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NOVÉ CENTRUM MĚSTYSE MŠEC BY

MĚLO VZNIKNOUT NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ

zz Městys Mšec navázal spolupráci s trojčlenným týmem
architektů. Můžete je představit?
Ano, spolupráci jsem navázal
s významnými českými architekty, konkrétně s Ing. arch. Ja-
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Poprvé jsem se s celým výše
uvedeným týmem architektů
sešel 6. ledna, a dohodli jsme
se na tom, že nám pošlou nějakou jejich představu o naší spolupráci, o jejich postupu, a samozřejmě nám sdělí i to, jaké
finance bychom za jejich služby,
za jejich práci z rozpočtu městyse
uvolnili.
� A již
víme, kolik by městys zaplatil
V tomto prostoru by mělo vzniknut nové cent- za jimi zpracovanou arrum městyse Mšec.
chitektonicnem Hančlem, Ing. arch. Maty- kou studii?
ášem Roithem a Ing. arch. MarZatím jsme se bavili o první
tinem Pračkou.
architektonické studii, o studii
zz Na čem jste se s nimi již pod označením „A“, a jejich
cenová nabídka se pohybuje
dohodl?

v rozpětí od 90 do 240 tisíc Kč.
Cena se odvíjí od toho, zda budeme chtít zpracovat jen řekněme „obyčejnou“ architektonickou studii, nebo zda její součástí budou také 3D vizualizace. Já osobně bych se přikláněl
k té druhé variantě.
zz Jakým způsobem či stylem chtějí uvedení architekti
architektonickou studii středu městyse zpracovat?
Páni architekti by měli zpracovat dvě architektonické studie, studii A a B, a do té první,
kterou zpracují nejdříve, bude
spadat území od kostela, přes
Tyršovo náměstí, Zelenou náves až po autobusové nádraží, v „B“ studii bude zpracován prostor zámeckého parku,
včetně nádvoří, kde by mělo
vzniknout nové centrum Mšece, a také do ní bude zahrnut
prostor starého hřbitova.
zz Jaké jsou Vaše pocity
z dosavadní spolupráce s těmito architekty?
Pocit z toho, jak k této věci
přistoupili, jaký zvolili postup,
mám výborný. Mně se líbí, že
přišli s tím, že je nutné zpracovat architektonický návrh celé-

ho středu městyse a že při pra- tosti vlastníme, tak jsem jim dal
cích na té řekněme „áčkové“ za pravdu a jejich návrh označil
studii si zároveň chtějí nějakým za skvělý a přelomový.
zz Neměli by páni architekti
způsobem již modelovat i B
studii, aby výše uvedené části mít, než se pustí do práce, něměstyse spolu ladily.
zz C o ř í káte jejich
návrhu vytvořit praktický nov ý
střed městyse na stávajícím zámeckém nádvoří?
Dům U Kněžáků (vpravo) a polorozpadlé staJ á j s e m vení naproti budou pro architekty velmi tvrtímto návr- dým oříškem.
hem nadšen,
velmi se mi líbí. Když páni ar- jaké prvotní zadání od mšecchitekti přišli s tím, že vytvářet kých zastupitelů, nebo i od něnějaké centrum městyse někde kterých občanů městyse?
před budovou úřadu, či na ZeTo jsem i po zkušenostech
lené návsi, by nebylo asi správ- se zpracováním architektonicné, protože v těchto částech ké studie v lokalitě Pod Kostejsou poměrné stísněné prosto- lem pánům architektům při nary a navíc zde velkou část po- šem setkání navrhoval, ale oni
zemků a nemovitostí nevlastní- mě přesvědčili, že nějaký prvme, a že by vytvořili zcela no- ní „nástřel“ by měli udělat oni,
vou centrální část Mšece na zá- a ten by měl být posléze předmeckém nádvoří, kde všechny ložen mšeckým zastupitelům.
pozemky, ale i okolní nemovi- 
Dokončení na straně 2
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Za účelem zpracování architektonické studie celého středu
Mšece navázalo vedení městyse spolupráci se třemi významnými architekty, a starosta Jiří Loskot věří, že jejich architektonické
návrhy se setkají s příznivým ohlasem jak mšeckého zastupitelstva, tak i obyvatel městyse. Nejen o navázání spolupráce s novými architekty jsem hovořil se starostou Mšece Jiřím Loskotem:

ZAŘÍZENÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ NEBUDE

MĚŘIT JEN RYCHLOST PROJÍŽDĚJÍCÍCH VOZIDEL

zz V jaké fázi je nyní, v polovině února, projekt úsekového měření v městysi Mšec?
Dne 4. ledna letošního roku
jsem obdržel nabídku od firmy Gemos na úsekové měření do Mšece. Před veřejným
zasedáním jsem tuto nabídku rozeslal všem zastupitelům
a na 20. veřejném zasedání zastupitelstva se o nákupu hlaso-

valo. Jsem moc rád, že všichni zastupitelé byli pro a já jsem
mohl 5. února úsekové měření
do Mšece objednat.
zz V jakém úseku státní silnice bude toto zařízení instalováno, a kdy by se tak mělo stát?
Bude se jednat o nahrazení
stávajících ukazatelů rychlosti za nové pro měření úsekové rychlosti. Umístění od Sla-

budou malovat čáry, značící začátek a konec měření na silnici.
zz Jak toto zařízení bude vůbec fungovat?
Zařízení funguje plně automaticky, na vjezdu do Mšece kamera změří čas
a při výjezdu
také. Je daná
přesná vzdálenost úseku
a z těchto dat
zařízení zjistí průměrnou
rychlost. Ta by
neměla překročit 53 km/
hod. (toleranTomáš Rosenbaum ukazuje místo, od kterého
ce plus mínus
se bude měřit směrem od Řevničova.
3 km/hod.)

ného bude na úrovni výjezdu
z Ořechové ulice a ve směru
od Řevničova bude před čerpací stanicí. Termín instalace
máme slíbený na konec února,
záleží ale na počasí, protože se
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O úsekovém měření se ve Mšeci, a to nejen na veřejných zasedáních zastupitelstva městyse, diskutuje již delší dobu. Nyní
již vše směřuje k tomu, že k instalaci určitého typu úsekového
měření při státní silnici 1/16 v dohledné době konečně dojde
a možná, že v době vydání těchto novin bude zařízení na této
silnici již instalováno. Tomáši Rosenbaumovi, místostarostovi
městyse, který tuto variantu „krocení“ neukázněných řidičů
ve Mšeci preferuje, jsem položil několik otázek:

zz Co všechno bude měřit?
Toto zařízení měří zatím
pouze průměrnou (úsekovou) rychlost, ale je možné ho
do budoucna doplnit i o kamery, které měří vjezdovou rychlost do městyse. Dále provádí
kompletní statistiku, kolik vozidel projede za den, kolik jich
porušilo pravidla, a dokonce
jestli se jednalo o nákladní vozidlo či osobní automobil. Tato
data budeme moci použít pro
další účely, které nějak souvisí
s dopravou na I/16.
zz Bude toto zařízení sloužit i Policii ČR?
Ano, toto zařízení bude sloužit
Policii ČR nejen pro odhalování
Dokončení na straně 2
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STAVBA CHODNÍKŮ PODÉL STÁTNÍ SILNICE
BY MĚLA BÝT ZAHÁJENA KONCEM KVĚTNA

Naše poznámka

To bychom měli vědět v červNa chodníky podél státní silnice občané Mšece již netrpělizz Odkud kam nový chodvě čekají. Kdy a za jakých podmínek by se tato investiční akce nu, aly my chceme stavební ník povede?
měla začít realizovat. O tom jsem se bavil se starostou Mše- práce zahájit, či staveniště přeNový chodník povede od čerdávat už někdy na konci května. pací stanice až k výjezdu ze
ce Jiřím Loskotem.
zz To znaMšece, smězz V jaké fázi se nyní nachá- mnívám se, že bodově jsme mená, že výrem na Slazí tento projekt?
na tom velmi dobře, protože běrové řízený. V úseku,
V současné době již připra- chodníky se budou stavět u sil- ní na dodakde je chodvujeme žádost o přidělení do- nice I. třídy, a součástí doku- vatele stavby
ník již zhototace na tuto stavbu k odeslá- mentace je precizně zpracova- již nyní proven, to znaní, již ji finalizujeme, a v pá- ný bezpečnostní audit, včetně bíhá?
mená u školy
tek 12. února bude odeslána. projektu pro vozíčkáře.
či u restauraAno, již
Takže termín pro zaslání žázz Ale dotace nemusí být probíhá, a přice Na Knížedosti o dotaci splníme, a vě- i tak městysi Mšec přidělena. hlásilo se nám
cí, budou prořím, že v době vydání těchto Stále platí Váš slib, že výstav- do něj celkem
vedeny určité
novin budou zástupci Státního bu chodníků při silnici 1/16 sedm firem.
drobné úprafondu dopravní infrastruktury byste zahájili i bez dotace a fi- Z á k l adními
vy. Část chodnaši žádost již posuzovat. My- nancovali ji z účtu městyse?
níku před zakritérii pro
slím si, že zaslané dokumenty
Ano, to samozřejmě stále pla- výběr doda- Chodník podél školy a auto- stávkou bude
mají všechny potřebné náleži- tí. V takovém případě bychom vatele stavby busového nádraží bude uzpů- u z p ů s o b e tosti a že šanci na získání do- museli rychle svolat zastupi- je pochopitel- soben pro potřeby vozíčkářů na pro potřetace máme opravdu nemalou. telstvo a o uvolnění finanč- ně cena a ter- a též i pro nevidomé.
by vozíčkářů,
zz Podle čeho tak soudíte? ních prostředků z účtu městy- mín dokonvjezd na auJá si myslím, že všechny po- se na tomto jednání hlasovat. čení zakázky – do konce září tobusové nádraží bude o něco
žadavky Státního fondu dozz Kdy se dozvíte to, zda tohoto roku. Zhotovitele stav- zúžen a chodník opatřen jakoupravní infrastruktury bychom bude městysi tato dotace při- by bychom měli znát již počát- si vodící lištou pro nevidomé.
měli bez problémů splnit. Do- dělena?
Libor Pošta
kem března.

Budova České pošty s vybělenou střechou na Tyršově nám.
A bude plánovaná fasáda zmíněných budov vůbec zapadat
do podoby nově zrekonstruovaného náměstí, jehož revitalizace by měla v příštím období proběhnout?
Starosta Jiří Loskot k mé poznámce a obavám uvedl: „Byl
jsem pod tlakem, že se tu nic
nedělá, že to tu vypadá strašně,
tak se přistoupilo k tomu, že se
zhotoví fasády na těchto dvou
objektech. Ale máte pravdu
a s architekty projednám, zda
plánované fasády budou zapadat do jejich záměru ohledně
revitalizace této části Mšece.
To, že by dům, kde se nachází
pobočka České pošty, po zhotovení nové fasády a se starou
vybělenou střechou tzv. ,křičel‘,
vypadal tak, jak říkáte, se přiznám, mě nenapadlo, ale projednám, zda by střecha, která
je zřejmě z hliníkového plechu,
nešla natřít. Původně byla totiž červená.
Co se týče budovy úřadu
městyse, bylo mi v minulých
dnech odborníkem sděleno,
že její zdi jsou velmi vlhké a že
je potřeba je odvlhčit. Projekt
na odvlhčení budovy zpracován máme, nejsem však odborník a domníval jsem se, že
to uděláme v jedné akci současně s tou fasádou. Uvažuje se
o tom, že by se to mohlo nechat
vyschnout přes léto.
Dokončení na straně 6
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Jak to vlastně s těmi
fasádami bude?
Z novoročního Slova starosty jsem se dozvěděl, že městys Mšec chystá v rámci investičních akcí na tento rok také
zhotovení fasád budovy úřadu městyse a České pošty, které by se mělo hradit z obecních
prostředků.
Když jsem následně přijel
na Tyršovo náměstí, podíval se
na tyto dvě nemovitosti a představil si u nich nový krásný kabát, moje srdce zaplesalo, zároveň mně však praštila do očí
stará vybělená střecha budovy České pošty. Jak bude tento
objekt vypadat s krásnou fasádou a nevzhlednou střechou?

PŘEŽIJE RESTAURACE NA KNÍŽECÍ COVID?

Před měsícem sice byla
Hospody v našem kraji „pa- káže představit, že by svůj boj
daly“ v uplynulých měsících nevyhrála, vždyť své hosty vítá na čtyři dny uzavřena, a to kvůli karanténě (jeden z kuchařů
jedna za druhou, tou zatím již 210 let.
poslední byla Sportka v Nodostal covid),
vém Strašecí. Covid byl poale jinak šlape dál. No šlasledním hřebíčkem do jejich
pe, spíš kulrakví. A přestože je na ústuhá. Návštěvpu, na ústupu jsou i restaurační hosté. A jestli definitivně, to
nost restaurase teprve uvidí.
ce je totiž stáRestaurace Na Knížecí zale bídná a nadále se snižutím stále bojuje o svůj život.
Má čtyřicet stupňů horečky,
je počet těch,
kteří sem zadávivý kašel, na nohou se sotva drží a čeká na urgentní převítají na oběd.
Jaká budoucnost čeká Restaurace Na Knížecí?
voz na JIP. Málokdo si však doV současné

době se v restauraci vaří pouze
10 jídel denně, což je žalostně
málo. Bohužel ani o akce, které
se mohou uskutečnit v novém
krásném salónku, zatím nemá
nikdo zájem.
Počátkem února sice odešli
oba dva stávající kuchaři, ale
městys za ně sehnal, zdá se, plnohodnotnou náhradu. Prozatímní otevírací doba je v pondělí, úterý a čtvrtek od 11 do 15
hod., středu a neděli od 11
do 20 hod. a v pátek a sobotu
od 11 do 22 hod.
Jiří Červenka

NOVÉ CENTRUM MĚSTYSE MŠEC BY MĚLO VZNIKNOUT...

