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MĚSTYS MŠEC CHCE JIŽ NA JAŘE ZAHÁJIT
VÝSTAVBU CHODNÍKŮ PŘI STÁTNÍ SILNICI
týče samotné čističky odpadních vod, tak tam přetrvávají problémy s kalolisem, který není stále naistalován, a nemám tušení, kdy dotyčná firma
k tomuto přistoupí. Proto jsem
pověřil technický dozor stavby

Nová fasáda by měla být letos zhotovena na domě, v němž sídlí Česká pošta, a také na budově úřadu městyse.
zována řada oprav, a dle mého ČOV, aby si tuto záležitost vzal
mínění je mšecká kanaliza- na starosti, a ten poslal výzvu
ce nyní již plně funkční. Co se dodavateli tohoto zařízení, aby
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zz Jaký je současný technický stav kanalizace a čističky
odpadních vod?
V loňském roce se na mšecké kanalizaci a přečerpávacích
stanicích ještě vyskytly různé
technické problémy, byla reali-

kalolis co nejdříve naistaloval.
Ale do poloviny prosince nepřišla žádná odpověď.
zz Co když dodavatel tohoto
zařízení nebude schopen kalolis v nějaké dohledné době
naistalovat zpět, na své místo?
Pak budu tuto záležitost řešit s naším právním zástupcem. Pokud by problémy tohoto rázu dále přetrvávaly, tak bychom asi přistoupili ke změně
dodavatele tohoto zařízení. Já
ale doufám, že to nebude nutné a že brzo vyzkoušíme opravený či upravený kalolis. Absence kalolisu na mšecké ČOV
nás zatím provozně nebolí, protože vniklé kaly odváží společnost VKM Kladno a tato nákladová položka jde za dodavatelem stavby a vůbec celého zařízení ČOV.
zz V jakém stadiu je finanční vypořádání se zhotovitelem nové kanalizace a ČOV
ve Mšeci, firmou POHL CZ?
Situace je taková, že městys
Mšec by firmě POHL CZ měl
zaplatit ještě 10 milionů Kč
za tzv. vícepráce, ale tato fakturace je zatím pozastavena. Náš
právní zástupce to vidí tak, že

by tato faktura byla započtena rých dotčených pozemcích.
proti penále, které činí cca 14 Jak to vypadá v tomto ohlemil. Kč, s čímž dodavatel stav- du nyní?
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Vedení městyse Mšec vstoupilo do posledního roku tohoto volebního období. O tom, s jakými problémy se ve Mšeci
nyní potýkají, jak je vedení městyse hodlá řešit a co ještě plánují do konce tohoto volebního období, jsem hovořil se starostou Mšece Jiřím Loskotem.

Starosta Jiří Loskot věří, že obyvatelé Mšece se již letos dočkají
nových chodníků při silnici 1/16.
V nedávné době jsem měl
schůzku se zástupcem Krajské
správy a údržby silnic Středočeského kraje, panem Staňkem,
na které jsme se dohodli, že rekonstrukce krajské silnice přes
Mšec by byla zahájena až po vyčerpání záruky na nově zhotovené asfaltové povrchy na této
komunikaci, a také po zjištění

Dokončení na straně 2

by ale nesouhlasí. Já jsem požádal o schůzku zástupce Státního fondu životního prostředí
ČR, abych zjistil, zda můžeme
situaci řešit tímto způsobem,
ale zatím jsem se žádné odpovědi nedočkal.
zz Rekonstrukci krajské silnice přes městys Mšec bránilo
mimo jiné nedokončené majetkové vypořádání na někte-

DOTACE NA OBNOVU ZÁMECKÉ BRÁNY JE JIŽ NA CESTĚ

Dne 13. října 2021 však městys přijal zprávu o ukončení administrace dotace na obnovu
zámecké brány. Co se stalo a je
financování stavby tímto ohroženo? Na to jsem se ptal místostarosty Mšece Tomáše Rosenbauma:
zz Proč se zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu rozhodli ukončit
administraci dotace?
Uvedli, že obnova vstupní brány nesplňuje požadova-

né parametry, například to, že
brána není veřejné prostranství
a nová výstavba není způsobilý výdaj. Což z mého pohledu
bylo nesprávné hodnocení komise. Po konzultaci se zástupcem MAS Rakovnicko jsme
tedy dne 20. října 2021 poslali
odvolání k přezkumné komisi
ministerstva zemědělství a dne
23. listopadu 2021 jsme dostali odpověď. Našemu odvolání
komise vyhověla, protože parametry dotace byly splněny.

Místostarosta Tomáš Rosenbaum: „Zhotovit kvalitní architektonickou studii nebude zvláště v prostoru Zelené návsi vůbec jednoduché.“
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Na jaře minulého roku podal městys Mšec žádost o dotazz V jaké fázi je administraDne 3. prosince 2021 jsme
ci ze Státního zemědělského intervenčního fondu na výstav- ce dotace na obnovu zámecké od SZIF obdrželi zprávu, v níž
bu repliky vstupní brány do zámeckého nádvoří. Žádost byla brány aktuálně?
nás informovali o pokračující
podána přes Místní akční skupinu Rakovnicko, od níž městys
dne 23. června 2021 obdržel informaci, že výše uvedená žádost
byla schválena a doporučena k financování, a následně byla
zaregistrována na Státním zemědělském intervenčním fondu.

administraci dotace. Od MAS
Rakovnicko máme informaci, abychom počítali ještě s nějakým doplněním informací,
ale už by to neměl být velký
problém. Každopádně teprve
po novém roce, v zimních měsících, se dozvíme, zda jsme
s konečnou platností s dotací uspěli.
zz Vstupní brána do zámeckého dvora by měla být
jedním z nových prvků revitalizovaného středu městyse. Jakým způsobem by se dle
Vašeho mínění mělo při rekonstrukci středu Mšece postupovat?
Já na to mám asi trošku odlišný názor, než pan starosta
Loskot. Já bych čerpal v první
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Kdy se rozveselí
smutná tvář Mšece?
Právě držíte v rukou dvacáté číslo Mšeckých listů a jejich
pátý ročník. Jsem rád, že se mezi
Vámi čtenáři těší stále velké oblibě a že ani těžká covidová doba
na jejich úrovni nic neubrala.
To, že má městys Mšec takovéto noviny, je spíše malý zázrak.
Vždyť ani leckterá krajská města nejsou schopna tištěné periodikum vydávat. A to ne kvůli
tomu, že by na to neměla peníze,
ale protože nemají nikoho, kdo
by jejich noviny vytvářel.
To, jak dnes vypadá samotný
městys, pro který noviny vydáváme, je, bohužel, úplně jiná
kapitola. Když jsem před čtyřmi lety přijel do Mšece, abych
pro něj napsal tři knihy a poté
začal vydávat noviny, byl jsem
mírně řečeno zaskočen, v jakém
stavu se toto kdysi krásné městečko nachází. Zároveň mě nemile překvapilo, že řada občanů
včetně některých bývalých, ale
i současných zastupitelů upadla do takové letargie, že si tento
stav přestala uvědomovat a nevalný vzhled svého městyse považovala víceméně za normální.
Nejvíce tento špatný stav zaráží Ty, kteří do Mšece zavítají
poprvé. Za všechny názory alespoň dva z poslední doby.
Režisér Václav Duchek:
„Upřímně musím říci, že nás
trochu zaskočilo, v jak neudržovaném stavu se některé místní objekty nacházejí. Nám to činilo dost velké problémy, protože jsme kvůli tomu museli
řadu natočených scén smazat.“
Brigádník z východního Slovenska Michal Ďuďa, který se
zúčastnil letošní sklizně chmele, na otázku, jak se mu líbí
Mšec, odvětil: „Všechno je to
tu takové staré, neudržované.
Vypadá to tady jako za komunistů, a já se sám divím, že některé baráky ještě nespadly. Ale
některé, jak jsem viděl, už jo.“
Před třemi lety se sice usoudilo, že s nevzhledným stavem
prostranství a řady místních
objektů se bude muset něco
dělat, ale do dnešního dne se
o tom zatím spíše jen mluví.
Oslovený architekt sice nedávno zpracoval jistý plánek alespoň na jednu část Mšece, ale
ten přestal platit, sotva byl zveřejněn. A jak revitalizace městyse bude pokračovat? To snad
ví jen pan Bůh. A jelikož je
Mšec ateistická obec, tak ten
nám to taky nepoví...
Jiří Červenka
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příčin nemalých průsaků vody
pod hrází Červeného rybníka,
po které část této silnice také
prochází. Co se týče majetkového vypořádání na dvou dotčených pozemcích, tak v prvním případě máme již předběžný souhlas majitelů pozemku k tomu, že ho prodají
městysi. Ve druhém případě
jsme souhlas majitele pozemku k odprodeji nezískali, a proto jsme se rozhodli, že v tomto
úseku krajské silnice, u bývalé
Oázy, nepřistoupíme k výstavbě chodníků.

tysem Mšec. Jaká je teď její akceschopnost?
Prakticky žádná, protože pan
Křenek, který si doma způsobil
vážné zranění ruky, je v dlouhodobé pracovní neschopnosti,
pan Hort je také delší dobu nemocný, takže k dispozici mám
jen pana Libicha. Se zbylými
pracovníky, panem Kopeckým
a Polanským, byl ukončen pracovní poměr na konci minulého
roku. Takže naší pracovní skupinu musíme určitě posílit, a proto jsem podal již nějaké inzeráty,
abychom mohli přijmout několik nových pracovníků.

Nový asfaltový povrch by měl být položen také v Hájecké ulici.
zz Do zahájení rekonstrukce krajské silnice vedoucí přes
Mšec by měly určitě zmizet
některé sloupy v ulicích Důrasova a k Rybárně. Zvláště
ty, které stojí v trase budoucího chodníku při krajské silnici a které nepřispívají k pěknému vzhledu těchto mšeckých ulic.
Určitě máte na mysli dřevěné
sloupy společnosti Cetin. Se zástupcem této společnosti jsem
již o tomto hovořil, a řekl jsem
mu, že jejich rozvody musejí
být do zahájení rekonstrukce
krajské silnice v zemi. V této
věci s ním budu dále jednat
v některém z jarních měsíců.
zz V předešlých měsících
byla značně oslabena pracovní skupina, působící pod měs-

zz O revitalizaci prostoru
pod kostelem se již nemluví.
Co je příčinou?
Ano, nemluví, protože to
skončilo na tom, že na veřejné besedě, na které byla občanům Mšece představena upravená architektonická studie tohoto prostoru, zaznělo mnoho připomínek a že jsem oslovil jiné architekty, kteří chtějí
střed městyse řešit komplexně, všechny lokality najednou.
A navrhli, aby lokalita pod kostelem a vůbec celý zámecký
areál, včetně zámeckého dvora, byly architektonicky pojaty
jako jeden celek. A mně se to
líbí. Již v tomto měsíci s nimi
budu jednat o dalším postupu
v této záležitosti, a uvidíme, co
z toho vznikne.

Oslovením těchto architektů
jsem vyšel vstříc také těm občanům, kteří chtěli, abychom
oslovili více architektů a nechali zpracovat více architektonických studií.
zz Znamená to, že spolupráce s Architektonickým a projekčním ateliérem V-Projekt
již skončila?
Nikoliv, pouze byla přerušena. Pana Valera jsem o tom,
že za účelem zpracování architektonického návrhu revitalizace celého středu městyse jsem oslovil další architekty,
již informoval, a požádal ho,
aby nám jeho projekční ateliér zpracoval projekt na nový plášť, na novou fasádu restaurace
Na Knížecí.
� Kdy se obyvatelé
Slánské ulice, ale i jiných částí městyse, konečně dočkají nových
chodníků?
Co se týče výstavby
chodníků při státní silnici 1/16, od čerpací stanice až k poslednímu směrem na Slaný, tak jsme
již obdrželi stavební povolení na změnu stavby
před dokončením, což byla jedna z podmínek pro podání žádosti o dotaci, a rozhodli jsme
se, že výběr zhotovitele stavby
zrealizujeme ještě před tím, než
podáme v únoru žádost o dotaci, což by mělo stavbu urychlit.
Stavět bychom chtěli začít někdy na přelomu jara a léta.
zz A co nastane, když nedostanete dotaci?
Je nasnadě, jestli čekat na přidělení dotace, nebo začít stavět dřív a financovat ji z vlastních finančních prostředků, což
tento dotační titul umožňuje.
A pokud dotaci získáme, budeme stavbu financovat z tohoto
dotačního titulu, a když ne, tak
bychom asi dále nečekali, stavbu neprodlužovali a zafinancovali ji z kasy městyse.
FOTO LIBOR POŠTA
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řadě ze strategického plánu
městyse, který by nám měl dát
informace o tom, kam by se
měl náš městys posouvat v nějakém střednědobém až dlouhém horizontu. Měl by nám
pomoci vyřešit potřeby městyse a ty by měl následně architekt přenést do hrubé studie.
Např. škola bude stále na stejném místě, kulturní dům bude

potřeba postavit jinde, dále by
měl zhodnotit, kde by bylo nejlepší postavit dům pro seniory,
bezbariérový úřad a zdravotní
středisko a nové nájemní byty.
A následně vyhodnotit, zda je
možno použít nějaké budovy
v majetku městyse.
Další studie by měla být zaměřená již na detaily, které
by se následně měly přenést
do projektů. Ve strategickém

plánu jsou uvedeny i dotační
tituly, které by na jednotlivé
akce šly použít. To by mělo být
vodítko pro přípravu projektů,
a pak bychom už jen zvažovali,
jak je realizace určitého projektu v dané chvíli potřebná, nebo
výši dotací. Zda se vyplatí počkat na dotaci, nebo zda je určitý projekt možno investovat
z vlastních zdrojů.
Libor Pošta

zz Jaké investiční akce, kromě výstavby chodníků při silnici 1/16, by se měly ve Mšeci realizovat do konce tohoto
volebního období?
Kromě hlavní investiční akce
– výstavby chodníků při silnici 1/16, chceme zhotovit nové
asfaltové povrchy ve zbylých
mšeckých ulicích, včetně těch
nejdelších – Hájecká, Kaštanka a Na Spravedlnosti. Na tuto
investiční akci byla v polovině
prosince minulého roku podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a já
věřím, že na tento projekt získáme potřebných 10 mil. Kč. Dále
chceme zhotovit nové fasády
na domech ve vlastnictví městyse, a to na budově úřadu městyse, pak na domě, ve kterém nyní
sídlí Česká pošta, a na budově
restaurace Na Knížecí.
Libor Pošta

