kapek.
mřel 9. dubna 1994
ve věku 64 let. Zůstala po něm tální podoby, aby se zachovaly
řada natočených jedinečných i pro příští generace.
a vzácných filmových dokuJiří Červenka

Miloš Kapek u své Tatry Hadimršky.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

nikem. Poté pracoval na Okresním úřadě v Novém Strašecí
jako řidič a následně byl zaměstnán v STS na Hájích jako
opravář. Nakonec se stal automechanikem ve Slaném.
Jeho celoživotním koníčkem
však byla nejnovější technika té

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

Miloš Kapek se narodil 25.
dubna 1930 ve Mšeci v rodině
Antonína Kapka, který pracoval jako vedoucí staveb, a Anny,
roz. Hrdinové, z Drahomyšle.
Vyučil se ve Mšeci u p. Kroba autoklempířem a v Novém
Strašecí následně automecha-

doby. Krátce po válce si pořídil
osobní automobil Tatra, a lidé
tomuto vozidlu v obci neřekli jinak, než Tatra Hadimrška.
Spolu s vedoucím lesní správy
p. Hrbkem, který si toto vozidlo rovněž koupil, byli jediní,
kteří s Tatrou ve Mšeci jezdili.
V padesátých letech si sehnal
kameru ruské výroby a začal
natáčet život v obci. Později,
někdy na přelomu šedesátých
a sedmdesátých let, si zakoupil

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

Miloš Kapek byl řečeno s mírnou nadsázkou průkopníkem
technického rozvoje ve Mšeci. Byl milovníkem techniky, automobilů i motocyklů. V roce 1953 si jako první člověk ve Mšeci
pořídil televizor a svojí kamerou zaznamenával dění v obci.

Z RODINNÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

BYL PRŮKOPNÍKEM TECHNICKÉHO ROZVOJE VE MŠECI

PŘED SEDMDESÁTI LETY BYLO
Dokončení ze str. 13
Tam pak v ostrém tempu
kroužili po place a takové představení si štamgasti a vůbec
všichni hosté restaurace pochopitelně nemohli nechat ujít
a začali se rychle srocovat před
hospodou.
Povely sedláků, tak i ohlasy
publika před hospodou byly
velmi hlasité až bouřlivé. Toto
galapředstavení bylo vždy zakončeno jakousi spanilou jízdou dnešní Prokopovou, Důrasovou ulicí a ulicí k Rybárně.
A je jasné, že u rybárny musel

být první Truxa nebo Švandrlík. Jó, to byly časy...“
A kdy mladičký Jaroslav Závora musel své oblíbené místo
za výčepním pultem v restauraci Na Knížecí opustit? To nám
prozradil na konci našeho rozhovoru: „To bylo někdy v roce
1952. V restauraci Na Knížecí
se totiž vařilo i pro začínající
JZD, a když vedení obce zřídilo kuchyň a jídelnu pro členy
JZD u Prokopů, v čp. 41, a tudíž
tento ,kšeft‘ paní Žákové vzali,
byla nucena restauraci Na Knížecí opustit.

A tím skončilo i moje působení v této restauraci. Mamka
pak šla vařit k Prokopům, ale
vydržela tam asi jen jeden rok.
Vadilo jí hlavně to, že tehdejší ,vládci‘ se ke starým Prokopům nezachovali zrovna moc
dobře.“
A to, jak s nimi „naložili“, mně prozradila Miroslava
Švecová, jejich dcera. Z domu
je jako „nežádoucí“ osoby vyhnali v srpnu 1952 a „přemístili“ je na řevničovskou pilu. Odtud je asi po měsíci vystěhovali
do Úhonic.
Libor Pošta

Pohled na restauraci Na Knížecí v roce 1943. Na snímku vpravo se nachází Petr Procházka, jenž o pár let později vykonával
funkci předsedy MNV, se svou manželkou.

FOTOARCHIV MARIE KRAVČIŠINOVÉ

V RESTAURACI NA KNÍŽECÍ HODNĚ ŽIVO
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FINÁLNÍ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REVITALIZACE PROSTORU POD KOSTELEM
Dokončení ze str. 8 a 9

