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PO INSTALACI ZAŘÍZENÍ ÚSEKOVÉHO MĚŘENÍ

ŘIDIČI PŘI PRŮJEZDU MŠECÍ ZPOMALILI
zz Je instalace zařízení úsekového měření již konečným
řešením, nebo chcete řidiče
projíždějící Mšecí „vychovávat“ ještě jinými způsoby?
Zatím je toto konečné řešení.
Vždy je tam ale prostor pro nějaký posun. Zařízení může být
doplněno o měření vjezdové
rychlosti, případně i vážení nákolních vozidel, ale zatím jsme
s tímto spokojeni.
� Obrátíte na dopravní policii se žádostí o občasné kontrolní
vážení nákladních vozidel, především kamionů, které jezdí často přetížené a výrazně poškozujíjak silnici
ve Mšeci, tak i v jeho
okolí?
Zkusíme oslovit Policii ČR, aby tady provedla vážení, jen si nejsem
jistý, jestli okolní policie tímto zařízením vůbec disponuje.
zz Policie ČR bude toto zařízení také nějakým způsoFOTO LIBOR POŠTA

zz Kdy bylo zařízení úseko- ace uklidnila prakticky okamživého měření ve Mšeci, na sil- tě po montáži. Celým úsekem
nici 1/16, instalováno?
všichni řidiči dodržují předeÚsekové měření bylo nain- psanou padesátku. Nejvýrazstalováno dne 28.
února. Původní
ukazatele byly demontovány a byly
nahrazeny těmi
pro úsekové měření.
zz Máte již něj a k é p o z n at k y
o tom, jak řidiči
na nové zařízení reagují? Snaží
se dodržovat nejvyšší povolenou A najednou to jde...
rychlost, či jezdí
pomaleji?
něji je to vidět na nákladních
Zaznamenal jsem několik vozidlech. Tam je to zpomalepozitivních ohlasů, jak se situ- ní hodně znát.

bem využívat. Konkrétně ja- vá čísla, aby to byla pro Středočeský kraj priorita. Budeme se
kým?
Ano, Policie ČR bude toto určitě nadále připomínat, ale
zařízení využívat pro monitoring dopravy,
případně pátrání po odcizených
vozidlech nebo
pohřešovaných
osobách.
zz M á m d o jem, že po otevření obchvatu
Slaného a řádném napojení silnice 1/16
na dálnici u Řevničova projíždí
Mšecí stále větší
množství vozidel, zvláště nákladních. Bude
podle Vás nutné Tomáš Rosenbaum: „Než zde bylo instalovrátit se k úva- váno toto zařízení, kamiony tudy projížděhám o stavbě ob- ly podstatně vyšší rychlostí.
chvatu Mšece?
Doprava ve Mšeci se po ote- podle mě se nezačalo ještě ani
vření obchvatu Slaného zvýši- projektovat. Pokusím se zjistit
la, ale bohužel to nejsou tako- více informací. Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

V nedávné době bylo na úseku silnice 1/16 ve Mšeci, od výjezdu z Ořechové ulice až k čerpací stanici, instalováno zařízení úsekového měření, které by mělo řidiče motorových vozidelpřimět k tomu, aby při průjezdu městysem dodržovali
nejvyšší povolenou rychlost. I o tom, jak se toto zařízení prozatím osvědčilo, jsem hovořil s místostarostou Mšece Tomášem Rosenbaumem.

BYLA OPRAVENA VODOVODNÍ

PŘÍPOJKA PRO ŠKOLU NA ZÁMKU

Bagr na nádvoří sledovaly i děti z místní mateřské školy.

probíhala rekonstrukce nízkého napětí a veřejného osvětlení v ulici Důrasova a Vítovská
a v našem městysu se pohybovala potřebná technika, doho-

dl jsem s firmou, která tuto rekonstrukci prováděla, aby nám
provedla i realizaci nové přípojky vody do budovy zámku, kde
sídlí škola. Práce začaly 8. břez-

Bagrování nové přípojky vody v zámeckém nádvoří.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

domluvil, že o hlavní prázdniny proběhne výměna celé vodovodní přípojky od vodoměru až k přívodu vody do budovy. „Tím, že během března