Dokončení ze strany 1
A potom, na základě případných poznámek či připomínek
ke zpracovaným architektonickým návrhům, a to jak zastupitelů, tak i občanů, posunout tuto studii do nějaké finální podoby.
zz Kdy budou obě studie,
A i B, předloženy zastupitelům městyse, a kdy jeho obyvatelům?
Mělo by to být v některém
z jarních měsíců, a po případných připomínkách zastupitelů
a následných úpravách těchto
studií, budou představeny občanům městyse.
zz Otázkou zůstává, jak některé objekty, zvláště ty ve velmi špatném technickém stavu,

budou „zapadat“ do nějaké
nové architektonické studie...
Určitě máte na mysli památkově chráněný objekt U Kněžáků
a polorozpadlý statek naproti...
zz Ano, to mám, a tak bych
se chtěl zeptat, kdy majitele
těchto nemovitostí oslovíte,
abyste zjistil, v jaké se nachá-

zejí situaci, jaké mají problémy, či co jim brání v opravě jejich nemovitostí, a pak na základě těchto informací usoudil, zda by jim městys mohl
případně i pomoci.
S oběma majiteli jsem právě hovořil. Majitel nemovitostí
čp. 7 a 85 mně řekl, že se k této

záležitosti nehodlá vyjadřovat
a že je to jeho soukromá věc,
a majitelka domu U Kněžáků
mně sdělila, že v blízké době se
chce setkat s památkáři, a jednat s nimi o adaptaci na bydlení. A práce na budově, především na střeše, chce zahájit v letošním roce.
Libor Pošta

ZAŘÍZENÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ NEBUDE MĚŘIT JEN...
Dokončení ze strany 1
rychlostních přestupků, ale dokonce i pro hledání kradených
vozidel, či podezřelých osob.
zz Na kolik peněz městys
přijde instalace a provozování takového zařízení?
Celková cena za instalaci
a uvedení do provozu bude
městys stát 506.893 Kč vč.

DPH. Roční údržba pak vychází na 17.000 Kč vč. DPH.
zz Bylo možné na toto čerpat nějaké dotace?
Na tato zařízení nyní žádné dotační tituly vypsané nejsou. Pouze na nějaký druh stacionárních
radarů, což toto zařízení není.
zz V obci Tuřany je zařízení
úsekového měření instalová-

no již delší dobu. Zajímal jste
se o to, z jakých prostředků ho
obec pořídila a či na něj získala nějakou dotaci?
Komunikovali jsme s panem
starostou Pospíšilem, oni na zařízení čerpali dotaci ze SFDI. Bohužel, dotace měla nějaké podmínky, které bychom technicky
nemohli splnit.
Libor Pošta
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NA JEDNÉ Z PŘEČERPÁVACÍCH STANIC

Věděli jste, že…
 V roce 1871 byl v místním kostele postaven nový oltář
Panny Marie na místě již starého a sešlého. Na zhotovení oltáře byl použit i zbytek peněz
(125 zl.), které zdejší kaplan před
mnoha lety vybral mezi občanstvem. Obraz Panny Marie byl
namalován v Plzni, oltář vystavěl
zedník a stavitel Václav Špringr,
pozlacovač pocházel ze Slaného.
V tomto roce zde odbýval pan
František Průcha, světící biskup
pražský, biřmování, ke kterému
se dostavila veškerá školní mládež se svými učiteli a kněžími ze
Mšece i ze všech okolních vsí.
 Po odtržení pohraničí
na základě Mnichovské dohody
v roce 1938 se do Mšece přestěhovalo mnoho lidí, takže počet
obyvatel obce stoupl na 1.500.
Zhoršila se tím bytová situace.
V zámku byli ubytováni vojáci –
1. prapor cyklistů. Knihovna se
přemístila ze ZŠ na obecní úřad.
 Všichni občané byli v roce
1977 místním národním výborem požádáni o maximální
zapojení do akcí pořádaných
k 60. výročí VŘSR, a to výzdobou, úklidem a účastí na veřejné
schůzi konané dne 25. října. Byly
stanoveny agitační dvojice z poslanců a zástupců Národní fronty, které měly navštívit všechny
rodiny v obci a pozvat je na veřejnou schůzi k tomuto výročí.

Jiří Červenka

SE VYSKYTLY VÁŽNÉ TECHNICKÉ PROBLÉMY
Na začátku října minulého roku, krátce po kolaudaci mšecké
ČOV, se na podlaze budovy ČOV opět objevily kaly a za několik dní se tato situace opakovala. Bylo to již naposled nebo se
toto ještě v následných měsících opakovalo? Nejen o tom jsem
se bavil se starostou Mšece Jiřím Loskotem.
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„Vyteklé kaly se na podlaze
čističky již naštěstí neobjevily,
a příčinou byl s největší pravděpodobností špatně nastavený průtokoměr, který dával
česlům chybný impuls, a ta se
točila zřejmě rychleji, než by
měla. V současné době funguje čistička bez větších problémů. Menší problémy máme teď
jen s odčerpáváním dosazovací
vody, a bylo nám přislíbeno, že
tento technický problém bude
odstraněn při montáži kalolisu.
Z toho, co říkám, je patrné,
že kalolis stále není na svém
místě, že je stále v opravě. Já
si však po provozní a hlavně
ekonomické stránce na jeho

Problém s obsluhou čistič- my Hidrostal, a ten mně řekl, že
ky byl již vyřešen. Zajišťuje jí bude nutné čerpadla vymonTomáš Loskot, na živnosten- tovat, zkontrolovat ucpávky
ský list,“ řekl mi k provozování a olejovou náplň. Když jsme tak
zanedlouho učinili, tak jsme se
ČOV mšecký starosta.
Další problém se však objevil opravdu velmi zhrozili, proto,nepřítomnost‘ nemohu stě- na přečerpávací stanici č. 1. Jiří že čerpadla byla doslova obažovat, protože likvidaci, resp. Loskot mi k tomu řekl následu- lena tuky, a já se divím, že ještě
odvoz kalů, ktevůbec nějak fungovala.
rý se od začátTeď ještě přesně nevím,
ku roku zdražil
co to pro nás bude znatéměř o 100%,
menat a co všechno buz aj išťuj e f i rdeme muset podstoupit,
ma POHL CZ
abychom plně funkča vše jde finanční a hlavně čistá čerpaně za ní. Takže
dla mohli namontovat
oni by měli mít
zpět, ale vím, že budu
ten největší zámuset mšecké občany
jem na tom, aby
o něco požádat, o něco
opravený kalolis
poprosit. Takže já bych
byl co nejrych- Čerpadla na této přečerpávací stanici byla zacpá- chtěl všechny obyvateleji naistalován na tuky.
le mšeckých domů pozpět, do objekprosit o to, aby do katu naší ČOV, protože to pro ně jící: „Z přečerpávací stanice č. 1 nalizace nevypouštěli jakékoliv
není zrovna levná záležitost.
se v poslední době občas, nára- tuky či oleje, hlavně po smažezově linul takový podivný zvuk, ní, a tyto tuky shromažďovamožná i rachot. Já jsem o tom- li v nějakých nádobkách, které
to hned informoval dodavate- pak donesli do mšeckého sběrle tohoto zařízení, zástupce fir- ného dvora.“
Libor Pošta

TUKY A OLEJE V KANALIZACI

nalizace nepatří, je obecně známo. Nerespektování tohoto základního pravidla některými
našimi občany nás ročně stojí
finanční prostředky, které ovlivňují výši stočného.
Proto Vás tímto
vyzývám k dodržování provozního
řádu a všeobecných obchodních
podmínek spojených s vypouštěním odpadních
Čerpadlo na přečerpávací stanici č. 1 oba- vod do kanalizace.
Jiří Loskot,
lené tuky. Foto je z 10. února.
starosta

KOLONA AUT NA SILNICI
STÁLA CELÉ DOPOLEDNE

Ve čtvrtek 6. ledna, kdy začalo ve Mšeci silně sněžit a silnici
první třídy 1/16 nemělo v době
velkého spadu smysl chemicky ošetřovat, zůstala tato silnice celé dopoledne uzavřená.

Kolona stojících kamionů se
táhla od restaurace Na Knížecí
několik kilometrů. K obnovení
provozu došlo před polednem
až po intenzivním chemickém
ošetření solí.
- lp -

DOTACE NA OBNOVU ZÁMECKÉ
BRÁNY BUDE MŠECI PŘIDĚLENA
Již s jistotou je možno říci,
že dotace na obnovu zámecké brány bude městysi Mšec
přidělena.
Více mi k tomu sdělil místostarosta městyse Tomáš Rosenbaum: „Dne 20. ledna vydal
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) tiskovou zprávu, kde jsou zveřejněny všechny projekty, které fond podpoří. Celkem jich je 2088. A mezi
ně patří i obnova mšecké brány
s podporou ve výši 726.000 Kč.
Do 30 dní od vydání této zprávy bychom měli být vyzvání
k podpisu Dohody o poskytnutí dotace, takže v době vydání

těchto novin by měla být tato
dohoda již podepsána.“
Místostarosta Mšece je přístupem SZIF k žádosti o dotaci potěšen, ale postoje, které
mají někteří občané k tomuto
projektu, ho na druhé straně
rmoutí: „Trošku mě mrzí, že
někteří občané Mšece se k tomuto projektu staví tak trochu
zády. Já si ale myslím, že někde
prostě začít musíme, a když je
něco finančně podporováno,
máme k tomu ideální příležitost. Takže pokud s čímkoli
nezačneme, těžko se ve Mšeci
dočkáme nějakého pokroku.“
Libor Pošta

Zmítající se kamion ve Slánské ulici.

Kalamita ve Mšeci na silnici 1/16.

Stalo se před 40 lety

FOTO JIŘÍ LOSKOT

V letošním roce kvůli tukům
a olejům v kanalizaci došlo
k poškození ucpávek obou čerpadel. To, že tuky a oleje do ka-

FOTO JIŘÍ LOSKOT

PRODRAŽUJÍ PROVOZ

 Jednotné zemědělské
družstvo postavilo v roce 1982
česací stroj na chmel LČCH-2.
V družstvu bylo evidováno 330
pracovníků, kteří pobírali průměrný plat 2.284 Kčs. Nejnižší
mzdy činily u pomocných pracovníků 1.448 Kčs a nejvyšší,
2.937 Kčs, pobírali řidiči.
 V roce 1982 začal být prováděn každou lichou sobotu odvoz
popela od občanů. Na tomto základě začali být pokutováni ti, kteří
odváželi odpad na divoké skládky.
 Ve Státním rybářství Mšec
byl v roce 1982 zrušen chov chovných kachen (1.500 ks) a ponechal
se pouze výkrm kachen. V prosinci byla uvedena do provozu nová
budova závodu, kde se nacházela
administrativa, ubytovací zařízení
pro učně, pracovna na půlení ryb
a udírna ryb. Dále byly postaveny
tři rodinné domky typu OKAL čp.
332, 333 a 334. V podniku pracovalo 32 osob. Dosavadní vedoucí p. Ficl odešel koncem prosince
do důchodu, ve funkci ho nahradil Jan Nouza.
Jiří Červenka
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PŘIŠEL O TŘI PRSTY, ALE NE O CHUŤ