LUPIČI
VE MŠECI

V polovině listopadu řádili
ve Mšeci lupiči. Ve čtvrtek dne
18. listopadu, v deset hodin večer, se dva muži vloupali na pozemek místního rodinného
domku. Majitel domu je však
zpozoroval a při potyčce došlo
k fyzickému napadení poškozeného. Lupiči následně přeskočili oplocení, nasedli do stříbrné
Octavie a rychle ujeli.
O dva dni později, v sobotu
20. listopadu v 17.15 hod., se ti
samí lupiči se vší drzostí vrátili, aby na stejné adrese dokonali lup. Majitel byl opět doma,
došlo zase k potyčce, tentokrát
však musel poškozený vyhledat lékařské ošetření. Lupiči
opět přeskokem přes oplocení
utekli. V sobotu 19. listopadu
byla ve Mšeci mezitím vyloupena další garáž.
Jeden pozorný mšecký občan
uvedl následující: „Ze soboty
na neděli 21. listopadu, něco
chvilku po půlnoci, projížděl
krokem obcí pickup wolkswagen Caddy stříbrné barvy.
Mohl dojet tak k Červeňáku
a zase se krokem vracel. Měl
ošisované boky nebo na nich
strhané nálepky po firmě. Jestli se jedná o zloděje, nevím, ale
každopádně se chovali divně.“
V těch samých dnech byly
hlášeny loupeže i ze sousední
Srbče. Do uzávěrky vydání pachatelé dopadeni nebyli. - jč -
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NĚKTEŘÍ MAJITELÉ MŠECKÝCH

Věděli jste, že…

DOMŮ SE „PEROU“ S POPELEM

POPELNICI

NAVÍC?
Pro občany, kteří topí uhlím
a nestačí jim počet vývozů jedenkrát za 14 dní, zavadí městys Mšec od 1. ledna možnost
požádat o ještě jednu načipovanou popelnici pro připlacené svozy.
- red -

zz Ka m j s te p op e l n i c e
na tříděný odpad umístili?
Jsou v takovém zákoutí
na zahradě, aby nepřekážely.
zz Jsou pravidelně vyváženy?
Ano, ale nesmí člověk zapomenout.

Michal Srp s Boltem.

zz Když se jednotlivé popelnice vyvážejí, tak jak je máte
naplněné?
Kromě papíru jsou vždy naplněné až pod víko, a zatím se
nám nestalo, že bychom nějaký
odpad neměli kam dávat.
� Máte k novému systému
třídění odpadů ještě nějaké
připomínky?
Já jsem zatím nějaký problém neznamenal a takto nám
to vyhovuje. Když u nás vznikU Mikovců mají popelnice
ne nějaký odpad, tak ho hned
na tříděný odpad umístěné
vyhodím do popelnice za dov průjezdu, vedle domu, ale
mem, a pak si jen musím hlíuvažují o jiném, vhodnějším
dat termíny vývozů jednotlistanovišti.
vých popelnic. Takže například
Máme tři popelnice – na koplastové odpady již nemusím
munální odpad, plasty a biolopytlovat, tyto pytle pak někde
gický odpad.
skladovat a vyvážet je do konzz Za jakou dobu je naplnítejnerů.
te, resp. v jakých intervalech
V Zahradní ulici jsem osloje vyvážíte?
vil paní Miloslavu ProcházkoJá je nechám vyvézt, až když
vou (77):
je máme plné, takže každý odzz Jak se orientujete v novoz nevyužijeme. My topíme
vém systému třídění odpaelektřinou, tudíž podů a jak Vám tento
pel „neprodukujezpůsob likvidace dome“, a jiného komumovního odpadu vynálního odpadu také
hovuje?
moc „nevytvoříme“.
My jsme spokojeni,
zz Jak likvidujenám to takto vyhovute další druhy odje. Máme rozpis, takže
padů, např. papír,
víme, kdy se jednotlisklo atd.?
vé popelnice vyvážejí...
Papír, nejčastě� Kde jste si tento
ji různé papírové
rozpis pořídili?
obaly, sešlapáváJe umístěn na úředme, a když vytvoříní desce, a syn nám ho
me nějaký větší bavyfotil.
Obyvatelé tohoto domu v Zahradní ulici jsou s nolík, tak ho odvezu
Dokončení
vým systémem třídění odpadů spokojeni.
do sběrného dvora.
na straně 4
FOTO LIBOR POŠTA

CHCETE

My jsme s novým způsobem
třídění odpadů celkem spokojeni, a trochu je problém s biologickým odpadem.
zz V jakém směru?
V tom směru, že vývozy těchto popelnic skončily v období,
kdy se na zahradách likvidují
různé zbytky plodin, čirostlin,
a pak je není kam dát. Takže by
bylo dobré jeden svoz na podzim přidat, a možná i na jaře
začít tyto popelnice vyvážet
o něco dříve.
zz Jaké popelnice jste si pořídili?

FOTO LIBOR POŠTA

V ulici Pod Kostelem jsem
nejprve oslovil paní Ludmilu
Plíhalovou (77):
zz Jak Vám tento způsob třídění odpadů vyhovuje?
Nám to takto vyhovuje, akorát popelnice by mohly být
o něco levnější, což zcela jistě
nebudou.
zz Jaké popelnice jste si objednali?
Na komunální o dpad
a na plasty. Popelnice vyvážejí
a myslím, že to funguje dobře.
zz Jak máte popelnice naplněné, když je vyvážejí?
Obě popelnice jsou skoro plné.
zz Vyhovuje Vám tento způsob likvidace domovního odpadu více, než ten způsob předešlý, klasický?
Pro nás je současný způsob
likvidace domovního odpadu určitě výhodnější, protože
teď nemusíme nikam chodit.
V našem věku jsme rádi za každý ušetřený krok.
zz Kde ty popelnice máte
vůbec umístěné?
Umístili jsme je na náš malý
dvorek.
zz Máte k tomuto způsobu
třídění odpadů ještě nějaké
připomínky?
Já myslím, že to funguje celkem dobře. Když budeme něco
potřebovat, třeba další popelnici na jiný druh odpadu, tak si ji
objednáme, a mělo by to být asi
bez problémů.
Dále jsem se zastavil u Pavla
Mikovce (80) v Kalivodské ulici
a položil mu následující otázky:
zz Jak se v novém systému
třídění odpadů orientujete,
jak vám vyhovuje?

Co se týče nějakého kovového odpadu, který tvoří hlavně plechovky, taktoho opravdu moc není. A když vyprázdníme nějakou plechovku, tak
ji hned sešlápnu, a po naplnění tašky tento odpad odvezu
do kontejneru vedle restaurace Na Knížecí. Sklo někam vozit nemusíme, protože kousek
od našeho domu je umístěna
nádoba na sklo.
zz Myslíte si, že vytříděný
odpad, především plasty, je
tímto řekněme domácím tříděním v lepší kvalitě, než když
ho lidé vyváželi do velkých
kontejnerů?
Těžko říct, ale snad ano, protože když například kelímky
od jogurtů hned nevymyjete,
tak po krátkém čase zapáchají. A s každým kelímkem do té
venkovní popelnice na tříděný
plast hned neběžíte. Takže určitě by se měly všechny plastové nádoby či nádobky vymývat.
zz Máte ještě nějaké další
připomínky k tomuto způsobu třídění odpadů?
Nic dalšího mě teď nenapadá, akorát vím, že řada lidí řeší
podobný problém, jako my –
kam ty popelnice vůbec umístit? My je máme v průjezdu vedle domu, ale možná, že je přemístím jinam a vytvořím nad
nimi jakýsi přístřešek.
Ve stejné ulici, v čp 273, jsem
se zastavil u Michala Srpa:
zz Jak se Vám osvědčil nový
systém třídění odpadů?
Já s tím nemám žádný problém. Odpad jsem třídil i před
zavedením tohoto systému, ale
teď ten vytříděný odpad nemusím nikam vozit.
zz Jaké popelnice jste si pořídili?
Na komunální odpad, plasty,
papír a bioodpad.
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Jak se ve Mšeci rozběhl nový systém třídění odpadů, jak
jsou s ním obyvatelé městyse spokojeni a jaké problémy musejí při tomto způsobu likvidace domovního odpadu řešit?
Abych toto vše zjistil, oslovil jsem před Vánoci několik majitelů mšeckých domů.

 V roce 1717 se ve Mšeci nacházelo 14 koní, 40 volů, 58 krav,
35 jalovic, 45 ovcí, 25 jehňat, 10
prasat a 96 selat. Zdejší občané vlastnili 13 strychů zahrad.
Chmel se zde ještě nepěstoval.
 O velikonočních svátcích
1888 se vysázely na počest čtyřicátého výročí panování císaře
Františka Josefa I. pěkné křoviny a stromy na prázdná kamenitá místa na jižním svahu městyse, pod radnicí, pod kostelem,
pod kašnou a na břeh západně
od kašny, naproti domům čp.
78, 44, 43 a 42. Křoviny obci věnoval ředitel velkostatku Karel
Kroh a vysázel je již starý knížecí zahradník František Habl.
 V roce 1903 se dostavěla
okresní silnice ke Třtici nákladem 10.000 korun, na kterou
obdržela obec od okresního výboru subvenci ve výši 4.591,50
korun. Výlohy na nové obecní
silnice činily 16.000 K. Byl rovněž upraven haltýř pod kašnou
a opatřen řetězovým čerpadlem, které dodala firma K. Pašek ze Smíchova za 250 korun.
 Dne 9. června 1927 se stal
novým farářem P. Josef Krouza,
který vystřídal P. Jiřího Čadka.
P. Krouza působil ve Mšeci 31
let, pak odešel na zasloužený
odpočinek, nadále však v obci
žil.
Jiří Červenka

Stalo se před 50 lety
 Občané byli ve druhé polovině roku 1971 vyzváni, aby obci
pomohli s vykopáním odpadní
jímky u domku TL 4. Jednalo se
o velmi těžkou práci, jelikož jímka měla být čtyři metry hluboká
a bylo nutné ji vylámat v opuce.
 Ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 se ve Mšeci uskutečnily volby do místního národního výboru a také do FS a ČNR.
Do voličského seznamu bylo
zapsáno 667 voličů a k volbám
přišlo 663 voličů, účast tedy byla
99,80 %. Voliči mohli do volební
urny vhodit pouze jednu společnou kandidátku, nicméně dva
voliči našli odvahu jít za plentu
a škrtnout tam nějaká jména,
takže pouze jeden kandidát získal 100 %, ostatní „pouze“ 99,85
či dokonce „jen“ 99,70 % hlasů...
Za předsedu MNV byl opět zvolen Miroslav Perk, místopředsedou Dobroslav Šuma a tajemníkem opět Miroslav Toušek.
 Vzhledem k energetické
situaci bylo koncem roku 1971
v provozu pouze padesát procent veřejného osvětlení.
Jiří Červenka
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NĚKTEŘÍ MAJITELÉ MŠECKÝCH DOMŮ...
pat do popelnic vedle baráku.
Následně jsem na „panelce“
vyzpovídal Lucii Kvitovou (30)
z ulice Do Buků:
zz Jak se orientujete v novém systému třídění odpadu?
Orientujeme se dobře, víme,
v jaký den se určitý vytříděný
odpad odváží.

Lucii Kvitovou jsem zastihl
na „panelce“.
zz A jak vám vyhovuje?
To, že vytříděné odpady už
nemusíme dávat do nějakých
pytlů a odvážet do kontejnerů,
je určitě fajn, ale není pro nás
moc příjemné to, že se snížil
počet vývozů popelnic na komunální odpad, takže tuto
popelnici máme často přeplněnou.
zz Jakým způsobem ve vašem rodinném domě topíte?
Topíme dřevem, z kterého
moc popela nevzniká, ale když
se staráte o malé dítě, tak objem komunálního odpadu docela rychle narůstá.
zz Jaké popelnice jste si pořídili kromě nádoby na komunální odpad?