FOTO JIŘÍ LOSKOT

V lednu došlo k poškození
vodovodní přípojky pro budovu místní základní školy v zámku. Tato porucha byla opravena a městys se s vedením školy

na, a že to bylo rozhodnutí prozíravé, dokazuje skutečnost,
že po dvou dnech zemních
prací došlo k opětovné poruše starého přívodního potrubí
a voda unikala do země rychlostí 2 m3/1 hod.,“ uvedl starosta Jiří Loskot.
Z tohoto důvodu byl v pátek
11. března na jeden den omezen provoz školy a přes víkend
se celá přípojka dodělala tak,
že od pondělí 13. března mohla škola na zámku opět fungovat bez omezení. „Tímto bych
chtěl poděkovat dodavatelské
firmě Good Buillding a firmě
Jandera za příkladnou práci,
a to i o víkendu, aby nemusel
být omezen provoz školy,“ dodal starosta.
Jiří Červenka
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Jména z památníku
po sto letech „oživnou“
Na místním pomníku padlých
je kromě jedenácti obětí 2. světové války uvedeno též 30 jmen
těch, kteří padli v 1. světové válce. Každý rok jsou k pomníku
pokládány květiny, ale ví dnes
někdo, kdo se pod jmény, vyrytými na tomto pomníku, skrývá?

Pomník padlých ve Mšeci.
Moje první návštěva Mšece
před čtyřmi lety vedla právě k tomuto pomníku. Díval jsem se
mlčky na uvedená jména a promítal si v duchu životy těch, kteří museli proti své vůli nastoupit
na jatka 1. světové války. Kdo ale
byli Ti, kteří položili svůj život daleko od svého domova a dnes jim
chodíme k tomuto místu vzdávat úctu? Kým v civilu byli? Kde
ve Mšeci bydleli? Jak byli staří?
Kdy a na jakém bojišti zemřeli?
A zanechali po sobě nějaké potomky? To byly otázky, které jsem
si při pohledu na jejich jména kladl, ale odpovědi na ně nenacházel.
A tak jsem si řekl, že se pokusím po více než sto letech přiřadit
ke jménům na pomníku i jejich
životní příběhy. Nebylo to však
vůbec jednoduché, zvlášť, když
některých se stejným jménem
a příjmením tu žilo několik. U každého padlého vojáka jsem se navíc snažil vypátrat i jejich příbuzné, kteří se však za těch více než
sto let rozprchli po celé republice,
a dnes jsou to v nejlepším případě
jejich prapravnuci, pokud vůbec
stačili založit rodinu. V opačném
případě jsem musel pátrat po prapravnucích jejich sourozenců.
I když na tomto projektu pracuji již tři roky, ve čtyřech případech jsem zatím nedokázal zjistit
ani to, kdo se za uvedenými jmény na pomníku skrývá. K ostatním 26 jménům se mi však naštěstí podařilo zpracovat víceméně i jejich (kratší či delší) životní
příběhy, které budeme ve Mšeckých listech, tak, jak bude prostor, postupně zveřejňovat.
V dnešním čísle Vám představíme první jméno z pomníku padlých – talentovaného

Dokončení na straně 4
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DARY PRO UKRAJINCE