Místní osobnosti

Karel Prokop
starosta a sedlák
Karel Prokop se narodil 25.
Po půlroční pracovní neschopnosti mohl do mšecké pracov- taky několikrát, naštěstí jsem doktorovi Krönichovi, jenž mě
dubna 1841 ve Mšeci čp. 41
operoval, a kterého si chváliv rodině úspěšného sedláka ní skupiny opět nastoupit pan Josef Křenek, vloni 5. srpna se včas ucukla“.
zz Kdy Vás to začalo bolet? li i specialisté ve vinohradské
Jana Prokopa (1811 – 1890) mu totiž stal vážný úraz na levé ruce.
Mě to vlastně jenom pou- nemocnici.
a Barbory Šubrtové z Hřezz Pane Křenku, než se do- tované sekačce kryt k její pře- ze určitým způsobem pálilo.
zz Jak jste na tom byl psyšic čp. 5. Oženil se s Johanou
Charvátovou (1851 – 1896) staneme k Vašemu zranění, vodovce, abych viděl, v čem Poté, co mě odvezli do rakov- chicky poté, co se Vám to
chtěl bych se zeptat, odkud je problém. Myslel jsem při- nické nemocnice, mně to otek- stalo?
pocházíte a jak tu dlouho pra- tom na další věci, které musím lo. Obvázali mi to a v sedm hoV té nemocnici jsem si to ješcujete?
udělat, a jak je člověk zvyklý din večer jsem šel na operaci. tě tak do hloubky neuvědomoŽiju s rodinou v Kalivodech všechno dělat rukama a rychle, A jak tak čekám na tu operaci, val, jelikož jsme byli na pokoji
a zde ve Mšeci pracuji od roku tak jsem tam intuitivně sáhnul tak se mně začala z ničeho nic tři, každý s jiným zdravotním
2016. Já jsem sice vyučený zed- a nůž mně vzal horní
problémem a bavili
ník, ale do té doby, než jsem články tří prstů.
jsme se tam na růzpřišel do Mšece, jsem myl auta.
zz Z a z n a m e n a l
ná témata. TeprNejdříve
u
pana
Alberta
v
Nojste
nějakou
bolest?
ve, když jsem přijel
Prokopovic statek čp. 41.
vém Strašecí, a když se přemísJá jsem pouze podomů, začal jsem se
trápit s myšlenkou,
z Dučice a v manželství se jim tili, tak v Kladně ve Ford Cha- cítil velkou ránu
co bez těch prstů
narodil syn František (1870 rouz. Potom jsem tuto prá- do ruky, jako když
budu vůbec moci
– 1952) a dvě dcery – Anna ci ještě vykonával v Autosto- vás někdo praští kudělat. Já mám totiž
(*1872), která se ve Vyšínku pu v Rakovníku. Mne mytí aut sem dřeva. Když jsem
ruku vytáhl, viděl
doma pole, zahradu
provdala za p. Beránka, a Ma- prostě bavilo.
zz Ve Mšeci pracujete již jsem, že mi chybí dva
a jak to budu všechrie (*1874), jež si vzala pekaře
šest let, co by se podle Vás horní články prstů
no zvládat, a to včetp. Hornofa z Loun.
ně mého zaměstRodinné hospodářství pře- mohlo zlepšit, co se týče vaší a u malíčku visí uříznutý článek. Krev donání.
vzal v první polovině sedm- pracovní skupiny?
Nechci si stěžovat, ale urči- stříkla až na pět me� Kdy jste se
desátých let 19. století a stal
z toho psychickése z něho, tak jako z jeho tě tu schází takový ten multi- trů vzdálenou zeď.
ho rozpoložení dootce, velmi úspěšný sedlák. traktůrek s kabinou, který mají Moje máma, přesstal?
Po dobu sedmnácti let v ob- v jiných obcích. Mám rád, když tože se dívala doma
Nejhorší by lo,
dobí 1883 až 1900 stál v čele práce postupuje rychle, poně- na televizi, slyšela
když jsem koukal,
obce. Zemřel 15. března 1920 vadž lidi chtějí, aby byl sníh či přes zavřené okno,
jak manželka se syve Mšeci čp. 41 ve věku 78 cokoliv jiného rychle odklize- jak mně nůž sekačky
nem dělají doma
let, svou manželku Joha- no. A když je člověk při práci přeseknul prsty. Bylo
těžkou práci a já
nu, která skonala 22. břez- zpocený, tak v kabině traktoru to zvuk, jako když
řezník přesekne seke- Panu Josefu Křenkovi chuť do práce zůstala.
jim nemohl pomona 1896 na tuberkulózu, pře- určitě nenastydne.
zz Kolik lidí se vystřída- rou kosti. Máma proci. A taky mně schážil o 24 let.
Syn František (1870 – 1952) lo u Vás v pracovní skupině to okamžitě vyběhla ven na za- z těch uříznutých prstů hrnout zela práce ve Mšeci, a tak jsem
šel v jeho šlépějích, nejen jako za těch šest let, co zde pra- hradu, a když viděla, co se mi krev a najednou jsem měl po- tam alespoň o vycházkách mezi
stalo, začala hledat useknuté stel plnou krve. Když mě od- sedmou a devátou hodinou jezúspěšný hospodář, ale i sta- cujete?
Já myslím, že tak deset lidí, prsty, které našla asi dva metry vezli na operaci, aby mně tam dil, abych viděl, co tam moji korosta. A také jeho děti (Karlovi vnuci) se stali v obci ve- do těch deseti bych to odha- od sekačky. A deset metrů da- ty prsty upravili, dali mi injek- legové dělají. A tak jsem se poleko našla ještě kousíček roz- ci na umrtvení ruky, ale vůbec stupně z toho dostával.
doval.
ličinami.
zz A kolik lidí byste si z nich tříštěného článku ukazováčku. to nezabíralo, a tak mně muzz Vyčítáte si, že jste udělal
V roce 2019 byla po tomto významném selském rodu vzal domů, aby Vám tam po- Ještě předtím mi dala na ruku seli dát narkózu. Byla to první chybu, která Vás stála několik
ve Mšeci pojmenována ulice. máhali s domácími pracemi, mražený špenát z mrazáku narkóza v mém životě. Probu- článků prstů?
Říkal jsem si „Ty blbče...“, ale
Jiří Červenka pokud byste tuto možnost a utěrku, aby se mi to zchladi- dil jsem se z ní až v jednu homěl?
co jsem mezi lidmi zase v prádinu v noci.
No, moc ne... Ale
zz Vy jste ty dva prsty, kte- ci, tak to ze mě spadlo, a snažím
Jak tenkrát bylo
základní problém
ré Vaše maminka našla, vzal se na to nemyslet. A tak pomaje, že dneska nes sebou do nemocnice?
lu přestávám registrovat, že mi
Rok 1796
Ano, ale použít už je nemoh- chybí kusy prstů.
„Dne 1. februari (února) seženete nikoho,
li, takže je vyhodili. Přišili mi
zz Vy jste s poraněnou rubylo v Kornhauzu (Mšeci) ta- kdo by chtěl u nás
pouze článek z malíčku, který kou dlouho marodil. Doktokové teplo, že mouchy okolo v pracovní skupině
mně u prstu pořád visel. Z ne- ři Vám již na začátku řekli,
zdi silně se ukazovaly a na- manuálně pracomocnice mě na přání mé rodiny že budete muset být půl roku
večer okolo páté hodiny se vat, a to už jakkoliv.
zz Vr a ť m e s e
pustili domů, ale nařídili mně, v pracovní neschopnosti?
hodně blejskalo, i podvakráže v neděli ráno tam musím přiAno, to mi řekli už v té nete hezky zahřmělo a ty teplý ny ní k vaš emu
jet na kontrolu, jelikož se jim mocnici, že s tím budu marodit
časy vostaly až do 27. téhož. úrazu. Jak k němu Motorová sekačka připravila pana Křenten malíček nelíbil. Když jsem půl roku, protože to tělo si po tu
A tu bylo asi šest stupňů mra- došlo?
ka o tři horní články prstů.
Od jednoho znápotom na tu kontrolu přijel dobu vyrábí nové tkáně a musí
zu, takže byl led asi na tři prsty silnej a napotom dne třetí- mého ze Mšece jsem dostal pro lo a zastavilo krvácení. Poraně- a podívali se na to, řekli, že mu- se s tím sžít. Po nějaké době
ho března napadlo tak mnoho mého 14letého syna menší mo- ných jsem měl všech pět prstů sím jít znovu na operaci, jelikož jsem však už šel ke kravínu, nasněhu, že na některejch mís- torovou sekačku na trávu, kte- na levé ruce. Manželka hned mně ten přišitý článek malíčku ložil jsem si tam hnůj na káru
tech, kde přišel k sfoukání, rá měla porouchaný pojezd. zavolala sanitku, která za ně- musí zase uříznout, a to proto, a snažil jsem se ho rozhazovat
mohlo ho bejt na dva lokte. Ve čtvrtek 5. srpna v 11 hodin kolik minut přijela. Nemoc- abych nechodil s kusem mrt- po poli, abych tu ruku rozhýbal,
Zvostal dlouhý čas ležet,“ za- dopoledne jsem se u ní chys- niční sestra mně po příjezdu voly. Musím však poděkovat protože kdybych to nechal, tak
tal opravit prasklé pojezdové hned řekla: „Vy jste strčil prsty za perfektní péči v rakovnic- to zatuhne a je konec.
znamenal zdejší písmák.
Dokončení na straně 6
- jč - lanko. Otevřel jsem při nastar- do sekačky, mně už se to stalo ké nemocnici, především panu
FOTO LIBOR POŠTA

FOTO LIBOR POŠTA

ZASE PO PŮL ROCE VE MŠECI PRACOVAT
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KOMU PATŘÍ ZDEJŠÍ VĚŽNÍ HODINY

A KDO SE O NĚ DNES VLASTNĚ STARÁ

Místní velkostatek
se k hodinám
moc neměl
V roce 1879 se opravila omítka kostela a celý se nabílil, včetně věže, až na ciferníky, které
zůstaly nadále opršené, čímž
se na věži velmi vyjímaly. Zástupci obce se proto obrátili
na patronátní velkostatek, ale
jeho ředitel Jan Foser uvedl, že
na opravu hodin mohou uvol-

Hodiny
opravil zadarmo
Na jaře 1913 se začala na kostele opravovat střecha, která se
po rekonstrukci červenala novými taškami a věž se na slunci leskla pobitým zinkovým
plechem. Hodiny však byly
půl roku mimo provoz. Díky
obětavosti strojnického mistra
pana Bartoně na c. k. technice v Praze byly opět uvedeny
do chodu, když za jejich opravu nic nechtěl.

V roce 1966 se na zdejším kostele opravovaly věžní hodiny.
nit maximálně 10 zl. Nato bylo
vyjednáno se zedníky Matějem Pochem a Josefem Vinglerem, kteří měli opravu kostela
na starosti, že natřou ciferník
olejovou barvou a ručičky pozlatí, a to za odměnu 37 zlatých.
Zbývajících 27 zl. se tedy muselo uhradit z čistého výtěžku ze
zdejší záložny.

FOTO FARNÍ KRONIKA

Nedbalý
natahovač hodin
Jistý pan Fresr, který natahoval místní věžní hodiny, byl
v roce 1917 napomenut, že pokud nebude hodiny řádně natahovat, práce se svěří někomu
jinému. Pan Fresr se nakonec
po výtce polepšil a hodiny zase
šlapaly, jak měly.
Dlouhá léta věžní
hodiny nešly
Hodiny na věži kostela, které byly v majetku místního národního výboru, se v roce 1966
nacházely v dezolátním stavu
a dlouhá léta nešly. Na zasedání pléna bylo oznámeno, že
oprava není možná a nové hodiny by stály 25.000 Kčs včetně
montáže, a na to nejsou peníze.
Občané navrhli, aby obec zorganizovala sbírku mezi obyvatelstvem a takto na hodiny vybrali peníze. Vedení obce na to
odpovědělo, že toto v žádném

funkci praktickou. Jako hodiny
určené pro veřejnost byly často ve své době jediným zdrojem
informace o relativně přesném
čase pro celé okolí – kromě hodin slunečních, které však neukazovaly čas stále. Ciferníky
hodin byly na věžích viditelné
často z velké dálky a také údery
paliček do zvonů nebo cimbálů
byly slyšitelnější než dnes, protože hladina hluku v ulicích,
na prostranstvích, ale i v domácnostech byla tehdy nepoměrně nižší. Hodiny na kostelních věžích jako světskou záleNebyly peníze
žitost velmi často financovala
V roce 1972 obec
obec, a to nejen jejich zřízení,
projednávala, co uděale i obsluhu, údržbu a veškelat s věžními hodiré opravy. Na mnoha věžních
nami, které šly jehodinových strojích v republinom někdy, jelikož
ce lze nalézt nápisy dosvědčuse musely natahovat. Věžní hodiny ve Mšeci ne vždy ukrající, že hodiny byly zřízeny náA jejich elektrifikace jovaly čas.
kladem místních občanů. Kdo
by stála 18.000 Kčs,
se zasloužil o instalaci věžních
na což obec neměla peníze.
První věžní hodiny se sice hodin ve Mšeci, sice nevíme,
v Čechách objevují již na sklon- ale je pravděpodobné, že ani
Konečně opraveny! ku 13. století, skutečné rozšíře- tady tomu nebylo jinak.
Po revoluci v roce 1989 si ní výroby mechanických hodin
místní občané řekli, že musí nastalo však až ve druhé po- Komu vlastně věžní
něco udělat s hodinami na kos- lovině 17. století po vynálezu
hodiny patří
tele, které již několik let nešly. a užití kyvadla, jako jednoduNa základě mého pátrání
A tak paní Kobosilová s paní chého principu, umožňujícího po vlastníku místních věžních
Skleničkovou uspořádaly sbír- dostatečně přesný chod hodi- hodin jsem dospěl k závěru,
ku na opravu hodin. Chodily nového stroje, a to v roce 1656. že nepatří nikomu, resp. nikde
s kasičkou po rodinách a vybraPoužitím kyvadla se přesnost nejsou vedeny v majetku. Staly 7.716 Kčs. Hodiny na koste- chodu hodin skokem změnila rosta Jiří Loskot je názoru, že
le tak mohly být konečně opra- a zhotovení kyvadlových hodin o věžní hodiny by se měl starat
veny, a to panem Nejezchlebou nebylo přitom o nic složitější, městys, přestože nejsou jeho
z Kamýku nad Vltavou.
než stavba do té doby běžných majetkem. Duchovní správce
lihýřových hodin. Předešlé hoJiž se nemusely
diny, které jako regulátor chodu
natahovat
požívaly před vynálezem kyvaV roce 1996 se obec podílela dla lihýře, jednoduché setrvačpolovinou nákladů na rekon- ky, byly tak nepřesné, že chod
strukci věžních hodin na kos- hodin kolísal v rozmezí několitele, a to částkou 18.670 Kč. Byl ka desítek minut za den. U hozabudován el. stroj k pohonu din kyvadlových denní chyba
hodin (předtím se musel den- klesla na několik sekund. Z toně natahovat) a současně byly hoto důvodu také měly předzabudovány cimbály na bití ho- chozí lihýřové hodiny pouze
din, které zaplatila obec.
jednu ručičku, minutová ručička totiž postrádala smysl.
Zatím poslední
Městys Mšec bude příští rok
oprava
slavit zajímavé výročí, bude to
Poslední oprava proběhla přesně 200 let, co byly na zdejv březnu 2020, kdy v hodno- ší kostel umístěny nové věžPřed 55 lety se zdejší občatě 32.670 Kč městys zakoupil ní hodiny.
né zasloužili o to, že věžní
upgrade řídícího systému věžhodiny se mohly dát znovu
ních hodin.
Aby šly hodiny,
do chodu.
bylo v zájmu obce
Od kdy má Mšec
Věžní hodiny byly na kostel- farnosti Nové Strašecí P. Marní věže umísťovány z několi- tin Janata uvedl, že nebude nic
věžní hodiny?
Hodiny na věž místního kos- ka důvodů. Zdůrazňovaly vý- namítat proti tomu, když věžní
tela byly instalovány zřejmě znam stavby a byly její dekora- hodiny budou zapsány do maaž koncem 17. století, tedy až cí i funkční dominantou. Pře- jetku městyse.
Jiří Červenka
dlouho po třicetileté válce. Je devším však měly věžní hodiny
velice pravděpodobné, že se tak
stalo poté, co v roce 1681 místní kostel i s farou vyhořel a musel se vystavět nový.