Další nádoby máme na plasty, papír a na biologický odpad.
A pak jsem ještě oslovil Davida Frolíka (30) v Zubrově ulici čp. 285:
zz Jak se v novém systému
třídění odpadů orientujete
a jak vám vyhovuje?
Orientujeme se v něm dobře, ale byl bych rád, kdyby
sběrný dvůr byl otevřen častěji, protože jiný odpad, než jsou
plasty a papír, třeba plechovky, mám doma poněkud delší
dobu a v podstatě si tam zakládám takovou malou skládku.
U sběrného dvora malá nádoba
na plechovky sice je, ale je pořád plná, a mně přijde hloupé
hodit pytel s plechovkami někam vedle této nádoby.
zz A co popelnice na komunální odpad? Je její objem pro
vás dostatečný?
Zdaleka ne, což je další velký problém, protože my topíme
pevnými palivy a teď nemáme
kam dávat popel. A když jsem
se byl zeptat na úřadě městyse, tak mně řekli, že si mohu
objednat větší počet svozů, ale
až po novém roce. Se zaplacením dalších svozů problém
nemám, ale teď mám problém
s popelem.
zz Za jakou dobu, resp.
za kolik dní nádobu na komunální odpad naplníte?
Teď byly mrazy, takže za 4
dny byla plná. Určitým řešením
by byla větší popelnice, alena ní
zatím nárok nemáme, protože
náš dům obývají „jen“ tři lidé.
zz Uvaž oval jste někdy
o změně způsobu vytápění
vašeho domu?

PŘED VÁNOCI SE VE MŠECI ŽÁDNÉ

ADVENTNÍ AKCE NEKONALY
O Mikulášské nadílce pro nistra zdravotnictví, aby se no nekonaly. Důvod je asi každěti a také o Rozsvícení vánoč- v městech a obcích ČR tyto dému jasný.
ního stromu na Tyršově ná- předvánoční akce pokud možTakže jsme se rozhodli zrušit jak Mikulášskou naměstí před loňskými
Vánocemi si mohly
dílku, tak i Rozsvícení vánočního stromu,
mšecké děti nechat
jen zdát. Na to, proč
a to i z toho důvodu, že
se je vedení městyse
část žáků základní školy byla v karanténě, zerozhodlo stáhnout
z tradičního prograjména v termínu akce
Rozsvícení vánočního
mu předvánočních
stromu. Nás to velmi
akcí, mně odpověděl starosta Mšece
mrzí, že jsme byli poprvé nuceni tyto krásné
Jiří Loskot: „My jsme
předvánoční akce stáhk této záležitosti přinout z tradičního předstoupili zodpovědně
vánočního programu,
a vyslyšeli jsme žádost, či prosbu hejtale zdraví mšeckých
Tradiční rozsvícení tohoto vánočního stromu se
manky Středočeskéobyvatel bylo pro nás
před Vánoci nekonalo.
ho kraje a také mipřednější.“
-lp-

Ano, uvažoval, ale lidé, kteří
se zabývají vytápěním tepelnými čerpadly, mně řekli, že pro
tento dům je taková investice
teď nerentabilní a že ať si raději zateplím dům, opravím
střechu a zůstanu u stávajícího způsobu vytápění. A protože mám již moderní kotel, který splňuje všechny požadované emisní parametry, tak mohu
topit tuhými palivy i v dalších
letech. Takže pro mě bude lepší
si v topné sezóně připlatit nějaké svozy navíc a dál nic moc
neřešit.
zz Jaké další popelnice
na tříděný odpad jste si pořídili?
Kromě popelnice na komunální odpad máme ještě nádoby na plasty, papír,

David Frolík se v topné sezóně potýká s hromadami
popela.
biologický odpad a všechny
tyto popelnice nám objemově postačují. Takže s tím je
spokojenost, a kdybych měl
větší popelnici na komunální odpad, tak jsem šťastný člověk.
Nakonec jsem výsledky tohoto „miniprůzkumu“ předložil místostarostovi Mšece
Tomáši Rosenbaumovi, který se k němu vyjádřil následovně: „Jsem moc rád, že se
systém door to door celkem
dobře rozběhl, a mohli jsme
tím třídění lidem ještě více
přiblížit. Zmizel nám nepořádek kolem sběrných míst.
Tím, že se začalo již od října,
byl čas si zvyknout na vývozový kalendář a čipování probíhalo za příznivého počasí.
Nyní, v topné sezóně, musíme vyřešit to, jak pomoci lidem s přebytky popela, pokud
topí uhlím. Určitě bude možné
si přikoupit vývozy. Na veřejném zasedání byla také zmíněna možnost sdílet s někým
nevyčerpané vývozy.“
Libor Pošta
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Dokončení ze strany 3
zz A jsou vaše popelnice dle
tohoto rozpisu vyváženy?
Ano, to je bez problémů.
Dneska nám vyváželi zrovna
plasty a krátce předtím, než jste
přišel, jsem tuto popelnici uklízela na své místo.
zz Jaké popelnice jste si objednali?
Na komunální odpad, bioodpad a větší popelnice máme
na plasty a papír. Větší popelnice jsme si mohli dovolit proto, že náš dům obývají tři lidé.
Na bioodpad by se mně líbila také větší popelnice, protože u domu mám větší okrasnou zahradu.
zz Je o b j e m p o p e l n i c e
na komunální odpad pro vás
dostačující?
My topíme uhlím, takže nyní,
v topné sezóně, s tím máme
trošku problém. Takže je to
na hraně, a někdy se stane, že
popel použiji třeba na vysypání cestiček na zahrádce.
zz Popelnici na komunální odpad máte v době vývozu
vždy plnou, či spíše přeplněnou. Jak je to v tomto ohledu
s dalšími popelnicemi?
I další popelnice máme
v době vývozu téměř plné
a využíváme každého vývozu.
zz Máte k tomuto systému nějaké připomínky, poznámky?
Ne, já k tomu nic nemám.
A tohle je opravdu bezvadné,
když s tříděným odpadem, jak
s plasty, tak s papírem, už nemusíme jezdit k nějakým velkoobjemovým kontejnerům
a všechen odpad můžeme sy-

FOTO LIBOR POŠTA

kde mu hospodařila dcera, potom i ona odešla někam do služby a on zůstal
sám. Přes den ledacos dělal
ve stodole nad třtickou cestou a rád si popovídal s lidmi, nejraději s Antonínem
Mikovcem z čp. 23. Občas
ho jezdily navštěvovat i děti,
kterých měl šest – Vlastu
(*1902), Františka (*1904),
Marii (*1911), Miloslava
(*1914), Jaroslava (*1916)
a Annu (*1919).
Dne 9. února 1951 šel pro
uhlí do dřevníku, a tam ho
zastihla náhle smrt. Byl tam
po delší době nalezen dcerou Marií Jindrovou, která žila v Praze. Pohřb en
byl na místním hřbitově až
21. února.
Jiří Červenka

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

František Stuchlý
hostinský
František Stuchlý byl v letech 1900 – 1933 hostinským
v místním hostinci U Zeleného stromu čp. 24, jenž nesl
v pozdější době název „U Pazourků“.
Narodil se 26. ledna 1873
v Krupé čp. 39, v rodině Josefa Stuchlého a Františky,
roz. Frolíkové, z Řevničova.
Dne 23. dubna 1901 se oženil s Annou Jílkovou (*26. 9.
1882), dcerou rolníka Františka ze Mšece čp. 64, a Terezie Petržílkové z Lišťan
čp. 38.
Manželé Stuchlých vedli
hostinec po celých 33 let, až
do doby, kdy manželka Františka Stuchlého, Anna, při
úrazu v domě zemřela. Probořil se na ni strop s lednicí.
Majetek se po její smrti „rozprchl“ a hostinec přišel pro
zadlužení do veřejné dražby.
Po smrti manželky bydlel
František Stuchlý v čp. 65,
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Místní osobnosti

Bývalý hostinec U Zeleného
stromu v roce 2018.
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ROZPOČET MĚSTYSE NA ROK 2022
Dne 15. prosince se konalo další veřejné zasedání mšeckých ření související s financováním plánovaná výstavba nového
zastupitelů, a mělo být již posledním v uplynulém roce. Sku- akce Kanalizace a ČOV Mšec. sběrného dvora a že nový sysRozpočet na rok 2022, jak tém třídění odpadů si finančně
tečnost byla ale nakonec jiná.
jsem již četl v důvodové zprá- teprve „sedá“. Některé další doZ jednání se umluvili Jiří cím, které byly oběma stranami vě, je schodkový, kdy celko- tazy mšeckých občanů se témaŠuma st., Jiří Šuma ml. a Aleš uzavřeny. Jinými slovy zhotovi- vé příjmy činní 13.987.300 Kč tu nového rozpočtu až tak netýNezbeda. Poté, co byli všichni tel stavby z nějakého záhadné- a celkové výdaje 35.497.000 Kč. kaly. A protože stále nezazněla
přítomní seznámeni s navrže- ho důvodu trvá na něčem, co Rozdíl mezi příjmy a výdaji je nějaká vážnější výhrada k naným programem zasedání, za- nikdy nemůže obhájit!“
krytý finančními prostředky vrhovanému návrhu rozpočstupitelka Libuše Bestajovská
Pak přišel na řadu vložený z minulých let.“
tu na rok 2022, starosta Mšenavrhla, aby program jednání bod jednání, a zastupitelé měsNásledně J. Loskot otevřel ce so rozhodl přistoupit k jeho
byl rozšířen o další bod, a to, tyse odsouhlasili toto usnesení: k tomuto bodu rozpravu. Prv- schválení.
aby kontrolní a finanční výbor Zastupitelstvo pověřuje kont- ní se do ní přihlásil Pavel MiPro předložený návrh novémohl v dohledné době pro- rolní a finanční výbor provede- kovec, kterého zajímalo, kolik ho rozpočtu zvedl ruku starosvést kontrolu vybraných fak- ním kontroly vybraných faktur, peněz zůstane na účtu měs- ta Jiří Loskot a místostarosta
tur za roky 2020 a 2021. Tento které byly vystaveny v letech tyse po pokrytí plánované- Tomáš Rosenbaum, a protože
návrh byl poté zastupitelstvem 2020 a 2021. Seznam předlo- ho schodku v rozpočtu na rok proti hlasovali všichni opozičjednomyslně přijat, a nový bod žených faktur bude předložen
jednání byl zařazen do progra- do konce roku 2021. Kontromu jednání.
la bude provedena do 15. ledNásledně byly všem přítom- na 2022.
ným účastníkům jednání sděUrčitě nejdůležitějším boleny důležité informace k nově dem jednání bylo schválení
zhotovené kanalizaci a ČOV. rozpočtu městyse na rok 2022.
Občané Mšece se dozvěděli Nejprve starosta Mšece všechnapř. to, že dne 29. září proběh- ny přítomné zastupitele a občalo kolaudační řízení, kdy ne- ny seznámil s Důvodovou zprábylo shledáno žádné pochybe- vou k návrhu rozpočtu městyse
ní pro vydání kolaudace. Bylo Mšec na rok 2022: „Ve smyslu
pouze doporučeno zajistit mě- příslušných ustanovení zákoření průtoku vody na odtoku na o rozpočtových pravidlech
a to zejména z důvodu nové územních rozpočtů Vám předžádosti o vypouštění vod, kte- kládám návrh rozpočtu na rok
Opoziční zastupitelé byli tentokrát ve výrazné početní převaze.
rá bude třeba od roku 2023. 2022 jako schodkový. Tento
V měsíci listopadu pak došlo návrh rozpočtu je koncipován 2022. Starosta mu na to odvě- ní zastupitelé, návrh rozpočtu
k opravě zpětné klapky čerpa- tak, že obsahuje základní uka- til, že na účtu Mšece je nyní cca pro městys Mšec na rok 2022
dla č. 2 na čerpací stanici č. 1. zatele, jimiž se orgány územní- 55 mil. Kč, a pokud se z této nebyl schválen.
Na vypouštění odpadních vod ho samosprávného celku mají částky odečte rozdíl mezi pláPo následném přednesení
byla zpracována nová cenová povinnost řídit.
novanými příjmy a výdaji, tak některých nezbytných rozpočZměny rozpočtu v průbě- na účtu zůstane více než 33 mil. tových opatření se přistoupilo
kalkulace pro rok 2022, a cena
za stočné se zvýšila na 60,89 hu roku 2022 budou průběžně Kč. Pak se zastupitelka Lenka ke schválení obecně závazné vyKč/m3. Na kanalizaci bylo prováděny rozpočtovými opat- Chmelařová zeptala, kam bylo hlášky č. 3/2021 o místním pov polovině prosince připojeno řeními. Rozpočtová opatření se v Kaštance, v ulici, ve které by platku za obecní systém odpaprovedou povinně, podle zá- měl být zhotoven nový asfal- dového hospodářství. K ní uvecelkem 219 domácností.
Složitější je situace ohledně kona, a provádí je rada měs- tový povrch, investováno více dl J. Loskot několik základních
závěrečného finančního vyúč- tyse, v našem případě starosta. než 1 mil. Kč? J. Loskot odpo- informaci: „Předkládám Vám
tování mezi městysem Mšec Z tohoto důvodu Vás žádám, věděl takto: „V tomto případě ke schválení OZV č. 3/2021
a zhotovitelem stavby, firmou že jako starosta mohu prová- šlo o čerpání dotace ze Středo- o místním poplatku za obecní
POHL CZ. A protože tato pro- dět rozpočtová opatření v roz- českého kraje, kdy městys do- systém odpadového hospodářblematika není vůbec jedno- sahu do 500.000 Kč. Jelikož stal 1 tisíc korun na obyvatele, ství. Tato vyhláška je upravena
duchá, na některé dotazy od- do rozpočtu na rok 2022 nelze a z ní se pokryly náklady na re- dle platné současné legislativy,
povídal právní zástupce měs- zařadit účelové dotace, proto- konstrukci poměrně krátkého zejména nového zákona o odtyse, pan Hanuš Krejčí. Ke spo- že neznáme jejich výši, žádám úseku v Kaštance – od rybárny padech. Mění se název, a již není
ru mezi městysem Mšec a výše Vás o schválení, že mohu jako k čerpací stanici č. 1, a na re- třeba stanovovat poplatek dle
uvedenou dodavatelskou fir- starosta provádět rozpočto- konstrukce povrchů i v jiných výpočtu nákladů předcházejímou měl jednu zásadní připo- vá opatření pro účelové dota- ulicích městyse.“
cího roku. Cena na 1 osobu zůmínku, či poznámku: „I kdy- ce jak na straně příjmové, tak
Dále zastupitel Mani Sou- stává stejná – 650 Kč, stejně jako
by městys neměl na své straně výdajové.
le požádal o vysvětlení někte- osvobození dětí do tří let věku.
Dále předkládám návrh rých z jeho pohledu pochyb- Nově je ve vyhlášce osvobození
smluvní pokutu, tak je ve stále
komfortní právní pozici. Zho- na stanovení rozsahu rozpoč- ných, nelogických čísel v kapi- poplatníků tam, kde není možtovitel stavby totiž z nějaké- tových opatření prováděných tole odpadového hospodářství. né zajistit technicky svoz odho velmi podivného důvodu starostou městyse, dle něhož O financování odpadového padu.“ Po docela „pestré“ disvystavil závěrečnou fakturu starosta schvaluje jednotlivá hospodářství se poté vedla po- kusi k tomuto tématu zastupina špatnou částku. Konkrétně rozpočtová opatření v příjmech měrně dlouhá diskuse, z které telé obecně závaznou vyhlášje o 250 tisíc Kč vyšší, což od- i výdajích do výše 500.000 Kč nebyl moudrý asi nikdo ze zú- ku o místním poplatku nakoporuje veškerým změnovým mezi jednotlivými paragrafy, častněných, a mimo jiné bylo nec schválili.
listům a vlastně všem prove- rozpočtová opatření všech úče- uvedeno např. to, že k určitému
Pak přišlo na řadu schváledeným vícepracím a méněpra- lových dotací, rozpočtová opat- zkreslení čísel „přispívá“ také ní žádosti o dotaci ve výši 10