Zklidnění situace
před přechodem
pro chodce
Ve spodní části hlavní komunikace pro pěší je navržen
terénní val, který má za účel
zklidnit a zpřehlednit situaci
před přechodem pro chodce.
Val zabraňuje přímému vstupu
do prostoru před přechodem,
bude nutné ho obejít. Toto
opatření je navrženo s ohledem
na vybudování nových herních
prvků v prostoru bývalé vodní nádrže a tedy i předpokladu
zvýšeného pohybu dětí v řešení lokalitě. V případě, že by se
dítě např. na odrážedle pustilo
po cestě ze svahu dolů, val za-

jistí, aby v případě nedobrzdění ci. Jedná se o jediný rovinatý
nemohlo dítě vjet přímo do ko- prostor, v rámci kterého je navrženo několik samostatných
munikace.
prvků: nový vodní prvek s jeKvětinová louka
zírkem, herní prvky s využiV horní části lokality, okolo tím stávajícího svahu, místo pro
solitérních stromů, bude místo posezení, socha sv. Kateřiny.
pro posezení. Navrhujeme zrušit stávající travní plochu a naVodní prvek
hradit ji loukou. Údržba tohoto
s jezírkem
travního porostu není tak náV místě, kde nyní vyvěrá praročná, jako klasická tráva, není men, v rámci stávajícího vodnínutné ji často sekat, doporuču- ho prvku navrhujeme umístit
je se 1-2 krát za sezónu.
kámen, skrze který bude vyvěrat vodní pramen kolmo vzhůNová plocha místo
ru. V horní části kamene bude
vodní nádrže
vytesána prohlubeň, ve které se
Stěžejním místem revitali- bude voda zdržovat a drážkou
zace řešené lokality je stávají- bude odtékat pryč. Systémem
cí vodní nádrž, která již v sou- dřevěných koryt bude voda
časné době neplní svou funk- svedena na stávající plochu

MŠECKOU SEDMIČKU LETOS ABSOLVOVAL

REKORDNÍ POČET BĚŽCŮ

3. Denisa Elznicová (29)
Já jsem měl strach, jestli to
Dokončení ze strany 11
Kladno, 31:55,
zz Již ve čtrnácti letech jste vůbec dokážu uběhnout, ale
celkově: 22.
se odhodlal k velmi náročné- povedlo se a s časem lehce nad
mu závodu. Co Vás přivedlo 31 minut jsem určitě spokojený.
4. Hana Bodnarová (17)
Pořadí – muži:
AC Tepo Kladno, 34:03,
na start?
celkově: 34.
Měl jsem docela dobře natré1. Ondřej Čadek (30)
5. Jitka Šulcová (47)
TJ Sokol Unhošť, 26:45
nováno, takže jsem si řekl, že to
Maraton klub Kladno, 34:11,
zkusím, i když jsem si nebyl jist
2. Josef Poduška (59)
celkově: 36.
tím, jestli se ve čtrnácti letech
AC Tepo Kladno, 27:05
mohu postavit na start. Ale re3. Michal Patlevič (24)
Triatlon Slaný, 28:32
Pořadí – mšečtí běžci:
gule závodu nic takového ne1. Adam Slavík (14)
4. Petr Liebezeit (28)
zakazovaly, a tak jsem se poŘevničov, 28:32
31:17, celkově: 14.
stavil na start.
2. Tomáš Janoušek (36)
zz Nejhorší úsek trati?
5. Josef Vermach (35)
CFC Kladno, 28:37
SDH Mšec, 32:41,
Určitě výběh do toho kopce,
Pořadí – ženy:
celkově: 29.
ten byl hrozný. Ale když jsem
3. Rosťa Kleveta (24)
1. Martina Bradáčová (47)
ho vyběhl, tak k mému překvaMaraton klub Kladno, 30:50,
36:15, celkově: 42.
pení jsem byl celkem v pohodě
Z mšeckých žen byla nejrycha do cíle už to nebylo daleko.
celkově: 13.
2. Renata Losenská (35)
lejší Markéta Loulová (38), ktezz Čekal jste, že byste tuto
TJ Sokol Unhošť, 31:17,
rá zaběhla čas 37:58.
trať mohl zaběhnout v čase
Libor Pošta
celkově: 15.
kolem 31 minut?

vodní nádrže, kde bude doplňovat hladinu nově navrhované vodní plochy. Systém dřevěných koryt bude ukončen tak,
aby bylo nadále možné vodu
nabírat do nádob. Tím se splní
požadavek obyvatel obce, kteří si v současné
době pro vodu
docházejí.
V rámci nově
řešeného prostoru po vodní nádrži navrhujeme vytvoř it vo dní
jezírko, jako
symbolické zachování vodní
plochy. Přítok
do samotného
jezírka bude
veden umělým kor ytem
z místa přítoku z vodního
prvku. Koryto
bude křižovat
navrhovanou mlatovou cestu
a bude zaústěno do nové vodní
plochy. Mezi začátkem koryta
a jezírkem bude v zemi uloženo potrubí, osazeno čerpadlo
s další potřebnou technologií, která zajistí cirkulaci vody.
Hladina bude doplňována ze
stávajícího vodního pramene.
V zimním období se cirkulace
vody zastaví a vodní plocha se
nechá zamrznout.
Abychom předešli zamrznutí
pramene, bude před uložení kamene provedeno odbočení, které bude svedeno do stávajícího
přepadového potrubí z vodní
nádrže. Před zimním obdobím
se pak přesměruje tok vodního
pramene a nebude docházet
k vytváření zledovatělé plochy.

ní prvky. Jedná se o klouzačku a lezeckou stěnu, které
jsou umístěné do stávající svahu. Dále se jedná o pískoviště
a soustavu dřevěných, různě
vysokých kůlů, přes které mohou děti přecházet.