FOTO FARNÍ KRONIKA

Dělali si z lidí
šoufky
V roce 1912 se opravoval
místní kostel sv. Kateřiny, a tak
kolem něj bylo postaveno lešení. Komicky se však v té době
chovaly hodiny na věži. Ráno
v osm hodin například ukazovaly teprve čtvrt na osm a naopak večer v pět hodin byla
velká ručička už na šesté hodině. Lidé si mysleli, že je v hodinách nějaký zlomyslný šotek
a nemohli to pochopit. Nejméně se tomu divili zedníci, kteří
na lešení pracovali...

Při velkém požáru
shořely
Přestože místní kostel přečkal velký požár v roce 1811,
kdy vyhořelo téměř celé městečko, věžní hodiny s ciferníkem se zachránit nepodařilo,
a tak musely být vyměněny.
Událo se tak však až po dlouhých 12 letech od požáru v roce
1823, do té doby byla věž kostela bez hodin. Opravu věžních
hodin nakonec uhradili ve spolupráci s místními dvěma rychtami sami zdejší řemeslníci.

případě neudělá, ale pokud by
tuto sbírku zorganizovali sami
občané, tak se tomu bránit nebude. Kostel byl v následujícím roce opraven nákladem církevních
úřadů. Věžní hodiny
opravili zdejší občané,
pan Klíma s Václavem
Svobodou. Stroj starý
více než 150 let byla
ruční práce kováře
z Kalivod a jeho oprava si vyžadovala velké
námahy a fortele.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

S opravami a udržováním zdejších věžních hodin v chodu
vždycky souvisely velké problémy, a to již od dob Schwarzenbergů. Nikomu se do jejich oprav nikdy moc nechtělo a především se k nim nechtěl nikdo hlásit, přestože to vždy byla
dominanta tohoto městečka. Mimo doby socialismu si však
všichni uvědomovali, že o to, aby hodiny šly, se musí zkrátka
nějaká strana přičinit.

strana 6

aktuality

Mšecké listy 3. března 2022

ZEMŘEL ZAMĚSTNANEC MĚSTYSE FRANTIŠEK HORT

FOTO LIBOR POŠTA

moc nenamluvil, ale šikovný
byl na všechno.
Po základní škole se přihlásil
na stavební učiliště a i tam vynikal v šikovnosti. Když se vrátil z vojny, pokračoval v řemesle a již po velmi krátké době se
stal jedním z nejlepších zedníků ve stavebním podniku, kde
pracoval.
Dveře do života měl otevřené
a mohl si vybírat, čemu se bude
věnovat, jelikož mu všechno
šlo. Bohužel mu krátce po vojně vstoupil do života alkohol.
Sportka v Novém Strašecí
a později Paluba se pro něj
staly druhým domovem.
To už jsme se s ním postupně přestali stýkat, protože naše zájmy se ubíraly
poněkud jiným směrem.
Před třemi lety jsem se
s ním opět setkal, nicméně
s člověkem, kterého jsem
znal tak dobře, již neměl
zhola nic společného. Nacházel se v zanedbaném
stavu, depresivní náladě
a právě vycházel z Paluby
ven si zakouřit. Sdělil mi,
že je nezaměstnaný, rozvedený, žije v pronajaté dřevěné boudě kdesi ve Mšeckých Žehrovicích, od doktora má vystavené zdravotní omezení, že nemůže téměř nic dělat a že mu asi
nezbývá nic jiného, než se
uchlastat.
Když mě ujistil, že pije
pouze po práci a v zaměstVěčně zamračený František Hort
nání by ho nenapadlo se
v březnu 2020 při údržbářských
napít, slíbil jsem, že se mu
prací v restauraci Na Knížecí.
pokusím najít práci. V té
ale sportovně byl nadán ná- době zrovna městys Mšec sháramně, dokonce byl i dobrým něl někoho do pracovní skupišachistou.
ny, a tak jsem mu zprostředkoPatřil do naší kamarádské val práci právě tam. Ve Mšedružiny, dělali jsme spolu ne- ci byl spokojený a také starosustále různé olympiády, ping- ta a vedoucí pracovní skupipongové, šachové či jiné turna- ny si ho pochvalovali, že s ním
je. Je pravda, že už tehdy toho nejsou žádné větší problémy

PRACOVNÍ SKUPINA
BYLA OPĚT OSLABENA
Pracovní skupina Městyse
Mšec přišla o další dva zaměstnance. V lednu zemřel František Hort, který byl v pracovní neschopnosti již dva měsíce
a pracovní poměr počátkem
roku rozvázal i vedoucí pracovní skupiny Vladimír Libich,
který se vrátil do svého původního zaměstnání. V současné
době v pracovní skupině působí pouze Josef Křenek a p. Polanecký vypomáhá na pra-

covní dohodu. Jak nedostatek
těchto pracovníků řeší městys, na to jsem se zeptal starosty Jiřího Loskota: „Podali jsme
zatím tři inzeráty, ale bez valného výsledku. Pár lidí se sice
na inzeráty ozvalo, ale jejich zájem skončil na otázce dojíždění
do práce z jejich obce. Na tomto základě zvažujeme, zda větší
akce jako je sečení trávy nezadat soukromým firmám.“
Jiří Červenka

a přidělenou práci vždycky řádně vykoná. Někdy se ale prý
„zabejčil“, že s ním nikdo nehnul a také si sem tam „pustil
pusu na špacír“.
Žil osamoceně a bez přátel.
Čím byl starší, tím byl popudlivější, na každého, kdo se mu
nezdál, „šňafal“, a to dokonce i na toho, kdo se mu sna-

přečkal, tak ležel zachumlán
v dece na posteli. A jelikož byl
věčně bez peněz, tak přemýšlel,
jak do výplaty vydrží.
Ještě tři dni před smrtí s ním
telefonicky komunikoval starosta, ve čtvrtek 6. ledna však
již nebral telefon. V sobotu
8. ledna byl nalezen bez známek života v jeho pronajaté

Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V lednu oslavili
Prokop Milan
60 let
Husinecká Eva
65 let
Hrbková Vlasta
70 let
Kunertová Květoslava 92 let
V únoru oslavili
Veselá Blanka
60 let
Kindl Antonín
80 let
Dokládal Miroslav
82 let
Simandlová Zdeňka
84 let
Sedláčková Marie
84 let
Kapková Marie
86 let

Naše poznámka
Naposledy jsem pracovníka F. Horta zastihl v říjnu při stříhání přírodního plotu u zahrádky Na Knížecí.
žil pomoci. Ústní dohody navíc až tak moc nectil, a tak je
na něj dodnes mnoho lidí nazlobených.
V říjnu minulého roku si začal stěžovat, že se mu motá hlava, velmi zhubnul, a od listopadu byl v pracovní neschopnosti.
Díky nemocným cévám se mu
prý nedostávalo dostatek kyslíku do mozku. Lékaři mu při
následném vyšetření navíc našli cosi na plících, a tak přestal
ze dne na den kouřit, přestože
ještě dva měsíce předtím tvrdil,
že se jako silný kuřák kouření
nikdy nevzdá.
I když žil sám, tak se přesto
vždycky nad ním slitoval někdo, kdo se mu po dobu jeho
nemoci snažil pomoct. Před
Vánoci ho doma v „boudě“
navštívil vedoucí jeho pracovní skupiny, aby se zeptal, jak se
mu daří a zároveň mu přinesl láhev medoviny. Další mu
zase přinesli chlebíčky. To již
špatně, pomalu a nesrozumitelně mluvil.
Ve svém pronajatém příbytku
měl jen malá kamna na dříví,
v kterých se ale většinou netopilo, ač venku mrzlo. Aby zimu

dřevěné boudě. Láhev medoviny zůstala nedotčena, včetně
darovaných chlebíčků... Oči by
jistě chtěly, ale tělo již zřejmě
jídlo ani pití pojmout nemohlo.
Čas úmrtí byl stanoven na předešlý den.
Tak Franto, měj se tam nahoře hezky, určitě tam vyhráváš
v nějaké olympiádě, či stavíš
nějaký krásný dům. Pokud ale
přece jenom existuje reinkarnace, a ty začínáš žít svůj nový
pozemský život v nějakém jiném těle, máš už dost zkušeností, abys věděl, jak ten svůj
příští život prožít lépe. A pokud
to dáš, tak si myslím, že budeš
jednou válet za nějaký špičkový
klub nebo z Tebe bude vyhledávaný a ceněný řemeslník. Jedno
z toho určitě, držím Ti palce.
Jiří Červenka

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 7. ledna zemřel ve věku
60 let člen pracovní skupiny
městyse Mšec František Hort.
Přestože si na něj místní většinou pamatují jako na rozcuchaného, málomluvného, zamračeného, nerudného a stále nazlobeného morouse s nezbytnou sekačkou trávy v ruce,
ne vždy takový byl. Pamatuji
si na něj, když byl ještě mladý,
velice dobře, vždyť jsem s ním
chodil do školy. Byl to výborný sportovec a vynikající fotbalista. Škola mu moc nešla,

Jubilea

Jak to vlastně s těmi
fasádami bude?
Dokončení ze strany 2
Takže fasáda by se v takovémto případu musela udělat až
na podzim, nebo to odložit
na příští rok.“
Zařazení zhotovení fasád
na těchto dvou objektech do investičních akcí letošního roku
osobně považuji za unáhlené
a nepromyšlené. Myslím, že by
stálo za to se zamyslet nad tím,
jestli toto kvapné rozhodnutí
nemůže přinést víc škody, než
užitku.
Jiří Červenka

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?
Příští číslo Mšeckých listů vyjde 5. května. Příspěvky do tohoto vydání můžete zasílat e-mailem nebo poštou do 18.
dubna na adresu naší redakce
nebo odevzdat na městském
úřadu.
- red -

PŘIŠEL O TŘI PRSTY, ALE NE O CHUŤ

ZASE PO PŮL ROCE VE MŠECI PRACOVAT

Dokončení ze strany 4
zz Vy jste měl zřejmě poprvé v životě hromadu volného
času, jak jste s ním naložil?
No, to bylo pro mě dost těžké, protože já jsem zvyklý pořád něco dělat. Abych koukal

Městys Mšec

PŘIJME

ZAMĚSTNANCE
PRO ÚKLID A ÚDRŽBU

veřejných prostranství a obecního majetku
Více informací u starosty: tel. 603 596 102

na televizi, to vůbec. Jsem rád,
že už jsem zase v práci.
zz V práci jste již deset dní,
jak Vám to bez těch tří článků
prstů jde?
Je to čím dál lepší, zvykám
si, neměl bych s tím snad mít
nějaký větší problém. Nejhorší je, když zvedám něco těžkého, to mně potom ty tři články prstů schází. Můj kamarád
mi nedávno říkal: „Pepo, ty
jsi byl vždycky takovej opatrnej, do žádného průšvihu ses
s námi nezapojoval, pivo jsi
moc nepil, dával sis na sebe
pozor, a teď se ti stane tohle.“
No, co jsem mu na to mohl
říci, stalo se to, no.
Jiří Červenka
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STAROSTKOU MŠECKÝCH HASIČŮ JE JIŽ DESÁTÝM ROKEM

FOTOARCHIV SDH MŠEC

Do výjezdové jednotky jsem
nastoupila asi po necelém roce
od mého zvolení starostkou.
V naší jednotce jsem řekněme
„jen“ běžným hasičem, ale pokud to situace vyžaduje, snažím se třeba mladým, méně
zkušeným členům jednotky
poradit a být při každém zásahu jednotce co nejvíce prozz Jak jste se vůbec do- starosty tohoto spolku, jsem se spěšná, či užitečná. A snad se
stala ke mšeckým hasičům na starostku místních hasičů mi to i daří...
a za jakých okolností se ocit- kandidovala a na následné valzz Co všechno má starostla ve funkci starostky SDH né hromadě byla zvolena. Tak- ka SDH Mšec na starosti, co
že nyní jsem v pozici starostky všechno musí zajistit?
Mšec?
Já ve Mšeci bydlím od srpna SDH Mšec již desátým rokem.
V první řadě mám na sta2010, kdy jsme se sem s manzz Vy jste i členkou zása- rosti celou členskou základželem Mikulášem nastěhovali. hové, či výjezdové jednotky. nu, která je 81členná, a za svoAsi za rok nás navštívili míst- Od jaké doby?
ji činnost, či jakékoliv mé rozní hasiči. Kromě
hodnutí se zodpovítoho, že nás pozvadám jak našemu sedli na ples, nám promičlennému výboru,
zradili řadu zajímatak především starosvých věcí o místtovi Okresního sdruním hasičském sbožení hasičů v Rakovru, a nás to zaujaníku. Já se zabývám
lo natolik, že krátpřevážně administrace po této debatě se
tivními záležitostmi,
v podstatě celá naše
a musím řešit napřírodina do místníklad placení členských
ho sboru dobrovolpříspěvků, jubilea, zaných hasičů přihlájišťovat různá školení,
sila. Ke konci roku
svolávat schůze, sděMšečtí hasiči při školení, které se týkalo dýcha2 0 1 2 , kdy SDH
lovat výboru důležitá
cí techniky.
Mšec řešil pozici
rozhodnutí při řeše-

zz Stojí v pozici, kterou zaní některých záležitostí, dále
navrhovat termíny různých stáváte, převážně muži nebo
akcí, či brigád, atd. Dále se ženy?
Já samozřejmě s mými kolegy či kolegyněmi z jiných hasičských sborů občas jednám,
a častěji se bavím s muži. Ale už
i ženy zastávají funkci, jako já.
zz Jak Vás muži – členové
mšeckého sboru dobrovolných hasičů, respektují?
Já si myslím, že jak členové
našeho výboru, tak i ostatní
členové spolku mě berou, snad
i respektují, a opravdu si v tomto ohledu nemůžu stěžovat.
zz A nejste na ně moc přísná?
To ať posoudí oni. Já si mysManželé Mikuláš a Marcela
lím, že přísná jsem jen občas –
Malošovi v krásných hasičkdyž je to nutné. Ale jinak spoských uniformách.
lu vycházíme, aspoň si myslím,
musím účastnit školení, týka- velmi dobře.
jící se centrální evidence, prozz Kde SDH Mšec vůbec zístože do ní nemůže mít přístup kává finance na svůj chod?
úplně každý člen.
Chodu našeho spolku je fizz Jaká z těchto či jiných nancován především z růzčinností je pro Vás řekněme ných akcí, které se v poslední
nejméně zábavná?
době z důvodu protiepidemicKaždý rok se musím „pono- kých opatření konat nemohřit“ do zhruba dvouměsíčního ly, takže se bohužel dostávápapírování, které je opravdu me do „slušného“ finanční„zábavné“, ale pokud chcete mít ho skluzu. Za normální situvšechno v pořádku a dát vždy ace získáváme peníze napřívšechno nějak dohromady, nic klad z pořádání Hasičského
jiného vám nezbývá.