FOTO LIBOR POŠTA

MŠEČTÍ ZASTUPITELÉ NAPOPRVÉ NESCHVÁLILI

mil z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Kč na opravu místních komunikací. Konkrétně se
jedná o ulice Do Buků, Hájecká, Na Spravedlnosti, Na Hájích, Kaštanka, K Bažantnici, V Chaloupkách a Vítovská.
Na výše jmenované ulice jsou
vypracovány projekty, rozpočty, souhlasy vlastníků tam,
kde není vlastníkem městys,
a vyjádření stavebního úřadu
v Rakovníku. Po krátké diskusi bylo podání žádosti o dotaci
na opravu výše zmíněných komunikací jednomyslně schváleno.
Po následné zprávě finančního výboru přednesl starosta městyse tuto žádost: „Usnesením zastupitelstva mi bylo
uloženo předložit nejpozději
do listopadu obnovu strategického plánu. Tento úkol se mi
ale nepodařilo splnit, a proto chci zastupitelstvo co nejuctivěji požádat o prodloužení
tohoto úkolu do konce ledna
2022.“ Po dlouhých debatách
se zastupitelé nakonec shodli
na tom, že zastupitelstvo městyse prodluží termín, ve kterém má starosta Mšece předložit nový strategický plán, a to
do konce března 2022. A zároveň starostovi uložilo zveřejnit výzvu k občanům, aby se
i oni zapojili do tvorby strategického plánu, zveřejněnou jak na webových stránkách městyse, tak i ve Mšeckých listech. Termín odevzdání anketních lístků byl stanoven
na 15. února.
Po zprávě starosty se diskutovalo, nejčastěji o řešeních,
která by řidiče jedoucí po silnici 1/16, přiměla k dodržování nejvyšší povolené rychlosti.
Jednání zastupitelstva skončilo přibližně ve 22.30, kdy jak
zastupitelé, tak především občané městyse byli již očividně
vyčerpáni.
Rozpočtové provizórium
mohlo odvrátit už jen další,
brzké jednání zastupitelstva,
na kterém by byl tento důležitý bod jednání schválen. To se
také stalo ve čtvrtek 30. prosince, kdy došlo ke schválení
rozpočtu městyse na tento rok.
Pro hlasovali všichni zastupitelé za hnutí STAN, tři zástupci opozice se zdrželi hlasování,
Mani Soule se z tohoto jednání
zastupitelstva omluvil.
Libor Pošta
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MŠEČTÍ MYSLIVCI ULOVILI

VÍCE LIŠEK NEŽ DROBNÉ ZVĚŘE

zz Podle zachmuřených tváří myslivců, kteří přišli po poslední listopadové naháňce poobědvat do restaurace Na Knížecí, bych řekl, že
zz Jak byste zhodnotil uply- stavech. Stavy zajíců jsou minitoho asi moc neulovili. Nebo
nulou mysliveckou sezónu, co mální a léta je již nelovíme. Base snad mýlím?
se týče chodu, činnosti vaše- žantů jsou také nízké stavy, jeZachmuřeni jsme byli, proho spolku?
jich počet stagnuje a letos je jich
tože na plánovaném honu
Spolek se nám mírně omla- proti loňsku méně, ulovíme jen
na bažanty jsme ulovili jen
zuje, přijali jsme několik mla- cca 10-15 kohoutů. To
dva kohouty
dých myslivců. Pozitivní je, že ale reprodukci bažantí
a dva divočávšichni jsou místní. Jsem zvě- populace neovlivní, proky. Při nástupu
davý, jak se zapojí do mysli- tože všechny bažantí slepřed honem
vecké činnosti. Na jejich hod- pice zůstávají zachovány.
říkám myslivnocení je zatím brzo. Účast K plnohodnotné reprocům: „Komu
na schůzích byla vlivem pan- dukci stačí poměr pohlase poštěstí
demii omezená podle aktuální ví 1:5 ve prospěch slepic.
ulovit bažannákazové situace. Organizační Stavy divokých kachen
ta, tak si toho
věci jsme více řešili pomocí e- jsou obdobné jako mivažte, proto-mailů, telefonicky, jak se dnes nulý rok. Normální stavy
že dnes je to
moderně říká „distančně“.
jsou u srnčí zvěře.
vzácnost! Dizz Jak se staráte o vaši hozz Ve většině honiteb
voké prase si
nitbu?
je přemnožená černá
můžete ulovit
Honitbu spravujeme po- zvěř. Platí i o vaší ho- Psík mývalovitý, ulovený v lokalitě Rač.
téměř na kadobně jako v minulých letech. nitbě?
ždém kroku.“
Myslivost, to je práce v honitČerná zvěř v naší honitbě
zz Co Vás nejvíce potěšilo, Před cca padesáti lety bylo babě a péče o zvěř po celý rok. není vyloženě přemnožená, ale a naopak, zarmoutilo?
žantů nepočítaně, bylo vzácVeřejnost mnohdy vnímá my- její stavy oproti minulosti se
Výkon práva myslivosti mě nost ulovit divočáka, komu se
slivce jen jako lovce. Skuteč- zvedly v okolních lesních honit- těší pokaždé, když si vyšetřím to poštěstilo, byl slavný na půlnost je jiná. Více času mysliv- bách a k nám do honitby se tato čas a dostanu se do honitby. ce okresu. Dnes je to obráceně.
ci věnují péči o zvěř, vlastní zvěř stahuje za potravou. Z toho Rmoutí mě bezohlednost lidí,
zz Co je podle Vás hlavním
lov je jen odměna za vykona- důvodu se v posledních letech kteří si z přírody dělají skládku důvodem stále nižších stavů
nou práci v honitdrobné zvěře?
bě. Každý myslivec
Intenzivní velkoplošmá přidělené mysliné hospodaření na zevecké zařízení (pomědělské půdě je hlavsed a krmné zařízení limitující faktor, ktení), o které se stará,
rý neprospívá drobné
aby bylo v řádném
zvěři. V poslední době
technickém stavu.
je sice vyvíjen ze strany
V zimním obdostátu tlak na zemědělbí zvěř pravidelně
ce, kteří nesmí pěstovat
přikrmuje, v letním
jednu plodinu na souobdobí se snažíme
vislé ploše větší než 30
předcházet škodám
ha, jsou prosazovány
na zvěři.
citlivější osevní postuzz Jaké jsou stapy, chemické přípravky
vy drobné zvěře,
jsou ekologičtější, než
kachen a také srn- O zajíce či o jinou drobnou zvěř mezi Červeným a Lodenickým rybníkem takřka v minulosti atd. Přes
„nezavadíte“.
čí zvěře?
tato pozitivní opatření
V tomto ohledu
se stavy drobné zvěře
byla uplynulá myslivecká se- v naší honitbě zvýšily úlovky všeho, co nepotřebují, a přitom nezvedají. A nebudou se zvedat,
zóna podobná té předchozí. černé zvěře. K dnešnímu dni jsou na každém kroku popelni- pokud hospodaření na zeměDrobná zvěř je na minimálních máme uloveno cca 95 ks černé ce, kontejnery a sběrné dvory, dělské půdě se zásadně nezmění.
zvěře, a to není konec lovecké kam se mohou odpady bez proNedělám si iluze, že zemědělsezony. Ve velkých lánech mo- blémů uložit. Rmoutí mě bez- ci se vrátí k extenzivnímu způnokultur, zejména v kukuřicích, ohlednost řidičů, kteří na sil- sobu hospodaření. Ekonomika
PŘÍŠTÍ ČÍSLO? má černá zvěř ideální podmín- nicích zabijí víc zvěře (kromě tržního hospodaření i v zeměky k životu. Má tam absolutní černé zvěře), než uloví mys- dělství je neúprosná. Po roce
Příští číslo Mšeckých lisklid a dostatek potravy po ně- livci. Rmoutí mě tlak civiliza- 1990 bylo zemědělství v útlutů vyjde 3. března. Příspěvkolik měsíců v roce.
ce, jak se na úrodné půdě staví mu, probíhala restrukturaliky do tohoto vydání můžete
z
z
Jaké
jsou
vůbec
stavy
listále více byznys hal, ale i ma- zace, zemědělci měli málo pezasílat e-mailem nebo poššek?
sová bytová výstavba. Rmoutí něz na postřiky, hnojiva, řada
tou do 14. února na adresu
Stavy lišek jsou vysoké, řadu mě, jak příroda musí neustále pozemků zůstala dočasně lanaší redakce nebo odevzdat
let jsou stabilizované, letos jich ustupovat civilizačnímu tlaku. dem a během dvou, tří let stavy
na městském úřadu. - red máme zatím uloveno 45 ks. Kladu si otázku: je toto pokrok?
Dokončení na straně 15
Před cca patnácti lety jsme jich
za jednu sezonu ulovili přes
100 ks. A bohužel, přibývají další druhy zvěře myslivosti
škodící. V září jsme v naší honitbě v lokalitě Rač ulovili dva
psíky mývalovité (synonymum
je mývalovec kuní). Je to další
dravec, který přispívá k nízkým
stavům především zvěře.

FOTO LIBOR POŠTA

FOTO VÁCLAV ROSENREITER

Na loňskou mysliveckou sezónu budou mšečtí myslivci už
jen vzpomínat. Ale otázkou je jak? To jsem se snažil zjistit
od místopředsedy Mysliveckého sdružení Mšec Ing. Václava Rosenreitera.

KDY VYJDE

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V listopadu oslavili
Chmelařová Lenka
60 let
Malec Milan
60 let
Lafant Zdeněk
65 let
Štýbr Pavel
70 let
Borková Helena
70 let
Stropek Jiří
70 let
Paták Václav
75 let
Mikovec Pavel
80 let
Herfortová Marie
81 let
Malcová Maruše
83 let
Dokládalová Věra
83 let
Šumová Marie
86 let
V prosinci oslavili
Hrbek František
75 let
Frolíková Alena
75 let
Frolík Zdeněk
85 let
Pešulová Jaroslava
85 let
Skleničková Antonie 88 let
Zubrová Anna
94 let

Oslavila 94. narozeniny

Dne 1. prosince oslavila nejstarší mšecká občanka, paní
Anna Zubrová, 94. narozeniny. K životnímu jubileu ji popřál starosta Jiří Loskot.

Narodili se
Ve slánské porodnici se
19. listopadu narodila Adéla
Tomanová ze Mšece. Rodičům
blahopřejeme.