ZAPLNILY PŮL OBŘADNÍ SÍNĚ

Utrpení ukrajinského lidu po vpádu ruských vojsk na je- jakýmkoli způsobem zapojili.“ fil. Do sbírky se zapojili i lidé
jich území, dne 24. února, nenechalo klidným téměř nikoho.
Paní Ševčíková již předtím z Nového Strašecí, Krušovic,
Také občané Mšece nezůstali stranou v pomoci bezbranným organizovala ještě jednu men- Drnku, Kněževsi, Srbče, Bdíobětem. Již krátce poté začala iniciovat veřejnou sbírku šatstva a drogistického zboží pro Ukrajince zasažené válkou paní
Jana Ševčíková, která se do podvědomí občanů Mšece výrazně zapsala, když si krátce po vypuknutí pandemie covidu zapůjčila šicí stroj, aby se na něm naučila šít a mohla zhotovovat roušky pro své spoluobčany.
Paní Jany Ševčíkové jsem děné věci brát, a tak jsme pose zeptal, co bylo impulsem žádali o pomoc starostku Plepro iniciování veřejné sbír- teného Újezdu Marii Stuchlíky: „Když jsem se 24. února ze kovou, zda bychom mohli nazpravodajství dozvěděla, jak shromážděné věci předat jim.
na Ukrajině díky válce trpí ženy Jejich obec pořádala sbírku
s dětmi, hned jsem si řekla, že mnohem většího rozsahu s odje potřeba jim pomoct. Požáda- vozem přímo na Ukrajinu. Té
la jsem Sašu Zítkovou na úřadu městyse, zda by mi pomohla vyhlásit veřejnou sbírku oblečení a drogistického zboží na pomoc Ukrajině. Paní
Zítková mi velice
ochotně vyšla vstříc
a sbírku materiální
pomoci po víkendu vyhlásila. Bylo
úžasné, kolik toho
lidé přinesli, za několik dnů jsme měli
těmito dary zaplněnu polovinu obřadní síně. Ještě,
že se v té době ni- Iniciátorka akce Jana Ševčíková (v roušce)
kdo nechtěl ženit, ze Mšece s dobrovolnými hasiči z Pletenéči vdávat. Po ně- ho Újezda před vozidlem napěchovaným
kolika dnech obča- věcmi, sesbíranými pro ukrajinské občany.
né České republiky
nashromáždili tolik oblečení bychom také chtěli moc poděa kosmetiky, že v organizacích, kovat za naprosto skvělou spokam měla naše pomoc směřo- lupráci a také bych ráda poděvat, nebyli schopni nashromáž- kovala všem, kteří se do sbírky

ší sbírku pro Ukrajince. „Ještě předtím jsem udělala jednu
menší soukromou sbírku oblečení, ale čistě pouze mezi mými
kamarády, a v sobotu 26. listopadu jsem všechno odvezla do Prahy, kde toto oblečení
pro Ukrajinu shromažďovalo
sdružení Šatník pro rodiče samoživitelů, které založila redaktorka České televize Nora
Fridrichová.“
Jak veřejná sbírka, vyhlášená městysem Mšec, probíhala, na to mně odpověděla paní
Alexandra Zítková: „Sbírka humanitární pomoci byla vyhlášena v pondělí 28. února a trvala čtyři dny. Informace o sbírce jsme vyhlásili rozhlasem
a dali je i na facebookový pro-

na a Řevničova. Starosta obce
Třtice se k naší sbírce také přidal, vyhlásil ji ve Třtici a poté
odtud přivezli celou dodávku
věcí. Měli jsme plnou obřadní síň oblečení, potravin, drogérie, hraček a léků. Celkem se
zapojilo 57 lidí a sousední obec
Třtice. O distribuci sesbíraného
materiálu se postarala opět Jana
Ševčíková. S přebíráním věcí
na úřadě pomáhali zaměstnanci Simona Růžičková a Lenka
Bílková. Manžel paní Ševčíkové odvezl dvě plná osobní auta
a jednu dodávku a pro jednu
dodávku si přijeli dobrovolní
hasiči z Pleteného Újezdu. Moc
děkujeme, jak Janě Ševčíkové,
tak jejímu manželovi.“
Jiří Červenka

VANDAL O VELIKONOCÍCH

PORÁŽEL NA HŘBITOVĚ POMNÍKY

O Ve l i k o n o c í c h d o š l o
na mšeckém dolním hřbitově
k odsouzeníhodnému vandalství dosud nezjištěné osoby. Pět
pomníků zde bylo poraženo
a částečně poničeno. „V sobotu kolem 13. hodiny jsem byla
Počet Ukrajinců, kteří našli k našemu hrobu položit kvěazyl v uvedených obcích: Mšec: tiny, a to byl ještě v pořádku.
21 osob (podíl na počet obyva- Když jsem k němu přišla o vetel: 2,31 %), Mšecké Žehrovice: 0
osob (0,00 %), Kalivody: 3 osoby
(3,00 %), Srbeč: 2 osoby (0,65 %),
Třtice: 6 osob (1,22 %), Řevničov:
33 osob (2,46 %), Nové Strašecí:
100 osob (2,31 %) a Rakovník:
504 osob (3,21 %).
-jč-

VE MŠECI NAŠLO AZYL 21 UKRAJINCŮ

Mšečtí občané poskytli ubytování 21 Ukrajincům, kteří utíkají před válkou v jejich
zemi. Městys Mšec se tak zařadil mezi obce, které poskytli
těmto cizincům poměrně velkou pomoc. A jak Mšec dopadá v tomto ohledu se svými
sousedy? Uvádíme data z 22.
dubna.