Dokončení na straně 15
FOTOARCHIV SDH MŠEC

Sbor dobrovolných hasičů Mšec je jedním z nejstarších sborů v rámci celé ČR. Dokládá to záznam pana Josefa Růžičky
z konce 70. let předminulého století, v kterém založení mšeckého hasičského sboru datuje k 15. srpnu 1878 a schválení stanov sboru k 24. září stejného roku. Od té doby do dnešních
dnů prošel SDH Mšec mnohými proměnami a v jeho čele se
vystřídala již pěkná řádka činovníků. V současné době je starostkou SDH Mšec Marcela Malošová, kterou jsem dne 9. února vyzpovídal přímo ve mšecké požární zbrojnici:

VÝJEZDOVÉ VOZIDLO JEDNOTKY

MŠECKÝCH HASIČŮ JE STARÉ 54 LET

Zásahová jednotka je vždy vizitkou každého sdružení dobrovolných hasičů. Martin Štýbr, velitel jednotky SDH Mšec, se
od samého počátku působení v této pozici snaží se svými kolegy hasiči, aby jednotka byla dostatečně vybavená, akceschopná a dělala čest nejen místnímu spolku hasičů, ale i městysi
Mšec. I o tom jsme spolu hovořili na začátku minulého měsíce.

FOTOARCHIV SDH MŠEC

zz Od kdy stojíte v čele zásahové jednotky SDH Mšec
a v jakém stavu jste místní
jednotku sboru dobrovolných
hasičů vůbec převzal?
Krátce po nástupu do sboru v devadesátých letech, a tak
i stejně krátkém působení
v jednotce obce, jsem byl osloven tehdejším velitelem, panem
Jiřím Stropkem, zda bych ho
nechtěl vystřídat ve funkci velitele. Po absolvování kurzu velitelů a složení zkoušek jsem byl
v roce 1995 jmenován vedením
obce velitelem jednotky SDH.
Vybavení jednotky, především stav osobní výstroje členů, bylo v té době zoufalé. Stav
vybavení se však netýkal pouze naší jednotky, ale dle mého
názoru byla situace stejná i jinde. Obce v této době investo-

osobní automobily, protože vo- jednotku až do dnešního uspozidlo k dopravě ostatních hasi- kojivého stavu.
zz Věřím, že v jednotce máte
čů, historický Robur, bylo v havarijním stavu, bez technické, takové lidi, na které se můžete
a hlavně ho mohl řídit pouze ři- spolehnout...
To bezpochyby. V jednotce,
dič s oprávněním D, a takového jsme neměli. Dále jsme měli a zvláště při zásahu, se musívaly spíše do jiných projektů k dispozici přívěs s přenosnou me spolehnout jeden na drua na dobrovolné hasiče se jaksi stříkačkou PS12. Od této doby hého. Je proto nutné, aby každý
zapomínalo. Spoléhalo se pře- se však mnoho změnilo. Z roz- člen jednotky věděl, co je třeba
devším na profesionály.
udělat pro stoprocentní
Žádný z členů nebyl
zvládnutí zásahu, a převybaven zásahovým obdevším pro bezpečlekem, jako obuv nám
nost svoji i svých kolesloužily vojenské kanagů a kamarádů. V jeddy, na hlavách jsme měly
notce jsou vyškoleni
20 let staré přilby. Jedidalší tři velitelé družnou naší hasičskou výstva, čtyři strojníci, čtystrojí byl pracovní stejři nositelé dýchací technokroj (montérky) PSII.
niky a čtyři hasiči pro
Jako výjezdové vozidlo
obsluhu motorové pily.
nám sloužilo, a dodnes Hašení požáru chaty u Mlýnského rybníka Vzhledem k nízkému
stále slouží, cisternová v listopadu 2018.
počtu členů naší jedautomobilová stříkačnotky absolvovali něka (CAS) Tatra 138, která byla počtu obce jsme postupně za- kteří z nich všechny zmiňojediným fungujícím prostřed- čali vybavovat jednotku před- vané kurzy a získali potřebná
kem pro boj s ohněm. Ta má pisovou výstrojí a ostatním vy- oprávnění. Jsem přesvědčen, že
však pouze tři místa pro hasi- bavením, potřebným pro zásah, tito hasiči s požadovanou kvaliče. K dopravě ostatních členů povedlo se nám získat i několik fikací jsou vzhledem k letitým
na zásah jsme používali vlastní dotací, ze kterých jsme vybavili zkušenostem a osobnímu pří-

stupu schopni zastoupit velitele jednotky v jakékoliv situaci.
zz Čím vším je vaše jednotka vybavena?
Co se týká osobní výstroje,
jsou všichni hasiči v jednotce
kompletně vybaveni zásahovým oblekem, obuví, ochrannou přilbou s kuklou, rukavicemi a opaskem. Každý hasič
vlastní i osobní nehořlavé spodní prádlo. Z technické výzbroje
a prostředků máme k dispozici
plovoucí a kalové čerpadlo, motorovou přenosnou stříkačku
PS12, elektrocentrálu, hasící zádový vak, ruční přenosnou stříkačku, soupravu hadic a proudnic pro hašení lesních požárů, čtyři nové dýchací přístroje
Drager včetně náhradních lahví, dvě motorové pily. Samozřejmostí jsou svítilny, sekyrky,
ruční a vozidlové radiostanice,
a prostředky pro hašení, jako
jsou hadice a proudnice s řízením tlaku a průtoku. Dále vlastníme prostředky pro osobní jištění, jako jsou lana a karabiny.

Dokončení na straně 10
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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
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VÝJEZDOVÉ VOZIDLO JEDNOTKY MŠECKÝCH HASIČŮ...

funguje, když zazní přísluš- zásahu se hasiči řídí pokyny nalo o technickou pomoc a 1x
ný signál?
a rozkazy velitele zásahu, kte- u dopravní nehody.
Každý výjezd vyhlašuje a ko- rým zpravidla bývá příslušný
zz Jaký zásah či zásahy byly
z Vašeho pohledu nejnáročordinuje Krajské operační a in- velitel HZS.
formační středisko (KOPIS)
V případě, že je výjezd vy- nější?
Každý zásah má svá specifika
v Kladně.
hlášen v době, kdy jsou hasiči
Ještě do loňského roku jsme ve svém civilním zaměstnání a je jinak náročný fyzicky i psyvyužívali svolávacího zaříze- a nemohou se dostavit v čase, chicky. Při hašení jakékoliv buní – Kanga, které je umístě- který by byl efektivní pro vý- dovy je téměř vždy nutné prono v naší ha- jezd, je velitel jednotky povinen vádět zásah s dýchací technikou.
sičárně a všem sdělit tuto skutečnost na KO- Celková hmotnost výstroje, ktehasičům roze- PIS, aby mohl být zajištěn vý- rou hasič má na sobě, dosahuje
šle informač- jezd jiné jednotky. V případě podle typu dýchacího přístroní sms o poža- větších událostí, při vyhláše- je 20 až 25 kg. Vzhledem k oblidavku výjezdu. ní vyššího stupně poplachu, čejové masce dýchacího přístroNa tiskárně se je často nutné provést stažení je máme omezené zorné pole,
nám vytisknou hasičů ze zaměstnání. V tom- k tomu působí na hasiče sáladalší informace to případě je každý zaměst- vé teplo. Při letním požáru lesa,
k zásahu. Ten- navatel povinen uvolnit svého kdy je např. venkovní teplota
to systém však zaměstnance – člena jednotky cca 30°C, se po chvilce cítíte jak
Jeden z hasičů jednotky SDH Mšec zasahu- neumožňoval ze zaměstnání. V těchto přípa- v sauně. A do doby, než to povoje při požáru domu v obci Milý o vánočních zpětnou vaz- dech jsem zatím nezazname- lí velitel zásahu, si nesmíte nic ze
bu, takže nikdo nal žádný problém ze strany zásahové výstroje odložit. Jeden
svátcích v roce 2015.
takový zásah při požáru lesa jsme
z nás nevěděl, zaměstnavatelů.
běhnu to po svých. Tentokrát kdo dorazí k výjezdu. Od loňzz K čemu všemu, resp. k ja- před lety prováděli spolu s dalto dopadlo dobře (pro obyva- ského roku využíváme nový kým událostem vůbec vyjíždíte? šími šedesáti jednotkami mezi
tele domu), protože zafungo- svolávací systém Fireport. KaV rámci poplachového plá- obcemi Olešná a Kroučová. Zde
vali sousedé. To však nemu- ždý hasič má v mobilním tele- nu kraje je naše jednotka urče- jsme se střídali s ostatními jedsí být a není vždy. Pak veškerá fonu zmíněnou aplikaci, pomo- na k výjezdům při požáru, zá- notkami celkem tři dny.
Náročné nejen fyzicky, ale
snaha hasičů a jejich čas věno- cí které se vyhlašuje poplach. chraně a evakuaci osob nebo
vaný této činnosti může přijít V aplikaci vidí i veškeré potřeb- zvířat, nebo technické pomoci také na soustředění a opatrvniveč. Často rozhodují minu- né informace, a co je nejdůle- v místě události. Do technic- nost, jsou noční výjezdy, např.
ty a někdy i vteřiny. Ale vypadá žitější, ihned zpětně potvrzuje, ké pomoci spadá odstraňování při odstraňování padlých stroto, že i v případě pořízení nové- zda se výjezdu může zúčastnit. překážek z komunikací, čerpá- mů z komunikací. V dešti, kdy
ho zásahového vozidla se blýs- Tato informace je sdílena mezi ní vody nebo třeba asistence při nám nad hlavami burácí vichřiká na lepší časy. V loňském roce všemi členy jednotky, takže dopravních nehodách. Do této ce, musíme zajistit, aby do prozískal náš městys dotaci 2,5 mil. každý ví, kdo dorazí k výjez- asistence spadá např. řízení do- storu nevjížděla další civilní vozidla, a při tom se snažíKč na nový automobil. Z šede- du. V aplikaci si můme co nejrychleji rozřezat
sátky přidělených dotací jsme žeme zobrazit i mapu
a uklidit několik padlých
se umístili na šestém místě.
pro dojezd k události.
stromů, protože nevíme,
zz A současný stav požárNaše jednotka
zda se na druhé straně
ní zbrojnice není také zrov- spadá do kategorie
na ideální...
za chvíli neobjeví např.
JPOIII, což znameTo rozhodně. S pořízením ná, že má uskutečsanita, která pospíchá pro
svého pacienta. K tomu
nového automobilu jde ruku nit výjezd družstva
řev dvou pil a neustále
v ruce i potřeba rekonstruk- do 10 minut od vyhláce nebo výstavba nové požární šení poplachu. Po vymusíte dávat pozor, aby
zbrojnice. Rádi bychom do po- hlášení poplachu je Mšečtí hasiči odstraňují v červenci 2021 padlé do vašeho prostoru nepažární zbrojnice umístili jak sou- každý hasič povinen stromy na komunikaci č. 1/16 v lokalitě Háje. dl další strom. Navíc víte,
časná výjezdová vozidla, tak v rámci svých možže u tohoto zásahu je vše
i naše dva zasloužilé veterány. ností se dostavit co nejrychle- pravy, pomoc při překládání pouze na vás, protože ostatní
Jednoho veterána již máme za- ji do hasičárny. Někdo tak při- nákladu nebo pomoc při likvi- jednotky jsou v tu chvíli ve stejparkovaného na jiném místě. běhne po svých, někdo dorazí daci škod. Jednotka není urče- né situaci, jen na jiném místě.
Někdo by si mohl říct a před- na kole, někdo autem. Každý na pro výjezd k dopravním ne- Žádná pohoda to opravdu není.
pokládám, že i řekne, že pro náš hasič se oblékne do zásahové- hodám, neboť pro tyto zásahy
Rád bych využil této možměstys to jsou velké a zbyteč- ho obleku, které jsou připrave- není vybavena ani proškolena. nosti a poděkoval všem členům
né investice. Velké určitě ano, né v šatně na označených pozizz Kolik zásahů jste absol- naší jednotky a jejich rodinám,
ale osobně zastávám názor, že cích, následuje nástup do vozi- vovali v loňském roce?
že neustále dokazují, že hasiče
v žádném případě ne zbytečné. del a vlastní výjezd k místu udáJelikož jsem při vyřizová- nedělá uniforma ani moderní
Nikdo z nás nezná, či neví dne losti. Neprodleně po výjezdu je ní žádosti o poslední dotaci technika, ale potřeba a ochoani hodiny, kdy bude potřebo- posádkou vozidla pomocí ra- předkládal činnost naší jednot- ta pomoci lidem, kteří to movat pomoc hasičů, a je jedno, diostanice odeslána kódovaná ky, mám zpracovanou statisti- mentálně potřebují bez ohledu
jestli těch našich nebo jiných. zpráva, tzv. status, na KOPIS. ku za poslední 4 roky. Od roku na to, koho se to týká, a to neZtráta lidského života se nedá Obsluha dispečinku má tak 2018 jednotka zasahovala u cel- jen při zásahu, ale i v běžném
vyčíslit žádnými penězi a přijít okamžitý přehled, že jednotka kem 46 událostí. Z toho 22x životě. Vážím si toho, že jsem
o domov si také nechce před- vyjela a jakým vozidlem. Tyto u požáru, 22x při technické obklopen takovými lidmi.
stavit nikdo z nás.
Současně děkuji touto cesstatusy se vysílají následně i při pomoci, 2x u dopravní nehozz Příslušníci vašeho hasič- dojezdu na místo události, za- dy. Konkrétně v loňském roce tou našemu městysi za zajištění
ského sboru mají nějaké za- hájení a ukončení zásahu a ná- 2021 zasahovala jednotka cel- fungování jednotky a spolupráměstnání, zkrátka nejste pro- sledně při odjezdu zpět a dojez- kem 15x, z toho 4x při požá- ci při získávání dotací.
fesionální hasiči. Jak to u vás du na základnu. Při vlastním ru, v deseti případech se jedLibor Pošta

viděli dvacetimetrovou ohnivou „lišku“ nad domem ve stráni nad obcí Milý. Z radiové komunikace jsme navíc věděli, že
v domě se nachází osoba a že
jsme první, kdo se k místu dostanou. Posledních 200 m před
požárem jsem se rozhodoval,
zda z vozidla nevyskočím a do-