Odešli navždy
n Dne 4. prosince zemřela paní Alena Mildorfová ze
Mšece čp. 288 ve věku 66 let.
n Dne 19. prosince zesnula
Věra Jedličková ze Mšece čp.
343 ve věku 88 let.
n Dne 22. prosince zemřela Miloslava Kovalovská ze
Mšece čp. 157 ve věku nedožitých 64 let.
n Dne 30. prosince zemřela
Maruše Malcová ze Mšece čp.
222 ve věku 83 let.
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UVAŽOVALI I O DEMOLICI STARÉHO DOMU, ALE NAKONEC

BUDE JEJICH STAVENÍ JEDNÍM Z NEJHEZČÍCH VE MŠECI
Když se ve Mšeci ocitnete v prostoru pod kostelem, Váš
zrak brzo spočine na vzhledném kabátu venkovského domu,
nacházejícího se hned pod mšeckou farou. Z mého pohledu
jde o jednu z nejzdařilejších, nejcitlivěji realizovaných rekonstrukcí venkovských staveb, a to nejen ve Mšeci, při které její majitelé „respektovali“ blízkost kostela a přilehlé fary.
Také o tom jsem se bavil se spolumajitelem této nemovitosti
Ing. Jiřím Richtrem:

zz Od kdy obýváte dům pod
farou, či pod mšeckým kostelem, a jak jste se ve Mšeci –
na tomto konkrétním místě,
vůbec „ocitli“?
Bydlíme zde třináctým rokem. Já jsem mšecký rodák,
do té doby jsem ale bydlel s rodiči v ulici za zámeckým parkem. Manželka vlastně odsud
také pochází, ačkoli vyrůstala
v Praze. A právě z její strany je
tento dům rodovým majetkem.
zz V jakém technickém stavu byl tento dům, včetně přilehlých hospodářských stavení, když jste ho získali (či se
do něj začali stěhovat)?
Statek č. p. 44 byl, jak jsem
uvedl dříve, rodovým majetkem rodiny mojí manželky.
Ale protože její prastrýc a prateta zemřeli za minulého režimu bezdětní a nejbližší další
příbuzní byli její dědeček s babičkou, kteří si ovšem v 50. letech prošli rozkulačením a nebylo u nich žádoucí, aby jim
připadl další majetek, propadl
tak statek státu, který jej užíval
prostřednictvím místního JZD
Mír. Tato protiprávní křivda
sice byla po změně režimu částečně napravena, ovšem špatná
péče státu coby přechodného
majitele se krátce poté projevila zřícením části domu včetně velmi pěkných čistě opukových kleneb. Manželčini rodiče naštěstí tu část domu, kterou
bylo možné dále zachraňovat,
zajistili částečnou opravou krovu a výměnou střešní krytiny.
zz Měli jste hned na začátku jasné představy o tom, jak
tento dům a vůbec celý hospodářský dvůr zrekonstruujete?
Ne. Naše představy oscilovaly někde mezi návratem domu
do podoby, kdy zde hospodařil prastrýc Adolf Grüner, až
po myšlenku na demolici domu
a výstavbu nového, možná dále
od návsi.
zz Nechali jste si před jeho
rekonstrukcí zpracovat nějakou architektonickou studii,
nebo jste vsadili „jen“ na váš
cit k této stavbě a také lokalitě, ve které se nachází?

Architektonickou studii ne,
máme standardní stavební projekt. To byl nezbytný krok, abychom učinili za dost povinnosti
stavebníka před stavebním úřadem. Současně nám projektant,

Těch těžkostí bylo mnoho,
stěžovat si na nemožnost sehnat řemeslníky je snad zbytečné, to zná dnes skoro každý.
Poté, co zemřel pan Mujgoš ze
zámku, se kterým jsme udělali největší část rekonstrukce a který si dokázal poradit
s pracemi mnoha profesí, jsme
zůstali odkázáni hlavně sami
na sebe, manželčina tatínka
a příležitostně pár kamarádů.
Celá rekonstrukce je tak výsledkem mnoha kompromisů,
například i ta nápodoba histo-

Manželé Richtrovi před svým domem v lokalitě Pod Kostelem.
mimochodem bratr manželky,
pomohl si naše záměry ujasnit a dát jim realizovatelnou
podobu.
zz Jak jste koncipovali interiér domu? Ladí s historickým
pláštěm stavby, nebo jste ho
pojali v poněkud modernějším stylu?
Podoba interiéru domu je
dána jeho trochu komplikovaným podlouhlým půdorysem.
Interiér je vlastně velmi jednoduchý. Není sice zcela v původním duchu, protože například
jedna z hlavních místností měla
strop ve výšce pouze asi 185 cm,
takže jsem se pod ním ani nedokázal narovnat. Toto jsme samozřejmě museli předělat. Ale
sanovali jsme zbývající klenby a obnovujeme jeden strop
s ozdobnými fabiony a štukovým zrcadlem.
zz Jak jste postupovali při
rekonstrukci tohoto objektu
a přilehlých staveb, a jakým
způsobem jste dokázali vše
ufinancovat?
Dům není předmětem žádné formy památkové ochrany,
nic jsme tedy nečerpali z veřejných zdrojů. Postupujeme tak, jak nám to umožňují
naše příjmy.
zz C o bylo při této rekonstrukci nejobtížnější, či
na jaké překážky jste při ní
narazili?

rického pláště domu, který jste
zmínil, je klasické kontaktní zateplení, abychom zvládali dům
vytopit s přiměřeným úsilím
a náklady, a zároveň dosáhli
trochu lepšího tepelného komfortu, než na který jsme zvyklí. Těch návratů ze zaměstnání
do vychladlého domu jsme si
užili už dostatečně.
zz V jaké fázi se nyní nachází rekonstrukce domu a vůbec
celého areálu stavby, a co zde
ještě plánujete?
Dům postupně už zabydlujeme. Letos bychom rádi dokončili fasádu do návsi, a to včetně brány. V následujících letech
budeme muset zpevnit část povrchu dvora, aby se po něm
dalo pohybovat čistou nohou
i mimo sezónu, kdy vše udrží travní drn. Časem snad dojde i na výměnu střešní krytiny
na bývalém špýcharu a stodole.
zz Přejděme k přilehlému
prostoru Vašeho domu, k lokalitě pod kostelem, která je
ve Mšeci určitě jednou z nejhezčích. První pokus o revitalizaci tohoto prostoru je zřejmě již minulostí. Jak na něj
pohlížíte?
Je dobře, že vedení městyse
cítí potřebu zlepšit stav takto
exponovaného místa. Nejvíce
lidem vadí asi špatný stav chodníku se zábradlím. Stav požární nádrže s chátrajícím plotem

také není dlouhodobě udržitelný. Co nám vadilo na prezentované studii, bylo to, že se snažila
dát sem ode všeho trochu: skluzavku, ohniště, lezeckou stěnu… A myslím, že na tak malé
ploše by to nepůsobilo dobře.
zz Když vedení městyse nechá vypracovat jinou, či další
architektonickou studii, měly
by se určité středové části
městyse zpracovat zvlášť, odděleně, nebo by měla být zhotovena komplexní architektonická studie pro celý střed
Mšece?
Nejsem kompetentní, abych
se k tomu nějak autoritativně
vyjadřoval. Samozřejmě se nabízí, že lépe je pracovat s celkem tak, aby jeho jednotlivé
části na sebe nějak navazovaly a například se některé prvky
neopakovaly nebo naopak něco
důležitého nebylo vynecháno.
Domnívám se, že dobré příklady takto jednotícího přístupu existují ve velkých městech.
zz Pokud se v nějaké dohledné době přistoupí k revitalizaci tohoto prostoru, co by
zde dle vašeho mínění určitě
nemělo chybět a naopak, co
sem rozhodně nepatří?
Mám za to, že panuje celkem shoda mezi lidmi, kteří
se k předchozí studii vyjadřovali, že ústředním prvkem je
zde kašna. Ať už ta, kterou tu

historie v podobě například té
původní kašny, u které se dá
v klidu chvíli posedět. Třeba
mezi kvetoucími keři.
I našim dětem bylo líto, že by
se měl klidný charakter místa
zásadně změnit instalací herních prvků. Pokud chtějí jít
na dětské hřiště, takřka vždy
nás táhnou na to vzdálenější
u rybárny, kde se vždy zabaví
i pozorováním ptactva a vodních živočichů u Červeného
rybníka.
zz Věřme, že nevzhledná požární nádrž bude někdy v budoucnu přeměněna
na nějaký pěkný vodní prvek.
Jak by dle Vás mohl vypadat
a jak by měl být velký?
Tak to už by měla být práce
architekta, aby určil, jak bude
na této návsi vodní plocha významná. Asi by byla škoda,
kdyby se ze současné docela velké plochy stala jen trochu větší louže. Na druhé straně bude asi třeba upřednostnit
jako hlavní jen jeden prvek,
buď velký rybníček, nebo dominantní kašnu. To ať se ještě
ujasní další diskusí architekta
s občany. Nám se na současném stavu velmi líbí to, že zde
žijí žáby – skokani, kteří v létě
za setmění vytváří svým kuňkáním opravdu hezkou atmosféru. To ve středu každé vesnice nebývá.

Bývalý špýchar je další stavbou s pěknou opukovou klenbou.
máme dnes, nebo lépe vhodná replika té, která byla zničena v roce 1959. Tento pramen
byl na zdejší návsi jistě tím nejdůležitějším, kvůli čemu sem
lidé dříve chodili. A že máme
rádi starou, původní tvář místa,
o tom nemusím široce vyprávět. Každý se v Praze asi raději
podívá na Staroměstské náměstí, než na sídlištní plácek s houpačkami. A tak i tady by snad
většina viděla ráda nějaký otisk

zz Měla by to v tomto prostoru být nějaká výraznější
dominanta, nebo by tou dominantou měl zůstat kostel,
pokud možno opravený, včetně opěrné zdi pod ním?
Držel bych se toho, co tu
máme nebo jsme měli, toho, co
se navzájem neruší a s čím toto
místo ve Mšeci bylo vždycky
spojováno – kašna, vodní plocha, kostel.
Libor Pošta

historická mapa

SLOŽTE SI STAROU MAPU

MŠECE Z ROKU 1841
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V Národním archivu se nám
podařilo nalézt starou mapu
Mšece z roku 1841. Pochází tedy ještě z dob, kdy městys Mšec byl rozdělen na dvě
rychty – českou a německou,
a v čele městečka stáli dva rychtáři. Ve Mšeckých listech Vám
budeme postupně přinášet jednotlivé části mapy, abyste si
po několika číslech mohli složit velkou mapu Mšece z roku
1841. Děkujeme Národnímu
archivu, že nám toto pro naše
čtenáře umožnil.
Redakce
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Národní archiv, Stabilní katastr
Indikační skizzy, sign. RAK 153
(celá skica)
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KAŽDÝ DEN PO CELÝCH 55 LET ČEKALA,
AŽ SE JEJÍ SNOUBENEC VRÁTÍ Z VÁLKY

mohou být, plánují společnou
budoucnost a těší se na to, až
spolu budou moci žít.
V červenci 1914 začíná první
světová válka a odvedeni jsou
téměř všichni mladí muži, včetně Václava. Ani pořádně nestačí s milovanou Mařenkou oslavit své 18. narozeniny a musí
odejít do války. Oba dva nemo-

Marie Hladíková ve svých
75 letech.

Bratr Marie Hladíkové
Bedřich v 78 letech.

ho okouzluje svou inteligencí, vždyť ve škole vždy patřila
k nejlepším žákyním. Chodí
za ní do Pozdně téměř každý
den. Jeden bez druhého ne-

hou zadržet pláč, když se spolu
loučí. Marie svému Václavovi se
slzami v očích slibuje, že na něj
bude čekat, i kdyby to mělo trvat sebedéle.

Kdo byla Marie Hladíková
Marie Hladíková se narodila 10. srpna 1893 v Pozdni čp. 55
(v Poustkách) v rodině zámečníka Emanuela Hladíka (1861 –
1936), syna domkaře Antonína Hladíka z Pozdně čp. 55 a Juliany
Kechrové (1870 – 1952), dcery obecního pastýře Martina Kechra
z Lukova čp. 27. Jejími sourozenci byli: Antonín (*1888, oženil se
14. února 1920 v Panenském Týnci s Annou Kuchaříkovou z Velkých Hořešovic čp. 32), Bedřich (*1896, v roce 1914 narukoval v 18
letech do 1. světové války, zemřel v roce 1969), Alžběta (*1899, dne
4. března 1919 se v Panenském Týnci provdala za Josefa Tautrmanna ze Žatce). Jak její bratr Antonín, tak i sestra Alžběta žili se
svými rodinami v Panenském Týnci. Otec Marie Hladíkové nechal
po svém sňatku v roce 1887 zbourat svůj zchátralý rodný dům čp.
55 a vystavěl nový, do kterého se narodily všechny jeho děti. Po smrti Marie Hladíkové v roce 1974 zdědila již notně zchátralý domek
paní Alžběta Tautrmannová. Jeho odhadní cena činila 4.800 Kč.
Novým majitelem ještě téhož roku se stala rodina Hladových, která
ho nechala vzápětí zbourat a na jeho místě postavila nový domek.

Kdo byl Václav Špirit?