Sesbírané věci na pomoc Ukrajincům zaplnily velkou část obřadní síně v přízemí úřadu městyse.

likonoční pondělí krátce po poledni, byl již poničen,“ sdělila
nám paní Měsíčková.
Na tomto mšeckém hřbitově sice v minulosti došlo k vícerým krádežím květin z hrobů, ale v novodobě historii se
nikdy nestalo, že by zde někdo
spáchal tuto ohavnost.
Jiří Červenka

JAK TO BUDE NA ČERVENÉ STRÁNI
Jelikož se na nás čtenáři obraceli s dotazy, zda bude letos
otevřen Kemp Červená stráň
a dotyčná hospůdka, zeptali jsme se na to přímo majitele Zdeňka Kolbaby: „Budeme
mít otevřenou hospůdku dle

akcí kempu a počasí již od počátku května. V nepříznivém
a chladném počasí bude zavřeno. Zaměříme se především na cyklisty mířící na výlet
a drobné občerstvení k tomu.“
- jč -

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Naše poznámka

aktuality

Část poničených a poražených pomníků na dolním hřbitově.
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SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU SI MŠEČTÍ

Věděli jste, že…
 Místo starého dřevěného
mostu v Rači byl v roce 1873
postaven nový kamenný klenutý most, který stál 194 zlatých.
 Obecní zastupitelstvo dne
29. dubna 1925 vzalo na vědomí zprávu poštmistra Hockého
o ustanovení, že má být zřízena
autobusová doprava ze Slaného
přes Mšec do Nového Strašecí.
Poštmistr pak požádal o úpravu
náměstí pro jízdu autobusem.
 Mšecký MUDr. Holzer
v roce 1958 ošetřil v místním
zdravotním středisku 60 a někdy
až 120 pacientů za den. Školním
lékařem byl MUDr. Jeřábek, který děti prohlížel a očkoval.
 V bře z nu 1 9 7 0 by l o
na plenárním zasedání uvedeno, aby se odstranila všechna
hesla rozmístěná po obci tak,
aby před májovými oslavami
mohla být vyvěšena hesla nová.
Koncem dubna byl přistaven
prázdný valník, aby se občané
mohli úklidem řádně připravit
na Svátek práce. Přistavený valník však zůstal prázdný...
 V místní knihovně bylo
v roce 1986 zapsáno 150 čtenářů, kteří si vypůjčili za rok 5.000
knih. Knihovna z časopisů odebírala Vlastu, Ženu a módu, Domov, Praktickou ženu, ABC a Pionýrskou stezku. Jiří Červenka

Na začátku října minulého roku byl ve Mšeci spuštěn nový
zz Nemáte obavy, že v důsystém třídění odpadů. Po více než půlroce jsem o tomto no- sledku citelného zdražování
vém systému nakládání s odpady hovořil s místostarostou energií a válečného konflikMšece Tomáše Rosenbaumem.
tu na Ukrajině se určitá část
mšeckých obyvatel vrátí k tozz Myslíte si, že obyvatelé většinou nastává až na podzim pení tuhými palivy, především
Mšece si již na nový systém nebo ke konci roku.
k uhlí, a popel nebudou mít
zz O jaké další popelnice, kam dávat?
nakládání s odpady zvykli, či
na jaké druhy odpadů, mohou
se s ním již sžili?
Takové obavy nemám. ZdraSystém funguje již bez něja- mšečtí občané dále požádat? žuje se jak elektřina, tak i uhlí.
kých problémů. Podle mě z většiny převládají pozitivní ohlasy. Každá domácnost si o třídění rozhodla dle svých potřeb
sama, ať už výběrem nádob,
nebo jejich objemem. Případné
potřeby řešíme individuálně.
zz Jaké problémy jste museli od spuštění tohoto systému
řešit, či je stále řešíte?
Na začátku jsme řešili rozvoz nádob a jejich načipování,
ale toto se zvládlo a žádné další
problémy jsme řešit nemuseli.
Do sběrného dvora mohou mšečtí občané přivézt například
zz Musely si některé domáci jedlé tuky. Do kanalizace se totiž nesmí vypouštět.
nosti dokoupit svozy komuObčané mají stále možnost Pokud se někdo rozhodne šetnálního odpadu?
Od začátku roku zatím ne- požádat si o nádobu, kterou řit na vytápění, bude podle mě
proběhlo tolik svozů komunál- ještě nemají. Jedná se o nádo- spíše topit v krbových kamního odpadu, aby někomu svo- bu na bioodpad (120 litrů), nech dřevem, které se dá ještě
zy vyloženě chyběly a byl nu- plast (120 nebo 240 litrů) a pa- sehnat za přijatelné peníze. Při
cen si je dokoupit. Tato situace pír (120 nebo 240 litrů).
čerpání dotace z programu ze-