FOTOARCHIV SDH MŠEC

FOTOARCHIV SDH MŠEC

Dokončení ze strany 7
V loňském roce jsme také pořídili sběrnou nádobu a sorbent
pro likvidaci drobných úniků
provozních kapalin z vozidel.
Jako výjezdové vozidlo nám stále slouží již zmíněná 54 let stará CAS32 – Tatra 138, na které
máme umístěn skládací požární
žebřík. Dopravu dalších hasičů
k zásahu od roku 2020 umožňuje nově pořízený a vybavený
automobil Ford Tranzit.
zz Když už jste zmínil vybavení jednotky novým vozidlem pro přepravu hasičů
na místo zásahu, tak bych se
chtěl zeptat, jak vám slouží,
jak jste s ním spokojeni?
Zakoupení tohoto vozidla
bylo pro naši jednotku mimořádnou událostí. Několik let
jsme používali značně ojeté vozidlo VW, které zakoupila naše
obec (aby hasiči nemuseli dojíždět k zásahu svými osobními
vozy) od města Nové Strašecí,
kde ho používala tamní jednotka. Vozidlo však již mělo mnohé za sebou a postrádalo potřebné vybavení. S novým vozem jsme nadmíru spokojeni
a doufáme, že nám bude sloužit spoustu dalších let.
zz Co vaší jednotce ještě
chybí?
Na prvním místě lidé. Naše
jednotka sice splňuje požadovaný počet 12 lidí v jednotce,
ale vzhledem ke skutečnosti, že téměř všichni dojíždějí do zaměstnání mimo naši
obec, a ne vždy se mohou dostavit k výjezdu, je potřeba, aby
byla zajištěna potřebná zastupitelnost a akceschopnost. Není
vůbec jednoduché získávat
nové členy, kteří budou schopni a ochotni absolvovat všechna potřebná školení a věnovat
svůj čas pro pomoc ostatním
na úkor svých rodin. Z dotací a rozpočtu je možné pořídit
spousty vybavení, ale lidi ne.
Za druhé je to nová automobilová stříkačka. Jak jsem se
již zmínil, ta naše je 54 let stará a je nejvyšší čas řešit pořízení nové. Co je platné, když
celá jednotka je připravena
a schopna poskytnout potřebnou pomoc při záchraně majetku, zdraví a někdy i životů
našich spoluobčanů, když tato
pomoc nedorazí včas. Každý si
dovede představit rychlost šestnáctitunového vozidla, které se
snaží dojet k požáru rodinného
domu v Milské stráni. Dodnes
na tento výjezd nezapomenu.
Již od srbečské kapličky jsme
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NA VÝZVU MĚSTYSE
REAGOVALO 43 OBČANŮ

FOTO LIBOR POŠTA

vést následující investiční akce:
Chodníky při silnici 1/16 (28
občanů), Chodníky při silnici 237 – průtah obcí (26),
Oprava místních komunikací (17), Výstavba nového bezbariérového zdravotního střediska (11), Výstavba
nového kulturního
střediska (9), Výstavba nového sběrného dvora (9), Rekonstrukce stávajícího
zdravotního střediska (8), Rekonstrukce
prostranství uvnitř
zámeckého dvora (8),
Výstavba nové školní
jídelny (8), Úprava
stromořadí „kaštánky“ (8), Revitalizace svahu pod kostelem – kašna (7),
Oprava vstupní brány
do zámeckého dvoSchránka na anketní lístky byla umís- ra (6), Výstavba nového obecního úřatěna v COOP.
du (4), Rekonstrukna roky 2022 až 2027. Výzvu ce restaurace Na Knížecí (3),
vyslyšelo 43 občanů. Elektro- Oprava Mšeckého vycházkonickou cestou došlo 34 odpo- vého okruhu – cesta od starévědí a do schránky, která byla ho hřbitova k lesu, kolem lesa
umístěna v prodejně COOP, a ke kapličce (3), Úprava starébylo vhozeno 9 anketních líst- ho hřbitova (2)
ků, z toho jeden byl neplatČtrnáct občanů na anketní
ný, jelikož přes něj dotyčný lístky připsali i další investičnakreslil jednu velkou nulu. ní akce, které by si přáli uskuDo schránky byl rovněž vho- tečnit:
zen lístek s nesrozumitelnou
l Zelená náves, kde není
poznámkou, která byla oboha- stále nic zeleného, je v tragiccena o kresby kočiček či pejsků kém stavu. Bývalý obchod paní
(nebylo to možné rozpoznat). Kravčišinové vypadá jak po náNejvíce občanů (30) se vy- letech. Parkoviště před COOP
slovilo pro rekonstrukci Zele- připomíná tankodrom. Poné návsi před COOP. Dále by řád se o tom mluví a nikdo nic
si občané přáli na základě za- nedělá. Tahle Zelená náves je
slaných anketních lístků pro- ostuda celé vesnice!!!

l Oprava komunikací
„kaštánkami“, aby v době sklizně chmele mohly traktory jezdit přes ně a neznečišťovaly
chmelem a také hlukem celou
ves. Mohou najet před vsí a vyjet pohodlně k česačkám a nemusí kvůli tomu být vzhůru
celá vesnice.
l Rekonstrukce stávajících
(několik let neobydlených)
bytů a výstavba nových obecních bytů.
l Vyřešit konečně dodržování rychlosti při průjezdu obcí –
prosazení úsekového radaru.
l Zpevnění cyklostezky
na úseku Mšec – Lodenice.
l Výstavba silnice v ulici Vítovská (slepá ulice u ptačího
areálu).

l Velmi bychom uvítali, aby
zastupitelstvo udělalo něco
s odpady. Odvoz 1 x za 14 dní
v malých popelnicích vážně
není dostačující, navíc za totožnou cenu, co loni, kdy vývozů bylo daleko víc.
l Vím, že akce, které jsem
označila, jsou jen zbožná přání. Pokud se z toho všeho podaří udělat jedna věc, budeme
všichni šťastní.
l Oprava a údržba dětských
hřišť, podívejte se, jak vypadají.
l Výběr z již zaplacených
projektů – výstavba jídelny,
kulturního centra, byty.
l Varhany v kostele?
l Řešení dopravy kamionů
na silnici 1/16.
l Hřiště pro náctileté, zvýše-

ní bezpečnosti – rozšíření kamerového systému a jeho zprovoznění na webu.
l Nové osvětlení.
Znát názory svých občanů
na rozvoj obce je správné a pro
městys důležité, zároveň je však
nutné podotknout, že v tomto
případě se jednalo pouze o orientační hlasování. Tato anketa byla totiž anonymní (pouze
jedna občanka se podepsala),
a když by se někdo chtěl snížit k tomu, aby přes web zaslal
třeba sto anketních lístků a protlačil tak svůj názor do popředí,
mohl tak velice snadno učinit.
Při tomto elektronickém hlasování totiž nebylo možno ověřit,
zda někdo nehlasoval vícekrát.
Jiří Červenka

MYSLIVCI ZAPLNILI

RESTAURACI NA KNÍŽECÍ
Restaurace Na Knížecí zase jednou praskala ve švech, a to
když se zde 15. ledna sešla parta místních myslivců, která ve zdejších lesích
uskutečnila naháňku na černou zvěř.
Celkem se sešlo 80
myslivců, kteří snížili
stav divokých prasat
o 10 ks. V restauraci
Na Knížecí se na oslavu zdařilé akce podávala drštková polévka a pečená vepřová
krkovička, houskový
knedlík, bílé a červené zelí.
- jč -

FOTO JIŘÍ LOSKOT

V minulém čísle Mšeckých
listů požádal městys Mšec své
občany, aby ve zveřejněném
anketním lístku označili investiční akce, které by chtěli
upřednostnit a zařadit do Strategického plánu rozvoje obce

V sobotu 15. ledna bylo v restauraci Na Knížecí plno.

NÁVRH NA PROVEDENÍ NEZÁVISLÉHO AUDITU

HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE NEBYL PŘIJAT

Dne 31. ledna se na sále restaurace Na Knížecí konalo
20. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Mšec. Omluveni z tohoto jednání byli J. Šuma
ml. a T. Jílek.
Na začátku tohoto jednání přednesla zastupitelka L.
Bestajovská návrh směrnice
o veřejných zakázkách malého rozsahu, ve která žádala

především to, aby byly sníženy
částky, které má v pravomoci starosta. Následný návrh,
aby si zastupitelstvo městyse vyhradilo pravomoc vydat
směrnici o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, nebyl přijat.
Zastupitelstvo pak schválilo finanční příspěvek pro TJ
Sokol Mšec ve výši 190 tisíc

Kč na zajištění činnosti kopané a především na pokrytí běžných provozních nákladů, a následně nákup inteligentního ukazatele rychlosti
se čtením RZ, bez represivního modulu.
Dále byl mšeckým zastupitelům předložen zápis kontrolního výboru, a to z kontroly, kterou členové kontrolního výbo-

ru ve složení L. Bestajovská,
M. Soule a P. Mikovec provedli dne 11. ledna tohoto roku
na úřadu městyse. Na základě
zjištěných skutečností kontrolní výbor zažádal o provedení
nezávislého auditu hospodaření městyse Mšec, včetně hospodaření restaurace Na Knížecí. Zastupitelstvo městyse
vzalo tuto zprávu o provede-

né kontrole vybraných faktur
za roky 2020 a 2021 na vědomí, ale návrh, aby nezávislá
firma takový audit provedla,
přijat nebyl.
V následné diskusi se hovořilo o nepořádku na autobusové zastávce, práci finančního
a kontrolního výboru, vývozu
popelnic atd.
-lp-
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KDYŽ SE ŽEHROVIČTÍ VZBOUŘILI
PROTI MŠECKÝM LÉKAŘŮM

KRESBA LADISLAV OPLT

Cholera ve Mšeci v roce 1832 dále zuřila a jen v tomto období na ni zemřelo 64 osob, v sousedních Mšeckých Žehrovicích pouze čtyři a v Lodenici jeden občan. Je
zajímavé, že obce Řevničov a Třtice zůstaly ušetřeny. K zamezení cholery byl do Mšece opět povolán MUDr. Schreiter, ranhojič František Blatný a místní felčar Jan
Kurz. Ve Mšeckých Žehrovicích se však vzbouřily místní ženy a myslíce, že kaplan a ranhojič míchají lidem jed, nechtěly je do vsi pustit. Bylo proto povoláno vojsko,
které se zde usadilo, přijelo 50 hulánů s poručíkem a dvěma kaprály. Osm žen, které měly na vzpouře největší podíl, muselo ve vsi za trest v železech vykonávat veřejnou práci. Jelikož nebylo kam ukládat mrtvé, byla na hřbitově zřízena prkenná umrlčí komora. Tesaři na ní pracovali 4 dny a dostávali 24 kr. denně.
- jč -
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POZORUHODNÝ MŠECKÝ ROD FORTINŮ
PROSLUL SVÝM UMĚNÍM PO CELÉ ZEMI
Rod Fortinů zcela určitě patří mezi nejvýznamnější rody, které kdy ve Mšeci žily. Členové tohoto rodu náleželi k tzv. „komským mistrům“, zručným barokním stavebníkům. Stali
se uznávanými staviteli a proslavili se svým uměním po celé zemi. Ve Mšeci, v Srbečské ulici,
například postavili kapličku Nejsvětější Trojice.