Václav Špirit se narodil v Jedomělicích čp. 14 dne 23. ledna 1897
v rodině rolníka Františka Špirita (1841 – 1922) a Barbory, roz.
Bublové (1850 – 1926) ze Lhotky. Měl deset sourozenců. Bratr
Jan (1878 – 1903) zemřel v 25 letech na zánět ledvin, sestra Anna
(1879 – 1951) se v roce 1901 vdala za majitele dolu Antonína Pondělíčka z Jedomělic, s kterým se později přistěhovala do Panského dvora v Pozdni, sestra Marie (*1881) se 8. června 1914 vdala
za p. Pýchu z Olšan, bratr Emil (1883 – 1890) zemřel v sedmi letech a sestra Alžběta se narodila v roce 1885. Další dva sourozenci
František (*1888) a Rosalie (*1889) žili pouze několik měsíců. Sestra Emílie (*1890) se vdala 15. ledna 1921 za Františka Houšku
a bratr Ladislav (*1894) zemřel krátce po narození. Václav Špirit
byl tak ze všech sourozenců nejmladší. Když se narodil, bylo jeho
matce 47 let a otci 56 let.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU BLANKY HOUŠKOVÉ

Jejímu chlapci je sice teprve 17 let, ale Marii to nevadí, je šťastná, že konečně našla někoho, s kým je jí dobře.
Také on ji má rád, líbí se mu.
Je to hezká štíhlá jemná dívka s černými dlouhými vlasy, černýma velkýma uhrančivýma očima, a z jejího hrdla zní krásný soprán. A také

Jejich odloučení trvá již té- lav nakazí tuberkulózou, a to ta od Slaného, po které se má
měř pět let, Marie však nemyslí bohužel její agresivní formou. vrátit ze slánského nádraží
na nikoho jiného, než na něho, Za několik dnů na to 25. dub- do Pozdně za svou milovanou
posílá mu jeden
dopis za druhým a modlí se
k Bohu, aby se
jí její Venoušek
z války zdravý
vrátil. Konečně
válečné běsnění
v listopadu 1918
končí a vojáci
se začínají vracet ke svým rodinám. To však
neplatí pro Václava, kter ý se
stal ruským legi- Pražský obchod Mydlářství – parfumerie bratra Václava Špirita, Antonína,
onářem a střel- které provozoval na Žižkově v Poděbradově třídě čp. 40. Foto pochází z 2. pocem u 38. prapo- loviny dvacátých let.
ru 3. roty, a tak
na něj Mařenka musí čekat na 1919 ve 22.30 hod. v nemoc- Mařenkou. Místo něj však dodalších dlouhých šest měsíců, ničním vlaku č. 4, právě když se razí do vsi zpráva, že Václav
než se lodí a poté vlakem vrá- vrátil do své vlasti, do Českých ve vlaku zemřel, a tak posílají
tí domů.
Budějovic, umírá. Jeho tělo je jeho rakev, aby mohla být uloDny utíkají a Marie se své- převezeno do Prahy, do umrlčí žena na pozdeňském hřbitoho Venouška nemůže dočkat. komory na Žižkově, aby odtud vě do rodinné hrobky Špiritů.
V polovině dubna 1919 od něj mohlo být převezeno do PozdPro Marii je to obrovská rána,
dostává další z jeho četných ně k pohřbení.
šok, z kterého se nemůže vzpadopisů, píše jí, že se na ni moc
Mařenka zatím vůbec nic matovat. Nejde ani na jeho potěší, že již je ve vlaku a za něko- netuší a stále netrpělivě čeká hřeb, který se koná na místlik málo dnů se konečně shle- na svého Venouška, který, jak ním hřbitově 2. května, týden
dají, zatím jí zasílá svou podo- v dopise psal, se má vrátit ka- po jeho smrti. Marie totiž nebenku, kterou nechal zhoto- ždým dnem. Chodí ho pro- věří, že zemřel a že jeho tělo
vit před nedávnem právě pro to denně vyhlížet na Slánči- se nachází v rakvi, nad kterou
ni. Ještě ve vlaku se však Vác- ci za lesík, tudy totiž vede ces- právě pláčou všichni jeho příbuzní a známí. Ještě ten den ho
jde vyhlížet na Slánčici nad lesík, aby se s ním mohla přivítat. Čeká až do pozdního večera, ale marně, nikde v dáli jeho
blížící se kroky nevidí a tak se
smutně vrací domů...
Marie však víru v jeho návrat nevzdává, a tak ho chodí na Slánčici vyhlížet každý
den, a to za každého počasí.
Je jí 25 let a nikoho jiného nechce jen jeho, vždyť mu dala
slib, že na něho bude čekat, a to
až do té doby, než se vrátí. Věří
tomu, že se někde jenom zdržel,
byl zajat, a nebo se mu něco přihodilo, ale že se zcela jistě vrátí,
vždyť přece ví, že na něj čeká...
Marie chodí na Slánčici vyhlížet svého Venouška den co
den. Nikdy se za žádným mužem ani neohlédne, čeká pouze
na něj. Již jí není 25 let, kdy začala marně čekat na návrat svého milého, ale je z ní již babička. Není však den, aby na Slánčici nešla, sedne si tam na dříví a čeká na něj, přitom sbírá
chroští, které na zádech večer
Václav Špirit (vpravo v tmavé uniformě) krátce před svou smrtí.
Pokračování na str. 11
FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU BLANKY HOUŠKOVÉ

Začíná se psát rok 1914, když se 20letá hezká dívka Marie
Hladíková z Pozdně poprvé zamiluje. Jejím vyvoleným se stane
o tři roky mladší Václav Špirit ze sousedních Jedomělic. Marie
již od mala miluje přírodu, zpěv ptáků a šumění lesa, a právě
v tom si se svým milým nadmíru rozumí.
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Pokračování ze str. 10
odnese do své chalupy, kde bydlí se svým o tři roky mladším hodným a tichým bratrem
Bedřichem, který zůstal rovněž
svobodný. Byl velmi šikovným
zámečníkem, v obci vykonával
kostelníka, čímž dělal své pobožné sestře Marii velkou radost. Svou práci zámečníka tak
miloval, že ve své dílně i přespával, jeho sestra Marie spala
většinou v kuchyni.
Vynikající místní ochotnická herečka Anna Pondělíčková (1911 – 1993), jež byla sestřenicí Václava Špirita, rovněž
zůstala celý život svobodná.
Marii Hladíkové několikrát říkala, aby svého milého na Slánčici čekat nechodila, že je pohřbený na místním hřbitově.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU BLANKY HOUŠKOVÉ

Ona však na to vždycky odvě- také chodila, když věřila, že tam devadesáti vtetila, že tam pochovali někoho její Václav neleží a že se jí jed- řinový rozhovor
jiného, a že Václav žije, jenom noho dne vrátí.
se 75letou Marií Hladíkovou
do svého dokumentu o starých
lidech. V tomto krátkém šotu
na otázku, jak se
jí ve své rodné
vísce žije, Marie Hladíková,
stojící vedle svého bratra Bedřicha, tichým hlasem odpovídá:
„Máme tady roSestra Václava Špirita Emílie (*1890) s manželem Františdiče na hřbitově,
kem Houškou.
tady jsme se naV roce 1968 se vydá režisér rodili, školu vyse nemůže zřejmě zatím vrátit.
Marie nikdy nepřišla ke hrobu Jindřich Fairaizl, aby natočil chodili, celé své
svého milovaného. Proč by tam pro Československou televizi mládí tady strávili v tom našem
na sourozence Hladíkovi, tak
vidím malý domek s předzahrádkou s několika švestkovými stromy, tyčkový plůtek
s brankou a vraty. Na zápraží sedávala Marie, už coby stařenka a vyhřívala se na slunci a s ní i několik jejích koček.
Dále vidím zametený, udusaný
dvůr s žebříkem, kterým se lezlo
na zahradu a na políčko za ní.
Marie chovala kozy, s kterými chodívala na pastvu. Bedřicha vidím, jak zavírá branku a odchází v černém kabátu
do kostela.“
Soused Josef Červenka: „Již
jako dítě jsem rád poslouchal
jejich vyprávění o naší rodné
vsi. S panem Hladíkem jsem
měl i žňové požární hlídky, při
kterých mi moc hezky vyprávěl
vzpomínky ze svého života. Naše
soužití bylo založeno na vzájemné úctě a toleranci.“
Stanislava Křížová, která se
stará o hrob Hladíkovic: Marie a Bedřich Hladíkovi bydleli
v malé chaloupce v Poustkách
v Pozdni jako sousedé mých
prarodičů, kteří vlastnili místní
cementárnu. Bedříšek, jak mu
všichni říkali, byl strašně skromný, rozvážný a velice ochotný.
Když bylo třeba, na počkání vyrobil nový klíč nebo opravil zámek ve své malé dílničce, která byla součástí chalupy. Nejvíc
ho však zaměstnával místní pan
farář Vojtěch Pařízek, u kterého
dělal kostelníka. Práci v kostele
vykonával s velkou láskou a noblesou. Byl účasten všech křtin,

svateb, pohřbů a mší sv., v neposlední řadě obstarával i funkci zvoníka. Třikrát denně vystupoval po dřevěných schodech
na zvonici, aby zazvonil ráno,
v poledne a večer klekání.
Když bylo potřeba, pomohl i při česání ovoce. Můj děda
vlastnil švestkový sad na poli
u Hřešic a tam také rád pracoval. Babička každý den vařila
švestkové knedlíky, které Bedřich
tolik miloval. Já jako dítě jsem
mu je každý den nosila a vždycky jsem měla radost, když byl pekáček prázdný.
Sestra Mařka byla doma
a vedla malé hospodářství. Měla
slepičky, kozu, pejska a kočičku,
ty byly živi z jedné misky s nimi.
Nejvíc však milovala malé políčko ve stráni nad chalupou. Těšila se z každého klásku, který jí
tam narostl. Často tam sedávala
pod jabloní a pozorovala ptáčky a přírodu. Jinak ji lidi pokládali za podivínku, ale podle mě
taková nebyla. Sbírala a nosila
domů všechny možné věci a kupila je na hromadu na dvorečku.
Kdo ví, proč to dělala, ale ona to
určitě věděla. To jí všechno naplňovalo radostí a byla spokojená, po ničem jiném netoužila.
Doktor Lelek ze Slaného, který
je často navštěvoval, se zasloužil
o to, že režisér Fairaizl je zařadil
do svého televizního dokumentu. Kdyby ho lidé dneska mohli
vzhlédnout, tak by viděli, jak se
dříve skromně a chudě žilo a jak
se dovedli radovat ze všeho, co
jim Bůh přichystal.“

ta je nám hrozně
milá. Já se na tu
naši vesničku dívám z vrchu a říkám si, kolikrát si
na ní ještě v životě podívám, kolikrát ještě uvidím
kvést stromy, kolikrát ještě uslyším kukačku kukat, ty tu kukají
v létě tak hezky.
Já jsem sloužila ve městě, a mě
se tam mezi těmi
čtyřmi zdmi tak
stýskalo po té
naší vesničce.
Taky jsem byla
v Praze, a tam...
tam bych nechtěla být ani po smrti, jejéj, tam ne,
ten městský pražský ruch se mi
Sestra Václava Špirita, zřejmě Anna.
úplně zprotivil.
pozdeňském údolí, ty naše lesy Tady je nám v tiché vesničmáme rádi, s tou naší vesnič- ce líp...“
kou se nemůžeme rozloučit,
Dokončení na str. 14

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JANY HLADOVÉ

FOTO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM VE SLANÉM

Jaroslav Ulrich, který zpíval
v místním kostele: „Když mi bylo
sedm let, tak jsem v roce 1936
v kostele o půlnoční mši prvně
zpíval dvě sloky vánoční písně
Tichá noc. Po skončení mše jsem
se dočkal obdivu od přítomných
babiček, pí. Krátké, Růžičkové,
Hadrikové, Červenkové, Zůnové a také od Marie Hladíkové,
která mi přinesla krásné vyleštěné jablíčko s tím, že je z jejich
zahrádky a pár oříšků. Také si
vzpomínám, jak Marie Hladíková šla pěšky na trh do Slaného s kůzlátky. Než je však dotyčnému kupci prodala, tak jí
musel slíbit, že je nezabije, ale
nechá je na chov. Pokud tak neučinil, přinesla kůzlata zpátky,
až z toho měli na zahradě stádo koz a kůzlat.“
Sousedka Jarmila Střížová: „Když mám zavzpomínat

Bratr Václava Špirita, Antonín (*1875).

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU BLANKY HOUŠKOVÉ

Vzpomínky na sourozence Hladíkovi

Dochované šaty Marie Hladíkové.

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU BLANKY HOUŠKOVÉ

KAŽDÝ DEN PO CELÝCH 55 LET ČEKALA,
AŽ SE JEJÍ SNOUBENEC VRÁTÍ Z VÁLKY

Kresba domku sourozenců Hladíkových s jejich dvorem
z 12. dubna 1974.
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PŘED 255 LETY NAVŠTÍVIL MŠEC
CÍSAŘ JOSEF II.