FOTO LIBOR POŠTA

OBČANÉ ZATÍM DOKUPOVAT NEMUSELI

lená úsporám na výměnu starých kotlů za ekologické topení
byla jedna z podmínek odstranění stávajícího neekologického kotle na tuhá paliva. Podpora směřovala také na nové automatické kotle na uhlí nebo
pelety, ze kterých je při řízeném spalování mnohem méně
popela než ze starých původních kotlů. Z těchto zdrojů tepla není zkrátka tolik odpadu.
zz Mšečtí občané disponují
nádobami na komunální odpad, a případně na plasty, papír
a bioodpad, a další druhy odpadů vozí do sběrného dvora.
Co všechno se tam dá uložit?
Do sběrného dvora lze odvézt
nebezpečný odpad, jako jsou
barvy, laky, obaly od ropných
látek atd. Dále pak vysloužilé
elektrospotřebiče všeho druhu,
železo, plechovky a jedlé tuky.
V neposlední řadě je samozřejmě možné dovést také plast, papír a bioodpad, pokud domácnost nemá svojí vlastní nádobu.
Sběrný dvůr je otevřen první sobotu v měsíci od 9 do 11 hod.
a každou středu od 15 do 17 hodin.
Libor Pošta

V DŮRASOVĚ A VÍTOVSKÉ ULICI SE PROVÁDĚLA

Stalo se před 80 lety

nesla městysu značné finanční
úspory, jelikož při těchto investicích jsou výkopové práce jedny z nejdražších z celé investice. Zkoušel jsem jednat i s firmou provozující telefonní síť
v našem městysi, a to firmou
Cetin, aby využila výkupových
prací k uložení jejich kabelu
rovněž do země, jelikož stávající betonové sloupy, na kterých
je kabel zavěšen, se budou demontovat.
Bohužel.
jednání
bylo neúspěšné. Proto jsem
se rozhodl, že než
aby nám
někdy
v budoucnu znovu
rozkopaVýkopové práce se prováděly také v ulici Důrasova.
li tyto dvě
pracích se výkopu využije i pro ulice, tak zajistím položení další
položení nového kabelového chráničky do výkopu a do provedení pro nové obecní veřej- tlaků pod silnici II/237. Firné osvětlení. „Tato dohoda při- mě Cetin nabídnu, že za úplaFOTO JIŘÍ LOSKOT

Koncem února se ve Mšeci
objevila technika pro provádění zemních prací. Souviselo to s rozsáhlou rekonstrukcí
kabeláže nízkého napětí, které je zavěšeno na betonových
sloupech. Bylo rozhodnuto, že
v části ulic Důrasova a Vítovská se kabely nízkého napětí
uloží do země.
Městys se s realizační firmou
dohodl, že při těchto zemních

tu tuto chráničku může pou- se operativně dohodlo, že bužít pro protažení kabelu pro dou pracovat i přes víkend,
telefonní a internetové připo- s instalatérskou firmou Pavjení,“ uvedl k tomu
starosta Jiří
Loskot.
A jak
byl starosta městys e sp oko jen s odvedenou prací
dotyčné firmy? „Práce proběhly bez vět- Stroj, který prováděl protlaky.
ších problémů, s prováděcí firmou Good la Jandery z Nového StrašeBuillding jsem byl spokojen cí bylo dohodnuto, že novou
a navázali jsme i další spo- přípojku vody připojí k rozlupráci. Příkladem toho je, vodům vody v budově zámže tato firma nám zajistila ku o taktéž o víkendu. Tímto
i novou vodovodní přípoj- přístupem těchto dvou jmenoku do naší školy na zámku, vaných firem byla naše škola
a to za minutu dvanáct, jeli- omezena pouze na jeden den,
kož práce na nové vodovodní a to na pátek 11. března. Další
přípojce jsme zahájili 8. břez- akcí s Good Builldingem bylo
na a 10. března prasklo v zemi i položení 22 m silničních obstávající staré železné potru- rubníků v ulici Kalivodská.“
bí. S firmou Good Buillding
Jiří Červenka