ZAKLADATEL RODU SE DOŽIL 90 LET
berským zednickým polírem
ve Mšeci, kde mimo jiné v roce
1696 vypracoval návrh na stavbu
místní fary. Dne 27. ledna 1677
se ve Mšeci oženil se 24letou Dorotou Kotrlíkou (*13.1.1653),
vinopalkou srbečskou a dcerou
nebožtíka Řehoře Kotrlíka, jež
se narodila v Podhradí na Hluboké. V roce 1692 koupil Michal Fortin mšecký statek čp. 7
za 129 kop, 50 grošů a 5,5 denárů i s 35 strychy polí. S manželkou Dorotou měl celkem devět
dětí, z nichž dvě zemřely brzy
po narození. Všichni synové šli

Zakladatel rodu Michal Fortin se narodil kolem roku 1649
ve švýcarské vesničce Muggio,
ležící u italské hranice. V sedmdesátých letech 17. století
se přestěhoval s bratrem Ondřejem do Čech, nejprve do Lhenic u Prachatic, poté do Srbče
a nakonec do Mšece. Stal se tu
zakladatelem mšeckého stavitelského rodu. Jeho bratr Ondřej však o několik let později
zemřel, pochován byl ve Mšeci
26. listopadu 1677.
Michal Fortin byl nejprve šenkýřem v Srbči a poté schwarzen-

v jeho stopách, když se stali významnými a úspěšnými členy
rodu. Nejstarší dcera Magdalena (1677 – 1743) byla mrzákem
a nevdala se. Druhá dcera Mařena (1685 – 1749) se 10. února
1703 provdala za zámečnického
mistra Jana Baláska a třetí dcera
Dorota si 22. července 1700 pojala za manžela zednického mistra Martina Zobla z Tyrol, který se usadil v obci Milý, kde se
stal šenkýřem.
Zakladatel rodu Michal Fortin zemřel v 90 letech 13. září
1739. Teprve čtyři roky před

Malá švýcarská vesnička Muggio, ve které se před 373 lety narodil zakladatel mšeckého rodu Fortinů.
tonínovi. Pochován je v Lhenicích. Svou manželku Dorotu
přežil o 21 let, když zemřela 19.
července 1718 ve věku 65 let.

svou smrtí odešel na výminek,
zabezpečil v dědické smlouvě
všechny své děti a hospodářství předal svému synovi An-

SYN FRANTIŠEK SE STAL ZNAMENITÝM STAVITELEM

lově podědil po svém otci stavitelské geny a za svého života zrealizoval desítky významných staveb. Oženil se 13. října
1711 ve Mšeci s pannou Terezií,
jejíž náhrobní kámen, původně
uložený na zrušeném českokrumlovském hřbitově u sv.
Martina, se dodnes zachoval
v podlaze kostela sv. Víta v Českém Krumlově pod schodištěm
k prelátské oratoři.
Ve Mšeci se jim narodil syn
František Linus Alois (26. září
1712 – 20. května 1788), který
byl v dospělosti farářem v Dešt-

né a v Mnichu. Rodina se posléze přestěhovala do nedalekých Hostivic, kde se jim narodili další synové – Václav
Linus (*26. září 1719) a Hynek Celestin (*8. dubna 1723).
Dne 19. února 1727 přivedli na svět syna Josefa, který šel
v otcových stavitelských šlépějích. V Českém Krumlově se
jim narodil ještě syn Augustin (*6. srpna 1730), který se
stal duchovním, v letech 1757
– 1762 byl kaplanem ve Vimperku a po smrti svého bratra
Josefa se ujal poručnictví jeho
osiřelých dětí Josefa, Aloise,
Marie a Anny.
Profesní kariéru začal František Fortin v Praze, kde pracoval jako polír u Jana Baptisty Alliprandiho. Prvním jeho
zjistitelným autorským dílem
je řada 20 poutních kapliček
při cestě z Prahy k františkánskému klášteru Sancta Sylva
v Hájku z let 1720 – 1724. Roku
1720 také opravil kostel sv. Petra a Pavla v Unhošti, poničený
bleskem. Nejpozději od května
1724 pracoval na plánech kostela v Mirovicích, pak postupně
opravil kostel sv. Bartoloměje
v Ratibořicích a roku 1725 navrhl novostavbu kostela v Ondřejově na Krumlovsku. V letech 1739 – 1741 se od základů podílel na nově vystavěném
kostele sv. Vojtěcha ve Lštění.
V letech 1745 – 1750 pracoval
na stavbách, především kostelů, ale i far, škol a špitálů v Hor-

ní Plané, Hluboké, Ktiši, Svérázi, Želnavě, Ondřejově, Zátoni,
Vltavici, Orlíku, Horním Dvořišti, Chrobolech, Polné a Čakově. Roku 1748 stavěl kostel
v šumavské Hoštici, v letech
1748 – 1749 rozšiřoval severní
trakt hořejšího krumlovského
zámku a v letech 1752 – 1954
budoval dle plánů E. A. Martinelliho kostel ve Sv. Majdaléně, mimo to pracoval na věžích
kostelů ve Starých Prachaticích
a ve Volarech.
František Fortin se podílel na všech stavebních akcích
ohromného schwarzenberského panství od roku 1724 až
do poloviny 18. století. Význam
jeho tvorby i vlastní umělecký
přínos podle odborníků tkví

no na českém jihu poznáváme.“
František Fortin se podílel
i na opravách mšeckého zámku. V roce 1720 prohlížel zdejší
zámek stavitel Pavel Ignác Bayer a shledal, že jediná zeď, která se dá udržet, se nachází proti
nádvoří, ostatní zdivo i s klenutím bylo na spadnutí. Rozpočet
ve výši 2.461 zl. na rekonstrukci
však nebyl knížetem schválen,
jelikož se mu zdál příliš finančně nákladný. Nicméně následující rok se přece jenom s opravami začalo, a to právě pod vedením zednického mistra Františka Fortina.
František Fortin zemřel
v Želnavě v jižních Čechách
14. července 1763 ve věku téměř 83 let.

„v jakési střídmosti až prostotě,
s níž aplikuje barokní článkoví
na klidné fasády svých staveb.
Půdorysy jeho kostelů zachovávají stará schémata jednolodní stavby s polygonálním
či dokonce pravoúhlým závěrem. Loď je nezřídka po obou
stranách rozšířena polygonálně či pravoúhle uzavřenými
kaplemi, jež připomínají v jakési až gotizující reminiscenci
příčnou loď. Architektonické
články spíše stavbu zdobí, než
člení; Fortin je chápe povýtce
jako prvek dekorativní, nezasahující do kompozice stavby.
Podle těchto rysů jeho dílo, lišící se tak výrazně od dramaticky hybných staveb pražských
i východočeských mistrů, snad-

SYN ONDŘEJ SE STAL ÚSPĚŠNÝM HOSTINSKÝM

S VELKÝM SEXUÁLNÍM APETITEM
Druhý syn Ondřej se naro- lá druhá a dosud stále mladil 23. července 1683 v Srb- dá manželka Kateřina (1722
či, v dospělosti se přestěhoval – 1810) záhy vdala za Václado Mšece, kde
byl stavitelem
(v roce 1719
měl 2 učedníky, vydělával 45
zl./rok) a také
až do své smrti provozoval
hostinec v čp.
13 U velké lípy,
a to minimálně čtyřicet let.
Hostinec v domě čp. 13 provozoval Ondřej
Po jeho skoFortin déle než 40 let.
nu se ovdově-

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Kapličku Nejsvětější Trojice v Srbečské ulici ve Mšeci postavil František Fortin
cca v roce 1722.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Syn František Jakub Fortin
se narodil v Srbči 1. října 1680.
Žák vídeňského mistra Francesca Martinelliho a stavitel knížecího dvora v Českém Krum-

va Buzka. O deset let později
převzal hostinec i statek jeho
syn Michal Fortin s manželkou Františkou (1738 – 1815),
a to zrovna v okamžiku, kdy
do Mšece přijel generál Laudon
se svým vojskem. A generál našel příbytek právě na jeho statku. Od roku 1793 po jeho smrti se o hostinec i rodinný statek
staral jeho syn Jan. Po devatenácti letech, v roce 1812, živnost nakonec prodal za 800 zlatých Josefovi Springerovi.
S první manželkou Rosinou měl Ondřej Fortin syna
Dokončení na straně 14
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POZORUHODNÝ MŠECKÝ ROD FORTINŮ
PROSLUL SVÝM UMĚNÍM PO CELÉ ZEMI
Dokončení ze str. 13
Třetí syn Antonín Fortin se
narodil v Srbči 9. října 1689
a od roku 1735 hospodařil v otcově domě čp. 7, předtím bydlel od roku 1724 v domě svého
bratra Františka ve Mšeci čp.
6. Oženil se ve Mšeci 17. listopadu 1723 s Kateřinou Čisteckou, dcerou mlynáře Víta Čisteckého z Červeného mlýna,
a měli spolu šest synů – Františka (*1724), Ignáce (1726 –
1772), který se stal zednickým
mistrem ve Mšeci čp. 7 a oženil se s Kateřinou, dcerou Jana

nosti nemůže“. Ještě téhož roku
převzal hospodářství syn Ignác, který kromě majetku dostal i povinnost své malé bratry
Ondřeje, Josefa a Antonína dát
vyučit řemeslu, a pokud by se
oženili, vyplatit každému 10 zl.
jako svatebního výbytku. Ignác
Fortin, který byl v letech 1761
– 1766 rychtářem za německou stranu, měl s manželkou
Dům čp. 7, v kterém hospodařil Antonín Fortin.
Kateřinou, dcerou Jana Světeckého, devět dětí – Kašpara (1767 – 1768), Marii a Petroni- la 300 zl. Kašpar Fortin se stal
(*1749), jenž se stal ve Mšeci lu. Po Ignácově smrti 6. března 3. října 1791 mistrem zámečmyslivcem, Justinu, Vojtěcha, 1772 získala statek jeho man- nickým a o své hospodářství se
Antonína, Martina (*1758), želka Kateřina.
staral 22 let. Dne 19. prosince
který se vyučil švecem a odV roce 1781 přepsala hospo- 1804 prodal statek za 9.000 zl.
stěhoval se do Velvar, kde za- dářství na svého syna Kašpara, Janu Partovi.
ložil další rodovou větev, Me- který byl právě zasnouben s TeStarý a nemocný hospodář
rá u něj předtím ve Mšeci slou- lichara (*1764), z kterého se rezií Holcovou z Hradce Krá- Antonín Fortin zemřel ve Mšežila dva roky, porodila neman- stal ve Mšeci řezník, Ignáce lové, jež do manželství přines- ci 12. října 1750 ve věku 61 let.
želskou dceru a uvedla Ondřeje Fortina jako otce svého dítěte. Na otázku, proč mu byla
po vůli, odpověděla: „Když za- KTERÝ UŠTĚDŘIL UČITELI 50 KRVAVÝCH RAN
Poslední syn Michala Forti- dých ran. Teprve na přímluvy informaci hejtmanu netolicčastý přišel na mě a mně porazil, já se jemu nemohla ubrá- na Jan Jakub, narozený 19. dub- manželky učitelovy farář s běs- kého panství, jenž dále podal
nit, on se mnou zacházel, až na 1693 ve Mšeci, byl fará- něním přestal. Druhý den farář zprávu českokrumlovskému
ve mně kosti praskaly.“ Dále řem ve Lhenicích. Působil tam marně očekával učitele na bo- vrchnímu hejtmanu.“ Farář
uvedla, že chromá Ondřejova od 16. května 1730 až do své hoslužbách, kde měl za povin- Jan Fortin zemřel ve Lhenicích
žena z domu nevycházela, takže smrti. O jeho temperamentu nost přispívat hrou na varha- 26. srpna 1756 ve věku 63 let.
pan Fortin tak činil nejen s ní, svědčí zápis ve lhenické školní ny. Učitel se varhanické služby Pochován je v tamním kostele
ale i s každou děvečkou, kde kronice, kde tamní písmák píše vzdal, když navíc podal ústní sv. Jakuba.
se jemu zamanulo – v chlévě, o rvačce s kantorem Františkem Preiningerem z roku 1734:
na půdě i v sednici.
Ondřej Fortin byl v letech „Při rvačce tahal farář učitele
1721 – 1722 ve Mšeci rychtá- za vlasy, porazil ho na zem, bil
řem za německou stranu, ze- do tváře, až mu z nosu počala
mřel v 74 letech dne 26. dubna téci krev. Kantorovi bylo farářem uštědřeno více než 50 tvr1757 ve Mšeci čp. 13.

Světeckého, Martina (1728 –
1771), jenž se vyučil punčochářem a oženil se s Majdalenou (1736 – 1771), Josefa
(*1734), Ondřeje, který se stal
tkadlecem, Antonína (1738
– 1774), jenž se vyučil zedníkem, a Josefa.
Na statku hospodařil jedenáct let. V roce 1746 se dostavil do zdejší knížecí kanceláře s Jiříkem Hönigem s tím, že
„je od Boha postižen velikou
nemocí, skrze kterou je mizerným člověkem a déle hospodařiti na tomto domě a živ-

SYN ONDŘEJ SE STAL…
Dokončení ze strany 13
Kašpara (*1707), kasíra ve Vídni, a s druhou manželkou Kateřinou Gezberovou (1709 –
1765) s níž se oženil 15. září
1737 v Praze u sv. Valentina, měl pět synů – Michala
(*1738), jenž byl krejčím a hostinským v čp. 13 a zemřel 30.
dubna 1793 na infarkt, Antonína (*1739), Petra (*1740),
Augustina (*1742), Františka
(*1744) a také dvě dcery – Dorotu (*1748) a Annu (*1751),
kterou počal ve svých 68 letech.
O charakteru a sexuálním
apetitu Ondřeje Fortina vypovídá nepříliš lichotivě událost,
která se vyšetřovala na Křivoklátě dne 30. června 1734.
Anna Sejcová z Řevničova, kte-

JEHO SYN JAN BYL FARÁŘEM,

POSLEDNÍ STAVITEL Z RODU FORTINŮ
Posledním stavitelem rodu
Fortinů byl vnuk zakladatele
Josefa a otce Františka, architekt Josef Fortin, jenž se narodil

stavěl zámek Kvítkův dvůr,
roku 1751 vypracoval plán
nové lázeňské budovy v Dobré
Vodě, roku 1754 vystavěl novou

Mšecký stavitel Josef Fortin zemřel v pouhých 35 letech.
19. února 1727 a v dospělosti
působil jako krumlovský polír.
Josef Fortin podle svých
vlastních plánů roku 1750 pře-

kostelní věž v Chrobolech a podal návrh přestavby letohrádku Bellarie v Českém Krumlově, který však nebyl realizo-

ván. Roku 1756 vyprojektoval
plány přístavby jižního křídla
zámku Červený dvůr a do roku
1760 zde sjednotil vnější fasády.
V roce 1758 se jako knížecí stavitel účastnil stavebních úprav
minoritského kláštera v Českém Krumlově.
Josef Fortin zemřel 5. července 1762 ve věku pouhých 35 let.
Ani jeden z potomků předčasně zemřelého políra nepokračoval v otcových stopách. Syn
Josef se stal písařem v Českém
Krumlově, Alois zámečníkem
v Lomnici, dcery se neprovdaly a v dospělém věku přežívaly jen díky opakovanému prodlužování sirotčí penze, kterou
jim knížecí ústřední kancelář
ve Vídni poskytovala především díky dlouholeté službě jejich otce a dědy.