KRESBA LADISLAV OPLT

V roce 1767 do Mšece přicestoval generál Laudon, který zde konal vojenská cvičení se čtyřmi pluky vojska (Kinský, Ceuzr, Kolovrat a Parcit), čehož se zúčastnil sám
císař Josef II. Vojsko tábořilo na polích před ovčínem Na Hájích (u průhonu od slánské cesty k šibenici). Od této doby se tam říká V lógrech nebo V lágrech (v leženích). Císař bydlel v zámku a generál Laudon pak u Michala Fortina čp. 13 v pokojíčku nahoře, v prvním patře. Další generálové Wít a Prink měli ubytování v domě
Chutěšilovském čp. 65 a Kraska ještě u dalšího rolníka. Vojsko spalo ve stanech.
- jč -
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DLOUHO OČEKÁVANÝ ŠKOLNÍ VÝLET SE PŘED 75 LETY

ZMĚNIL V OBROVSKOU TRAGÉDII

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

ještě jako mladý spadnul z lešení v lánském zámku a zabil se.
Absolventka mšecké školy 85letá paní Ludmila Hrdinová měla štěstí, že v té době
byla ještě mladší žačka, a tak
na školní výlet nejela, zúčast-

vezli do kladenské nemocnice.
Dali mi nohu do plechu, to se
tenkrát tak dělalo, a nechali si
mně tam. Teprve po čtrnácti
dnech mně plech z nohy sundali a propustili z nemocnice. Již
je to 75 let, ale ta noha mě sem

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

„To víte, ve válce jsme nikam ně, do předku prvního vozu
nejezdili, a tak jsme se na ten školní výpravy řízený řidičem
výlet hrozně moc těšili. Mně ČSD A. Štemberou a obsazený
bylo tehdy 13 let,“ říká mi teh- 46 dětmi a 2 vedoucími. Obě
dejší účastnice školního výletu, auta byla zničena a automobil,
dnes 88letá Antonie Skleničko- který vezl děti, byl odhozen něvá ze Mšece.
kolik metrů stranou, kde poraV pátek po sedmé hodině zil několik patníků a jen velká
ranní 21. června 1946 odje- lípa zamezila tomu, aby nespalo 140 žáků měšťanské školy dl z osmimetrového svahu. Při
v rámci „Týdne dětské rados- srážce se těžce zranil řidič voti“ na výlet na Křivoklát za do- jenského vozidla 23letý vojín
provodu celého učitelského Jiří Sosna z Hloubětína a o žisboru a šesti dospělých osob vot přišel jeho spolujezdec dena čtyřech nákladních autech sátník Vratislav Cestr.
UNRRA, která byla objednána
Dva žáci ze školní výpravy
od ČSD ve Slaném. Po návštěvě havárii nepřežili, a to 13letý
hradu Křivoklát odjela výprava Zdeněk Zábranský (*7. 3. 1933)
do Nové Huti, kde žáci navští- ze Mšece a stejně starý Vlasvili sklárnu. Poté odjeli do Be- timil Zelenka ze Srbče. Čtrrouna, kde si prohlédli závo- náct osob bylo zraněno (z toho
dy Tatra na izolační hmoty. Odtud se přemístili do Sv. Jana pod
Skalou a následně
přes obec Srbsko
se vydali do Komárovských vápencových lomů.
V Budňanech se
ve firmě Tomášek
podívali na vápenku a po pro- Zdemolovaný předek vojenského autohlídce Karlova mobilu.
Týna se vydali
přes Hořelice a Unhošť domů... šest velmi těžce) a převezeno
V obci Kamenné Žehrovice do kladenské nemocnice. Zrana křižovatce u tehdejšího od- nění utrpěl i 37letý nově zvodělení SNB najelo v 18.30 hod. lený ředitel školy Josef Veselý
rychle jedoucí vojenské auto, (zlomená ruka v zápěstí) a jeho
které jelo po nesprávné stra- osmiletý syn Drahomil Vese-

lý (otřes mozku a tržné rány
v obličeji), kteří seděli v kabině vedle řidiče. Mezi zraněné
žáky patřili 13letý Václav Mildorf (zranění na noze), 14letý
Zdeněk Diepold (lehké zranění na hlavě), Bohuslav Černý
(8. A) ze Srbče (zlomená pravá
holenní kost), a také 13letá Antonie Frolíková, provdaná Skleničková, která si zranila nohu.
Nejvážnější zranění však utrpěl
Josef Hais z 8. B z Milého, který měl otřes mozku a zlomil si
obě stehenní kosti.
Dnes 88letá Antonie Skleničková ze Mšece to má i po 75
letech stále před očima: „Ten
školní výlet se opravdu vyvedl,
všem se nám moc líbil a domů
jsme odjížděli plni zážitků. Seděli jsme na korbě nákladního vozu, který byl opatřen lavičkami. Po nějaké době začalo mírně pršet, a tak řidič přes
korbu vozidla přehodil plachtu, což mně, ale i řadě ostatním zachránilo život, protože
jinak bychom vylétli z automobilu ven. V Kamenných Žehrovicích do nás potom na křižovatce narazilo v plné rychlosti
vojenské nákladní auto. Náš automobil to odhodila na strom
a od jeho kmene nás to vymrštilo zpátky na silnici, kde jsme
podruhé narazili do vojenského automobilu, takže jsme byli
celí potlučení od lavic, na kterých jsme seděli. Přestože nikdo ze spolužáků nevypadl,
dva na místě zemřeli, zřejmě
se uhodili o tyče, které držely
plachtu, do hlavy.“ A jak dopadla ona sama? „Poranila
jsem si nohu, a tak mně spolu s ostatními zraněnými od-

Pohřeb žáka Zdeňka Zábranského se ve Mšeci uskutečnil čtyři dni po tragédii.
tam pořád bolí.“ Jaké dostala
za způsobený úraz odškodnění? „Vojsko mi poslalo kilo čokolády, a to bylo vše.“
Paní Skleničková stále vzpomíná na své spolužáky, které se
stali obětmi této tragické nehody: „Zdeněk Zábranský byl
výborný kluk, kamarádili jsme
se. Jeho otec se zabil v mladém
věku, když spadl z kola (pozn.
autora.: od jiné pamětnice jsem
se dozvěděl, že měl zemřít při
závalu na šachtě). Nejhůře z nás
dopadl Pepík Hais z 8. B, který
si zlomil obě dvě stehenní kosti
a kvůli tomu byl dva roky v nemocnici. Když mu kosti srostly,
tak je zase museli zlomit, protože to srostlo špatně, a to se opakovalo celkem čtyřikrát. Spolužák Zdeněk Diepold si pouze
lehce poranil hlavu, nicméně

13
14

Mezi družičkami, které doprovodily na poslední cestě 13letého Zdeňka Zábranského, byla i místní žákyně Ludmila Maroušková,
provdaná Hrdinová, která dnes žije v Řevničově. Na fotografii se nacházejí: 1 – Zdeňka Prokopová, 2 – Antonie Frolíková, 3 – Miloslava Klímová, 4 – Antonín Polanecký, 5 – Helena Kapková, 6 – Marta Drobná, 7 – Miroslava Prokopová, 8 – Marie Trnková,
9 – Ludmila Mildorfová, 10 – Vlasta Kolářová, 11 –Vratislav Černý, 12 – Libuše Ševčíková, 13 – Miloš Kapek, 14 – Jitka Šlégrová.

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU MARIE KAPKOVÉ

Chýlil se ke konci školní rok 1945/46. Teprve před rokem
skončila druhá světová válka a děti ze mšecké školy nebyly
kvůli válečnému období již sedm let na žádném školním výletu, a tak se na něj již dlouho předtím těšily.

nila se však pohřbu usmrceného žáka Zdeňka Zábranského jako družička, a tak mohla
na tyto smutné okamžiky rovněž zavzpomínat.
Pohřeb byl vypraven čtyři dni
po tragické nehodě – 25. června. Rakev se zemřelým 13letým
žákem byla položena na katafalk před vchodem do školy.
U něj stála čestná stráž Junáků. Smuteční obřad začal ve 14
hodin za účasti školní mládeže, učitelstva, mnoha mládenců a družiček i četného občanstva. Po zastavení u rodinného
domku zemřelého odešel průvod na hřbitov, kde promluvil řídící učitel z Lán František
Hrouda (bývalý zdejší učitel),
spolužáci zemřelého a zapěl pěvecký spolek. Po pohřbu odjeli
žáci 3. ročníku, pěvecký spolek
a učitelstvo do Srbče, kde se konal pohřeb Vlastimila Zelenky.
Z rodného domu odešel smuteční průvod do kostela a odtud na hřbitov, kde opět promluvil František Hrouda, spolužáci a řídící učitel František
Zahrádka z Milého za Sokol.
Tragicky zemřel i Zdeňkův
bratr Karel, který se vyučil
klempířem. V 17 letech vylezl
na sloup vysokého napětí a při
pádu z něj se zabil.
Jiří Červenka
P.S.: Pokud někdo ze čtenářů
vlastní školní nebo jinou fotografii se Zdeňkem Zábranským,
budeme rádi, pokud se nám
ozve. Předem děkuje redakce.
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CO BYSTE CHTĚLI, ABY BYLO VE MŠECI

POSTAVENO, VYTVOŘENO ČI OPRAVENO?
A N K ET N Í L Í S TE K



Vážení občané,
v současné době připravujeme Strategický plán rozvoje
obce na roky 2022 až 2027 (dále jen SP), který by měl určit priority rozvoje městyse, to je, co vše by se v uvedeném
období mělo ve Mšeci vybudovat a případně opravit, aby
městys konečně dostal podobu, kterou si zaslouží. Podobu, která bude respektovat přání většiny našich obyvatel.
Abychom mohli vaše přání a náměty do SP zapracovat,
připravili jsme anketu, ve které byste se měli vyjádřit, co
v našem městysi chcete změnit k lepšímu. Máte tak možnost ovlivnit jak svoji, tak budoucnost vašich dětí.
Níže vám předkládáme v tištěné podobě náměty na změny, úpravy a potřeby, které by nám všem změnily život
k lepšímu.
Zkuste upřednostnit to, co se vám líbí, co se vám zdá
z vašeho pohledu být nejnutnější. V anketě zakroužkujte,
co má z vašeho pohledu prioritu.
Vyplněnou anketní část odstřihněte a vhoďte
do 15. února do schránky v prodejně potravin COOP
nebo do schránky obecního úřadu. Můžete též vyplněný anketní lístek zaslat na e-mail městysu: urad@obecmsec. Internetová forma ankety je zveřejněna na webových stránkách městyse.
Po vyhodnocení příspěvků bude následně v březnu uskutečněna veřejná beseda, kde se budete moci k návrhům vyjádřit a případně je doplnit. Vaše názory budou zapracovány do připravovaného Plánu strategického rozvoje městyse.
Děkujeme, že svým příspěvkem přispějete ke zlepšení
života nás všech, nás občanů Mšece, kteří chtějí mít Mšec
hezkou, moderní a příjemnou pro žití.
Městys Mšec

Zaškrtněte, co má z vašeho pohledu
ve Strategickém plánu na roky 2022–2027 prioritu
1. Chodníky při silnici 1/16
2. Chodníky při silnici 237 (průtah obcí)
3. Výstavba nového bezbariérového zdravotního střediska
4. Rekonstrukce prostor před COOP (Zelená náves)
5. Rekonstrukce stávajícího zdravotního střediska
6. Oprava vstupní brány do zámeckého dvora
7. Revitalizace svahu pod kostelem (kašna)
8. Rekonstrukce prostranství uvnitř zámeckého dvora
9. Rekonstrukce rest. Na Knížecí
10. Oprava místních komunikací
11. Oprava Mšeckého vycházkového okruhu
(cesta od starého hřbitova k lesu, kolem lesa a ke kapličce)
12. Výstavba nového obecního úřadu
13. Výstavba nové školní jídelny
14. Úprava stromořadí „kaštánky“
15. Výstavba nového kulturního střediska
16. Výstavba nového sběrného dvora
17. Úprava starého hřbitova
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
........................................................
........................................................
Pokud budete mít vlastní návrh, námět, který není výše uveden,
napište jej do prázdného místa pod vyjmenovanými návrhy.

vé oblečení a dlouhou sukni.
Pravidelně navštěvovala místní kostel, kde každý den při mši
krásně zpívala, a až do smrti
chodila denně vyhlížet na Slán-

Z tohoto místa vyhlížela Marie Hladíková návrat svého milého, a to po celý svůj život.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Dokončení ze str. 11
Marie Hladíková byla až
do konce svého života známa vysokou štíhlou postavou
a vážným výrazem, nosila tma-

čici svého Venouška, a to celých 55 let. Zemřela v 81 letech
na jaře 1974, pět let po svém
bratrovi Bedřichovi. Záhadou
zůstalo, kde byla pochována.
Na pozdeňském hřbitově, kde
byl pohřben její milý Václav, to
však nebylo...
Při úklidu starého domu
Marie Hladíkové, který po její
smrti zakoupila rodina Hladových, našla paní Hladová sešit,
ve kterém psal Bedřich Hladík
řádky svým rodičům, i když už
nežili. Snad nejsmutnější jeho
poznámka z roku 1953 zněla: „Maminko a tatínku, vždy
jste nám říkali, že máme šetřit
a až budeme mít 100.000 korun, takže nebudeme mít starosti. Jenže přišla měna a nám
nic nezbylo...“
Jiří Červenka

Jaroslav Ulrich (92) ukazuje, kde již sto let leží Václav Špirit.