FOTO JIŘÍ LOSKOT

REKONSTRUKCE KABELÁŽE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

 V květnu 1942 byla gestapem provedena prohlídka
u Marie Loskotové v hostinci čp.
110. Poté, co u ní nalezlo zbraň,
ji zatklo a po dobu šesti měsíců byla vězněna a vyšetřována.
 Vzhledem ke špatnému stavu polních cest byli jejich vlastníci v roce 1942 vyzváni, aby si
je sami opravili za pomoci obce,
která dodá materiál a lidi k nakládání. Obec navrhla za polní
hlídače rolníky, a to Stanislava
Důrase, Miroslava Prokopa, Josefa Soukupa, Josefa Frice, Bohumila Frolíka, Štěpána Koláře,
Václava Sovu a Josefa Urbana.
 Sklizně obilí byly za 2. světové války dobré, jak potvrdili
tehdejší místní zemědělci. Vedle dodávek bylo tedy možné část
obilí odprodat mšeckému obyvatelstvu, které trpělo nedostatkem
potravin. Veškeré dodávky vykupovalo hospodářské družstvo
Tuchlovice – pobočka Mšec, které
vedl po celou dobu války od roku
1939 Josef Ettl. Ceny obilí za 1 q
byly následující: pšenice 210 K,
žito 182 K, ječmen 176 K, oves
148 – 156 K, řepa 30 K a brambory 63 K.
Jiří Červenka
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STARÉ STROMY U ČERVENÉHO RYBNÍKA

Silvestr Adlt
starosta
Z části hráze Červeného rybníka, od autobusové zastávky až rybníka mně sdělil následující:
Jaké stromy byly z hráze
Silvestr Adlt se narodil
31. prosince 1886 ve Mšeci čp. po ceduli, označující začátek či konec městyse Mšec, zmize- „Když mšečtí rybáři potřebují Červeného rybníka vůbec od14, v rodině ševce Antonína ly stromy. Stalo se tak na začátku března letošního roku. Petr něco pořezat, a zvláště když jde straněny a v jakém byly staTopka, vedoucí mšeckého střediska Rybářství Mariánské Lázně, mně sdělil, že pokácení stromů na části hráze Červeného
rybníka je v podstatě první etapou rekonstrukce, či zpevnění
hráze tohoto rybníka, a než se do kácení vrb a dalších dřevin
pustili, museli mít k této činnosti povolení všech příslušných
orgánů, či institucí, včetně vedení městyse Mšec.

BYLY PORAŽENY, ČÁST HRÁZE BUDE ZPEVNĚNA

Jak tenkrát bylo
Rok 1958
Již v polovině února přilétli
špačkové, bylo téměř 20oC. Poté
však až do poloviny března trvaly mrazy. Dne 20. března nasněžilo 30 cm sněhu. Chladno s občasným sněžením trvalo do poloviny dubna. Poprvé se vyjelo do polí
14. dubna. Celý květen propršel,
ale na jeho konci byla velká vedra.
Kolem 20. června místní ochutnali první třešně (1 kg za 6 Kčs).
Dne 1. srpna tu řádila vichřice,
která strhla čtyři chmelnice (JZD
Na Hájích, A. Říhy, O. Pecha a F.
Škuthana).
- jč -

Na začátku března se porážely staré stromy na hrázi Červeného rybníka. Nyní by se měla tato hráz zpevňovat.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

ký kámen nakoupit, protože
dle jejich mínění je ho zde pro
kvalitní zpevnění hráze málo.
Stromy na hrázi Červeného
rybníka kácel Mikuláš Maloš
ze Mšece, kterého těžba dřeva živí a na kterého se mšečtí rybáři v podobných případech rádi obracejí. K rizikovému kácení na hrázi Červeného

Část hráze Červeného rybníka je již bez stromů.