Kostel ve Lhenicích, ve kterém sloužil P. Jan Jakub Fortin

POTOMCI SLAVNÉHO RODU

ŠÍŘÍ JEHO SLÁVU DODNES

Poslední žijící z rodu Fortinů byla ve Mšeci, podle mých
záznamů, Kateřina Fortinová,
vdova po truhláři Janu Fortinovi, která zemřela v čp. 13
dne 21. prosince 1839 ve věku
67 let.
Potomci slavného mšeckého rodu však šíří jeho slávu až
do dnešních dnů. Před 16 lety
zemřel uznávaný český malíř
Vladimír Fortin (*1923), jenž
byl známý i ve světě, a byl již

10. rodovou generací. Jeho prasynovec violoncellista a člen
Pražského filharmonického
sboru Vladimír Fortin je již dokonce 13. generací od zakladatele rodu Michala Fortina.
V Praze se mi podařilo vypátrat pana Františka Fortina, který mě do tohoto slavného rodu
zasvětil více, než jsem mohl
v archivech vybádat, za což mu
tímto velmi děkuji.
Jiří Červenka

FOTO Z RODINNÉHO ARCHIVU JANY HOROVÉ

SYN ANTONÍN PŘEVZAL HOSPODÁŘSTVÍ
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Pandemie, která nás sužovala více, jak dva roky, se zdá, že je dařilo všem žákům připojit.
konečně na ústupu. Jak si škola vedla v posledních měsících, Někteří toho občas zneužívají, když se jim zrovna nechce.
na to jsem se zeptal jejího ředitele Milana Dvořáka:
A s rušivými vlivy. Dítě třezz Jak dopadlo hodnocení váním, doplňováním a fixováVašich žáků v pololetí?
ním učiva z minulého školníNedošlo k výraznému zhor- ho roku. Dá se říci, že dotažení
šení prospěchu žáků. Všichni, zameškaného se u většiny žáků
tedy žáci i pedagogové, se při- zdařilo. Celkově je dlouhý výzpůsobili podmínkám, které padek znát, musí být. Dománám dlouhodobá pandemie při- cí distanční výuka nikdy plně
pravila. A přizpůsobit se muse- nenahradí denní školní prálo i hodnocení prospěchu. Polo- ci. Škola je aktivně zapojena
letní písemné práce v hlavních do Národního plánu doučování
předmětech (od 3. třídy) žáci (MŠMT), a to ve všech třídách
napsali, dalších podkladů pro ve Mšeci i v Tuřanech, určeklasifikaci měli vyučující do- ného žákům ohroženým školstatek. Rozhodně se toto polole- ním neúspěchem. To je výraztí hodnotilo objektivněji a snáz, ná pomoc.
Ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic
než v minulém školním roce.
zz S jakými největšími proMilan Dvořák.
zz Jak žáci zvládají učivo blémy se učitelé setkávali při
poté, co dlouhé měsíce ne- distanční výuce?
ba sedí doma u počítače, chce
S výpadky techniky. Na ně- pracovat, hlásí se. Je vyvolámohli chodit do školy?
V září jsme samozřejmě za- kterých místech s interneto- no, a do toho mu křičí mladší
čali výuku rozsáhlým opako- vým signálem, ne vždy se po- sourozenec, máma luxuje…a

STAROSTKOU MŠECKÝCH HASIČŮ…

Dokončení ze strany 7
plesu, Čarodějnic, Drakiád,
Pouťové zábavy, kterou jsme
dříve také pořádali, organizujeme sběr železa atd.
Co se týče financování naší
zásahové jednotky, tak to se odvíjí od toho, kdo je jejím zřizovatelem. V našem případě je to
logicky městys Mšec.
zz Jak je zásahová jednotka
SDH Mšec, kterou jste také
členkou, dle Vašeho mínění
technicky vybavena?
V současné době máme vše,
co potřebujeme k naší práci, co
bychom měli mít při našich zásazích. Otázkou ale je, v jakém
je naše technika stavu, či jak je
zastaralá. Například naše výjezdové vozidlo na podvozku
Tatra je staré 53 let a jeho obnova by měla být již na „pořadu dne“. Co se týče další výba-

vy naší jednotky, tak více informací Vám určitě sdělí její velitel
Martin Štýbr.
zz Co, či jaký problém řešíte nejčastěji, a případně z jakého důvodu?
Nejčastěji teď řeším různé zákazy, související s protiepidemickými opatření, resp. rušení
akcí, které nám jinak, za normální situace, přinášejí nějaké
finance. Takže v podstatě hledám různé cesty, po kterých
můžeme dál jít, nebo jak můžeme i za těchto nepříznivých
podmínek dále fungovat.
zz Jak vedení městyse Mšec
podporuje místní sbor dobrovolných hasičů?
Co se týče nějaké podpory,
či spolupráce s vedením městyse, tak v této věci se ráda obracím na pana místostarostu
Tomáše Rosenbauma, který se

nám snaží vycházet maximálně
vstříc, ať už se jedná o zajištění různých akcí, či o naše zázemí, protože tato budova je přece jen stará a pro naši širokou
členskou základnu i méně prostorná. Takže s panem Rosenbaumem řeším řekněme provozní záležitosti našeho spolku
a s nejvyšším vedením městyse
vybavení naší zásahové jednotky, a v tomto ohledu je podpora
městyse ucházející.
zz Co Vás čeká v nejbližší době?
Teď musím zorganizovat výroční valnou hromadu našeho spolku, která se bude konat
již v měsíci březnu. Na ní bude
zhodnocena činnost spolku
za předešlý rok a bude navržen plán činnosti pro tento rok.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

JAK DÁVÁ COVID ZABRAT MÍSTNÍ ŠKOLE?
není rozumět ani slovo. Velmi
náročná je pak kombinovaná
výuka. Několik žáků ve třídě,
ostatní doma u počítačů. Příprava pedagoga, udržení kázně a efektivnosti práce vyžaduje velké úsilí. A zkušenosti.
zz Kolik žáků mělo doma
počítač, když distanční výuka začala, a jak je tomu dnes?
Technická vybavenost je aktuálně určitě lepší. Řada rodin
dokoupila notebook pro dítě,
protože vědí, že bude potřeba.
Škola již na podzim roku 2020
zakoupila 25 notebooků pro
půjčování potřebným žákům,
dnes je používáme při výuce.
Půjčit si jej mohou žáci i nyní,
ale dochází k tomu již pouze
výjimečně.
zz Jak se žáci ve škole chovali poté, co se vrátili z distanční
výuky do školních tříd? Nezvlčili? Vidíte na žácích, že jsou
rádi, že mohou opět chodit
do školy, nebo jsou zklamaní,
že už zase musí ráno vstávat?
Určitě nezvlčili. Jistě mají
problém třeba s ranním vstáváním, zejména dojíždějící, ale
na většině z nich je vidět pro
školu pozitivní přístup. Jdou
raději do školy, za kamarády
a do běžné „práce“, než celé
dny dřepět doma u PC a pracovat na úkolech, které i tak
musí plnit.
zz Kolik Vašich učitelů
a žáků dostalo v období omikronu covid?
Zprávy z hygieny neuvádějí, zda je o „běžný“ covid nebo
o variantu omikron. Prostě vám
přijde sms a e-mail, že jste pozitivní. Celkově v tomto školním
roce prošla nákazou zhruba
třetina žáků a třetina pedagogů. V karanténě byly postupně
všechny mšecké i tuřanské třídy, některé i opakovaně. S výjimkou šesté třídy. Ta drží!

zz S čím jste měli v posledních dvou měsících, co se týče
covidu, největší problémy?
S naplánováním práce. Učitel vymyslí aktivitu, připraví
se. Nebo ohlásí žákům pololetní práci. A večer přijímáme
telefony z KHS, že daná třída
je od zítra v karanténě, byl v ní
pozitivní žák či pedagog. Ale ti
žáci, kteří ve škole nebyli, tak
naopak mohou přijít… Narychlo se píší zprávy rodičům,
žákům i pedagogům, že zkrátka od zítra je všechno jinak. To
je hodně únavné, vyčerpávající.
A tento stav trvá příliš dlouho.
zz Budete muset nějak natahovat či zhutňovat vyučování,
abyste dohnali, co se při distanční výuce nemohlo řádně,
či vůbec probrat?
K určité redukci učiva musí
dojít a došlo. Učitelé podle pokynů vedení školy diagnostikovali úroveň znalostí a dovedností žáků, ve svých předmětech stanovili prioritní a nejpotřebnější učivo, na jehož doplnění a zvládnutí se zaměřili. Asi
jako na všech školách.
zz Již máte naplánovány nějaké školní výlety a aktivity,
které v době covidu nemohly
být uskutečněny?
Plány máme. Plavecký výcvik
pro žáky 4. – 5. třídy obou škol
a rádi bychom alespoň částečně
nahradili plavání šesťákům (třeba z vlastního rozpočtu), které
je kvůli covidu úplně minulo.
Koncem května chceme vyjet
na školu v přírodě do Čisté, začátkem června by měla být dvakrát zrušená 4. olympiáda v atletických soutěžích pro obě školy na Lánech. A k tomu mnoho
menších akcí, vycházek a exkurzí, samozřejmě i školních výletů
koncem školního roku. Věříme,
musíme věřit, že tomu tak skutečně bude.
Jiří Červenka

Městys Mšec si Vás dovoluje pozvat na

Městys Mšec si Vás dovoluje pozvat na

Dětský karneval

Maškarní zábavu

Pro děti je připraveno:
indiánské odpoledne plné soutěží, tance, cen,
palačinky s nutellou, ovocem, zdobení belgické čokolády
a mnoho dalšího.

K tanci a poslechu hraje
skupina Ikaros
Vstupné dobrovolné.
Nejlepší masky budou bohatě oceněny.

Nejlepší masky budou oceněny.

Všichni jste srdečně zváni.

Mšec – kulturní zařízení
sobota 19. března 2022 od 15.00 hod.

Mšec – kulturní zařízení
sobota 19. března od 20.00 hod.
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bavte se s námi

Děda se musel učit německy, my rusky, náš syn anglicky... A koukám, že vnoučata čeká ufounština!
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Á, zase to tvoje pípšou po padesátce!

Ten nový preparát na zahánění hladu má vedlejší účinek... Už
po první pilulce se takhle ztloustne.

Křížovka

Hříčky
Jak se Alík dostane
k dobrotě?

VODOROVNĚ: A. Jméno herčky Mandlové; perioda druhohor; vazba střechy. – B. Střed tajenky; hnilobné bujení. – C. Řím.
číslicemi 49; mongolský pastevec; prkenný strop (nářečně); jihoafrické území. – D. Větná spojka (nebo); zájmeno osobní; kovonosná hornina; jméno Coneryho. – E. Druh dřeviny; planá řeč;
německy chudý; SPZ Loun. – F. V místě rozený; slovensky jaký;
kolínský kapelník; řím. číslicemi 499. – G. Omarovi vlastní; konec tajenky. – H. Číselné údaje; zbytek po stromu; část rostliny
SVISLE: 1. Pučálkovic žirafa; pokolení. – 2. Jamka; babička
(něm.). – 3. Obec u Komárna; zkoumat. – 4. Římský císař; váha
obalu zboží. – 5. Milenec; výkon fotbalisty. – 6. Seknout; slovenské město. – 7. Registrovaná tuna; vozítko. – 8. Začátek tajenky; předložka. – 9. Kladná elektroda; vada. – 10. Zkr. goniometrické funkce; cizí mužské jméno. – 11. Květenství obilí; ovocný
nápoj. – 12. Ubytování na kolech; ruské sídlo. – 13. Ten i onen;
zálusk. – 14. Násep; španělský fotbalista.
Pomůcky: Arm. Chiv.
Tajenka z minulého čísla: Závist je ztráta času.

Pro zasmání
 Američan, Čech a Rus se
dostanou do kšeftů s drogami
někde v Asii a mají jít na popravu. První jde Američan a může
si vybrat, jestli chce provaz,
kulku, nebo elektrické křeslo.
On sáhne po tradici své země
a chce elektrické křeslo. Posadí
ho na něj, přivážou, cvak, a ono
nic. Protože mají děravé zákony,
musí ho pustit, když ho jednou
popravili. Když vyjde na chodbu, zašeptá Čechovi, který je
na řadě, že nejde proud. Čech,
když mu dají vybrat, zapřemýšlí a dojde mu, že má chtít křeslo. Posadí ho, nic a tak ho pustí. V Čechovi, když vychází, zvítězí slovanské bratrství a Rusovi také pošeptá, že nejde proud.
Rus vejde, a když se ptají, co si
vybere, odpoví: „Když nejde
proud, tak mě třeba zastřelte.“
 Přišel ďábel k právníkovi do kanceláře a povídá mu:
„Zařídím, aby tvůj plat byl desetkrát vyšší, abys měl ty nejlepší klienty, budeš mít 5 měsíců dovolené, všechny případy vyhraješ, lidé tě budou mít
rádi a dožiješ se 100 let. Jediné,
co za to chci, je duše tvé ženy
a tvé tchyně. Ty budou až navěky odsouzeny k pekelným mukám.“ Právník se chvilku zamyslí, a pak se podezřívavě zeptá:
„A jaký je v tom háček?“

Řekli moudří lidé
 „Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře
nedopadlo, tak to potom ještě
není konec.“
John Lennon, britský hudebník
 „Nejkrásnější věc, kterou
můžeme objevit, je záhada.“
Albert Einstein,
německo-americký fyzik
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