Návrh nepočítá s tím, že by
v řešené lokalitě mělo vzniknout celé samostatné dětské
hřiště.
Místo pro posezení
V západní části řešené plochy
jsou navrženy dvě samostatné
plochy s mlatovým povrchem
ve tvaru kruhu. V rámci těchto ploch jsou navrženy lavičky
pro posezení.

Socha Sv. Kateřiny
Jak bylo uvedeno na začátku,
celá lokalita je řešena v úzké
vazbě na stávající katolický kostel zasvěcený sv. Kateřině Alexandrijské. Abychom podpořili důstojnost sakrální stavby
a ještě více provázali celé území, navrhujeme u paty stávajíHerní prvky
cího svahu před nově navrhos využitím
vaným vodním prvkem umístit
stávajícího svahu
pískovcovou sochu sv. Kateřiny
V rámci řešené plochy jsou na kamenném podstavci.
navrženy celkem čtyři herIng. Jan Valer
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bavte se s námi
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MUDr. Eva Stará,
SULMO, s. r. o.,
ordinace praktického
lékaře pro dospělé

Očkování
proti Covid-19
Na měsíc září 2021 plánujeme očkování proti
Covid-19 vakcínou Moderna. Zájemci o očkování se
mohou objednat v ordinaci
ve Mšeci, nebo telefonicky.

Nejanči! To teď lidi nosej, říkaj tomu „rouška proti kovidu“.

Potřeboval bych asi takhle velkej pekáč.

Kontakt: Ordinace Mšec,
Tyršovo náměstí 48, tel.:
313 562 275, 602 476 144

Pro zasmání
--Manžel: „Vědci zjistili, že
muži řeknou za den průměrně
10.000 slov, zatímco ženy kolem
20.000.“ Manželka (z kuchyně): „To proto, že vám vždycky
všechno musíme říkat dvakrát!“
Manžel: „Cože?“
--Policajt zastaví podnapilého
řidiče: „Jste ochotný podrobit
se zkoušce na alkohol?“ „Jasně, a v jaký hospodě?“
Nevím, čím to je – já jsem na vepřový, manželka na telecí a náš
kluk by se furt cpal rejží!

Křížovka

Tak ty jsi vůl? No, já vlastně taky...

Hříčky
Které věci nebudou potřebovat?

--Policista zaslechne, jak si dva
mladíci právě říkají vtip. „Víš,
jaký je rozdíl mezi policajtem
a hlupákem?“ Policista k nim
rychle přistoupí, významně
točí pendrekem a ptá se: „No
tak řekněte, jaký?“ Mladík nesměle sdělí: „Žádný...“
„No proto!“
--Telefonát na horskou službu:
„Jsem vysoko v horách, nevím
kde, a zlomil jsem si nohu. Už
nemůžu dál. Co mám dělat?“
„Nemusíte dělat nic. Náš doktor vám napíše neschopenku.“

VODOROVNĚ: A. Dalmatské víno; divadelní hry; očkovací
látky. – B. Začátek tajenky. – C. Plošná míra; snovat; SPZ Ústí
nad Labem; polynéský nápoj; místní objížďka (zkr.). – D. Druh
oblečení; jméno fenky; osel (slov.). – E. Ambaláž; popěvek; náš
písničkář. – F. Rozbolavělí; němec; vydavatel. – G. SPZ Olomouce; konec tajenky; osobní zájmeno. – H. Cihla (latin.); levantská
bavlna; nadělat rytím.
SVISLE: 1. Jinak; almužna. – 2. Kuželosečka. – 3. Římská bohyně úrody; opatřovat obalem. – 4. Výčep; severské mužské jméno. – 5. Škubat; živočich. – 6. Anglicky krysa; teplý mořský vánek. 7. Druh výšivky; ovocná zahrada. – 8. Jméno herce Gibsona; slovenské město. – 9. Ženské jméno; mužský potomek. – 10.
Teka obrovská; dědičný základ znaku. – 11. Dvakrát snížený tón;
jemenský přístav. – 12. Část rostliny; domácké ženské jméno. –
13. Epocha; metr (slov.). – 14. Na způsob románu. – 15. Bůžek
lásky; bunkr. Pomůcky: Ake. Later. Rat.
Tajenka z minulého čísla: Velká láska hory přenáší.

--Ptá se lyžař: „Je pravda, že
sjezd z toho kopce je hrozně
nebezpečný? „To jsou kecy!
Všichni se zabijí až dole.“

Viktorka půjde s Alíkem na procházku do lesa. Škrtni věci, které určitě nebudou s sebou brát.
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