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Adlta (*1853) a Anežky, roz.
Emmingerové (1855 – 1946)
z Pochvalova 42. Dne 4. června
1912 se ve 26 letech jako domkař oženil s 22letou Mathildou
Krátkou, dcerou sklenáře Josefa
Krátkého ze Mšece 67. V manželství se jim narodili čtyři synové: Josef (*1913) se stal učitelem, Miroslav (*1915) pracoval
jako lesník u Státních lesů Rakovník a Břetislav (1920 – 1996)
vykonával funkci vedoucího
odbytu u lesního závodu Teplá,
nejmladší syn Antonín se narodil v roce 1922, žil však krátce.
Silvestr Adlt se v prvních poválečných volbách, v roce 1919,
stal starostou obce. Po dvou letech však rezignoval. Žil ve Mšeci čp. 14 a zemřel 19. listopadu 1955 ve slánské nemocnici
ve věku 69 let. Jiří Červenka

O způsobu rekonstrukce
hráze Červeného rybníka se
na začátku dubna stále jednalo, a mšečtí rybáři uvažovali asi
o tom, že pomocí bagru s delším ramenem nejprve přihrnou
kamenivo, které se zde nalézá
u paty hráze, do její horní části. A s největší pravděpodobností budou muset ještě něja-

vu? „Z velké části to byly vrby
a rostlo zde i několik jasanů.
Stromy, zvláště vrby, byly napadené houbou, takže jejich
kmeny byly dosti ztrouchnivělé. Koruny stromů byly po nedávných větrných smrštích dosti polámané a jedna z vrb byla
úplně vyvrácená. Stáří stromů bych odhadoval na 40 let
a vzhledem k jejich špatnému
stavu byly na hranici své životnosti,“ prozradil mně ještě Mikuláš Maloš.
Libor Pošta

NA MAŠKARNÍM PLESE

VYHRÁLA ADDAMSOVA RODINA
Dne 19. března od 20 hodin
pořádal Městys Mšec v kulturním zařízení Maškarní
zábavu pro dospělé. Vstupné bylo dobrovolné a k tanci
a poslechu hrála hudební kapela Ikaros. Celkem se sešlo
cca 80 lidí. Hosty obsluhoval
p. Šlehofer.

V průběhu večera byly vyhlášeny nejlepší masky, oceněny
však byly všechny. První místo získala Addamsova rodina,
druhé místo Manka a Rumcajs a na třetím místě se umístil
Scooby-Doo s přáteli. Dalšími
masky byly: mafie, mnich, vojandy, andělé a princezna.

Týž den odpoledne od 15
d o 1 7 ho d.
městys pořádal ještě Dětský maškarní
karneval. Pořadem provázel Michal
Krulich a animátorka Petra.
Pro děti byly
připraveny
soutěže, hry,
diskotéka, palačinky s nutellou a ovocem, limonáda a ceny
za masky. Celé
Addamsova rodina jak vyšitá.
odpoledne se
neslo v indiánském duchu. ší masky, například: mimoň,
Vstupné bylo též dobrovolné. hulk, mário, beruška, šmoula,
Akce se zúčastnilo asi 110 dětí motýlek, víla, princezna, včelse svým doprovodem. I zde ka, karkulka, troll a další.
byly oceněny nejzajímavěj- az -

Dětského maškarního plesu se ve Mšeci dne 19. března
zúčastnilo 110 dětí se svým doprovodem.

FOTO TOMÁŠ LOSKOT

FOTO LENKA BÍLKOVÁ

Naše poznámka
Dokončení ze strany 2
místního chlapce Josefa Seiferta,
který do války narukoval krátce po svých dvacátých narozeninách. Jak se blížil konec války, začal věřit, že čtyřleté válečné běsnění přece jenom přečká,
v létě 1918 ho však čekala absurdní smrt... Jiří Červenka

o nějaké rizikové kácení, tak volají většinou mě. Stromy na hrázi Červeného rybníka jsem kácel hned po výlovu tohoto rybníka, na začátku března. Nebylo to úplně jednoduché, protože po hrázi rybníka vede krajská silnice. Takže stromy jsem
musel kácet tak, aby padaly
do vody nebo na hřeben hráze,
což se mi docela dařilo, a pak je
pomocí universálního kolového traktoru s navijákem z vody
vytahat, rozřezat a odvézt pryč.
Za dvě hodiny bylo hotovo.“
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STAVBA MŠECKÉ BRÁNY: ANO NEBO NE?