FOTO TOMÁŠ ULRICH

KAŽDÝ DEN PO CELÝCH 55 LET ČEKALA,
AŽ SE JEJÍ SNOUBENEC VRÁTÍ Z VÁLKY
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ŠKOLA SE PERE S COVIDEM

Přes mnohá omezení a zá- o trvalém bydlišti), je celkem
kazy uskutečnila škola v tomto 37 (DSO, spádové obce, ostatroce přes čtyřicet akcí, exkur- ní). Seznam obcí s počty dojížzí či výletů. Mnoho akcí, těch dějících žáků (ZŠ i MŠ) k 30.
největších, ovšem muselo být 11. 2021: Mšec 101 žáků, Tuzrušeno: plavecký výcvik, ško- řany 67, Srbeč 29, Libovice 26,
ly v přírodě, 4. olympiáda nebo Jedomělice 20, Mšecké Žehrostudijní výjezd
žáků do Anglie.
Kombinovaná výuka, kdy pár ní. Jsme jediná škola na okrePotěšující je
žáků pracuje ve třídě a ostatní se, která spravuje dvě základní fakt, že počty
doma u počítačů, je obrovsky školy, tři školky, tři školní jídel- žáků svazkové
náročná. K tomu mnoho od- ny a šest oddělení školní druži- školy neustále
suplovaných hodin a záskoků, ny, takže právě nás se v manuá- rostou. O doprotože nemoc se nevyhýbá lech týká všechno.
cházku do tuani pedagogům. Navíc praviPřichází i dopisy soukromých řanské či mšecdelné pondělní testování, které právníků, kteří školám vyhro- ké školy projeuž všechny děti zvládají bravur- žují žalobou za dodržování, vují zájem čím
ně a bez potíží, ale samozřej- podle nich protiprávně, naří- dál častěji rodimě příjemné není a učitelům zených opatření. A též dopisy če žáků z větších
bere pracovní čas pro užiteč- ministrů, kteří zdůrazňují po- škol ve větších
nější činnosti.
vinnost školy rozhodnutí vlády, městech. Naši
Komická připadají prohlá- ministerstva školství a zdravot- školu vnímají
šení ministrů v televizních nictví pod přísnými sankcemi jako rodinnou,
stanicích, jak budou ředitelé dodržovat!
klidnou a vlídvždy, o všem a hlavně včas inMůžeme konstatovat, že da- nou. Aktuálně
formováni. Praxe je naprosto nou situaci zvládáme. Kolektiv k nám dojíždějí
jiná! Většinou ve čtvrtek dora- pedagogů je pracovitý, vstřícný žáci či děti z 37 Místní základní škola.
zí datovou schránkou manuál a připravený na náhlé změny. obcí (podle ofi(s deseti přílohami a 130 stra- Jistěže najdeme chyby a námě- ciálně hlášeného trvalého by- vice 22, Milý 19, Studeněves 14,
nami textu), kde se dočteme, ty pro zlepšení práce v online dliště ve školní matrice).
Malíkovice 12, Třtice 11, Slaný
že od pondělí jedeme rotačně, či běžné výuce, v konkrétních
Obcí, jejichž žáci navštěvují 7, Kladno 2, Nové Strašecí 5,
nebo pouze distančně, tedy žáci situacích, pak je třeba je řešit naše základní či mateřské ško- Bdín 6, Přerubenice 3, Třtice
doma, jaká jsou nová omeze- přímo s daným učitelem.
ly (podle oficiálního záznamu 11, Stochov 1, Řevničov 3, Řisuty 7, Praha 5, Přelíc 1, Pozdeň
ZŠ A MŠ BEZ HRANIC: PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ 2016–2021
1, Kačice 1, Kalivody 1, Turnov
ZŠ A MŠ BEZ HRANIC: PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ 2016 – 2021
(podle rozhodného
hlášení pro MŠMT a MF)
2, Drnek 3, Buštěhrad 4, Břeža(podle rozhodného hlášení pro MŠMT a MF)
ny 1, Bechlín 1, Sýkořice 2, ZdiZŠ
MŠ
MŠ
MŠ
ZŠ
MŠ
CELKEM
ZŠ
ce 1, Ruda 1, Třebíz 1, Dubí 1,
MŠEC
MŠEC
TUŘANY
SRBEČ
CELKEM CELKEM ZŠ a MŠ
TUŘANY
Smečno 1, Velké Přítočno 1,
K 30.9.16
146
87
49
49
23
233
121
354
Hradečno 1.
K 30.9.17
148
91
51 (1 výj.)
50
19
239
120
359
Rádi bychom v jarních měsících
realizovali plavecký výcvik
K 30.9.18
154
92
49 (1 odč.)
50
21 (4 odč.)
246
120
366
žáků 4. – 5.třídy obou škol, siK 30.9.19
162
96
47 (1 odč.) 49 (1 odč.) 22 (2 odč.)
258
118
376
tuaci ovšem kromě epidemie
komplikuje i rekonstrukce baK 30.9.20
167
96
45 (3 odč.) 47 (2 odč.) 21 (2 odč.)
263
113
376
zénu ve Slaném. V plánu máme
K 30.9.21
174
95
48 (2 odč.) 48 (2 odč.) 21 (3 odč.)
269
117
386
koncem školního roku školy
v přírodě (s nejistým výhledem), preventivní akce, cyklo představení v rámci prograDokončení ze strany 6
holetá tradice, rádi bychom v ní tos a nebude se konat ani v led- mu BESIP, ekologický program
bažantí zvěře vzrostly desetiná- pokračovali, ale kvůli pandemii nu 2022. Děkuji za rozhovor. Tonda Obal a řadu projektů ceLibor Pošta loškolních, třídních či ve školsobně. Během jediného honu koronaviru se ples nekonal lepoblíž Mšeckých Žehrovic bylo
ní družině. Pokračovat chceuloveno 70 kohoutů. Takový
me v organizování sportovních
zázrak se stane při změně žisoutěží (v listopadu byl velmi
votního prostředí. Následně
úspěšný skok vysoký s účastí
docházelo k opětovné intenzifi38 žáků), vybíjené, basketbakaci zemědělství, úhory se opět
lu, turnaje v šachu či v dámě
obdělaly a bažanti postupně téa ve stolním fotbálku dvojic.
měř vymizeli.
Přejeme si, asi jako všichzz Ve Mšeci každoročně poni, aby bláznivá doba konečně
řádáte myslivecký ples. Naposkončila. Únava, otrávenost,
sledy to kvůli koronavirové
nesouhlas a občas i vzrůstajípandemii nebylo možné, ale
cí agresivita (třeba v obchonyní do toho možná zase půdech, u lékaře) jsou jasně čijdete. Nebo snad ne?
telné. Ale tudy cesta určitě neStavy divokých kachen jsou slušné.
Pořádání plesu je naše dlouvede. Věřme, musíme věřit, že
FOTO LIBOR POŠTA

MŠEČTÍ MYSLIVCI ULOVILI…

zkrátka zase bude líp, vrátíme
se k normálu a snad definitivně odložíme i ty protivné hnusné roušky…
Upřímné poděkování, s respektem a pokorou, dokonce s obdivem, patří našim žá-

FOTO LIBOR POŠTA

Kdo by si vloni před Vánoci pomyslel, že uteče rok a my se
pořád budeme prát s epidemiologickou situací. Rouškové období, které prožíváme, je vyčerpávající pro pedagogy, žáky
i rodiče. Vedení školy velmi často a s hrůzou přijímá telefonní hovory z hygienické stanice, mnohdy v pozdních hodinách,
přeposílá kontakty na zákonné zástupce žáků (což je povinnost) a poslouchá nařízení o zařazení jednotlivých žáků či celých tříd do karantény.

kům! Naprosto všichni nepříjemný stav zvládají! Chodím
mezi ně během přestávek, hovořím s nimi – ti kluci a holky
jsou v absolutní pohodě, nemají problém s rouškou, dezinfekcí ani s testováním. Nebo
možná mají, ale prostě to neřeší. Zkrátka je to tak, a společně
jedeme dál.
Děkuji pedagogům i ostatním zaměstnancům školy (je
nás 65). Množství a obtížnost
práce se všem násobí, přesto
díky Vám mohu konstatovat:
zvládáme! Alespoň zatím.
Děkuji rodičům. Většina
z nich situaci chápe. Nemusí souhlasit, ani já či kolegové
s mnoha opatřeními nesouhlasíme. Na všech z nás ovšem leží
balvan, kterému se říká povinnost, zodpovědnost. A možná
i strach o druhé. Ten, kdo ve své
rodině prožil případ vážné nákazy, jistě chápe. Děkuji té drtivé většině rodičů za slovní
podporu, respektování daných
pravidel i za ocenění práce pedagogů. Pokud kdy učitel zasloužil ocenění, vyjádření úcty
a respektu, tak je to právě teď.
Přes všechny chybičky či nedorozumění. Právě v těchto časech. Všichni se pořád učíme…
A věřme! Bude líp! Pevné
zdraví (a nic víc) v roce 2022
přeje
Mgr. Milan Dvořák,
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic
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Slovo

Říká se: „Jak na Novej rok, tak po celej rok.“ Znamená to snad,
že tu budete dřepět celej rok?!

Dovolte, abych se představil: Jsem ministrem financí a doslechl jsem se, že jste vyhrál v mariáši devět stovek. Mohl byste je
našemu ministerstvu do úterý půjčit?

To nefunguje! Podívejte se na mne: Nic, a to jsem už tři krabičky snědl!

Co jsem našel pod stromečkem, Ti neřeknu. Nepoužívám vulgarismy...

Křížovka

Hříčky
Co se Alíkovi tak líbí?

VODOROVNĚ: A. Příslovce (pro tu věc); římský císař; saharský vítr. – B. Splátka (zast.); začátek tajenky; potichu. – C. Ženské jméno; nezpůsobit bolest. – D. Oddanost; zkratka pro kus;
rostlina pona. – E. Vodička na okna; africká země; rekreant. – F.
Ruský peníz; africká země; značka sýra. – G. Konec tajenky. – H.
Španělské město; filmová hvězda; islámský duchovní.
SVISLE: 1. Vojenská jednotka. – 2. Vraník; cundr. – 3. Edém;
černé dřevo. – 4. Karty zbylé po rozdávání; je možno. – 5. Jezera
(rusky); Materiálně technické zařízení. – 6. Hloupá žena; rudá
planeta. – 7. Pramáti lidstva; jednotka hmotnosti pro drahokamy. – 8. Japonský peníz; nečas. – 9. Častá jména obcí; značka
aviváže. – 10. Obava; zrak. – 11. Chateaubriandův spis; otázka
na místo. – 12. Podkop; obec v Českém Švýcarsku. – 13. Orgán
sluchu; značka pneumatik. – 14. Uklízeči.
Pomůcky: Enez.
Tajenka z minulého čísla: Jaký strom, takové ovoce.

To poznáte, když vybarvíte označené plošky podle značek: trojúhelníček = červená, čtvereček = žlutá, kolečko = modrá, hvězdička = bílá

Jak se
bratři rozdělí?

Vážení občané,
jelikož Mšecké listy vycházejí až po novém roce, nestihl
jsem Vám popřát krásné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku 2022. Proto až nyní. Takže Vánoce 2021
máme za sebou a nový rok také.
Proto vše nejlepší do celého
roku 2022.
Tento rok by měl býti pro
nás investičně velmi významný. Měli bychom konečně za 15
mil. Kč vybudovat nové chodníky při silnici I/16 včetně
nového veřejného osvětlení,
máme podanou žádost o dotaci 10 mil. Kč na opravu a obnovu povrchů v celkem 8 ulicích, mezi kterými nechybí ty
nejdelší, a to Hájecká, Na Spravedlnosti a Kaštanka. Dále by
se měly realizovat nové fasády a výměna oken na budově obecního úřadu a budově
pošty, a nová fasáda restaurace
Na Knížecí.
Rovněž budeme pokračovat
v architektonických studiích
našich veřejných prostranství.
Na tuto činnost se mi podařilo oslovit významné architekty
Matyáše Roitha, hlavního manažera naší expozice na světové
výstavě EXPO v Dubaji, Martina Pračku, majitele renovovaní
pražské firmy Studio 97, a v neposlední řadě Jana Hančla, významného pražského architekta. Již jsme se v tomto složení
sešli a pánové architekti nám
navrhnou, jak by měl náš městys vypadat na dalších 100 let.
Společně to v první polovině
roku 2022 projednáme.
Z výše uvedeného je zřejmé,
že rok 2022 by měl být pro náš
městys jedním z nejdůležitějších. Přeji si, aby rok 2022 byl
pro nás všechny rokem, kdy
si celý svět definitivně poradí s pandemií Covid – 19, kdy
se našemu městysu podaří realizovat všechny naplánované
investiční akce, a kdy se nám
všem tužby a přání, se kterými do roku 2022 vstupujeme,
v míře co největší naplní.
Váš starosta Jiří Loskot

Řekli
Čtyři bratři se rozhodli, že si rozdělí zahradu. Postavili ploty
tak, že každý vlastnil stejný díl pozemku, na kterém měl každý jeden strom a stejný díl obdělaného záhonu. Jak to udělali?

starosty

moudří lidé

„Šťasten, kdo nic neočekává,
neboť nebude nikdy zklamán.“
Alexander Pope, anglický básník
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