NÁKRES ARCHITEKT JIŘÍ MRÁZEK

Mezitím se však začaly nepříznivým způsobem vyvíjet
některé okolnosti spjaté s tímto záměrem. Náklady na postavení brány se nejen kvůli covidové pandemii podstatně zvýšily (brána by měla stát cca 1,8
mil Kč s DPH a získaná dotace
představuje 700 tis. Kč, původní částka před dvěma lety byla
přitom odhadnuta na 950 tis.
Kč) a oslovení architekti na revitalizaci městyse, jejichž záměrem je vytvoření centra městyse
na zámeckém nádvoří, obnovení brány nepodporují.
Abych získal postoje jednotlivých stran ohledně zámecké brány, oslovil jsem všechny
místní obecní zastupitele s dvěma otázkami: 1. Jaký je Váš názor na postavení zámecké brány na Tyršově náměstí? 2. Jak
byste naložil s přidělenou dotací na stavbu brány? Svůj názor bylo ochotno sdělit pouze
šest z nich, jejich odpovědi zde
přinášíme:
Jiří Loskot, starosta:
1. Výstavbu brány jako jednotlivého celku jsem nikdy nepodporoval. Můj názor byl takový, že pokud chceme něco
obnovovat, pojďme to obnovit
jako celek a ne obnovit bránu,
a poté vstoupit do zámeckého nádvoří, kde máme budovy
v žalostném stavu. Ale v naší
skupině – STAN, převládl názor pro obnovu brány, tak jsem
to respektoval a podpořil v této
věci i doplnění strategického
plánu. Jenomže všechno má
svůj vývoj a po jednoznačném
stanovisku tří architektů, dle
mého názoru špiček ve svém
oboru, že bránu obnovovat je
nekoncepční a obnovovat by
se neměla, jednoznačně jejich
stanovisko podporuji a stojím
za ním. Vždyť když mi chytne slepé střevo, tak si ho nenechám operovat od automechanika, ale od lékaře. To samé by
mělo platit i v oboru architektury. Naši tři architekti Roith,
Pračka a Hančl jsou velmi zkušení a jak jsem již řekl špičky
ve svém oboru. Vždyť Matyáš
Roith dělá hlavního manažera
české expozice na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, kte-

zajímavý architektonický pr- lím, že je v naší obci určitě povek, jak z pohledu Tyršova ná- třebnější udělat daleko důleměstí, tak zámeckého areálu. žitější věci. A hlavně využít ty
Měla by dokreslovat charakter projekty, které jsou už zaplacecelého památkově chráněného né. Věci by se měly dělat s rozareálu našeho zámku.
myslem a v souladu se strate2. Přes dva roky se snažíme gickým plánem, který bohužel
o získání dotace, kterou jsme skončil a nový stále není hotorá stále probíhá. Proto bychom nakonec po dlouhých útrapách vý. Co k tomu dodat?
měli dát na architekty. Když se
ptám našich spoluobčanů, které potkávám, tak jsem nezaznamenal ani jeden názor, který by
podpořil výstavbu brány, ba naopak. Třeba pánové Pavel Sedláček, Ladislav Uher, tehdejší
starosta pan Ševčík, pan Miroslav Sedláček – ti všichni se vyjádřili, že postavit zpátky bránu by byl neskutečný nesmysl.
Rovněž jsem hovořil s dodavatelskou firmou, která vyhrála soutěž s tím, že bránu obTakto vypadala brána do zámeckého hospodářského dvora
noví za 1,87 mil. Kč a jednatel
v roce 1929.
firmy mi sdělil, že za tuto částku rozhodně bránu nepostaví získali, a tak si myslím, že by
Libuše Bestajovská, zastua odhaduje náklady na stavbu byla škoda ji nevyužít, i když pitelka:
v dnešní době min. na 2,5 až 2,7 výsledná podpora není tak vy1. Na Vaši první otázkou odmil. Kč. Takže moje odpověď je soká, jak jsme při žádání o do- povím též dotazem. Kdybyste
jednoznačná. Obnova brány by taci předpokládali. Na vině je byl starostou Mšece, rozhodl
nás stála kolem 2 mil. Kč a nic neustálé zdražování stavebních byste o dotaci na výstavbu záby nám nepřinesla, ba naopak. materiálu a práce. Troufám si mecké brány, která se nalézá
Možná by nám byla na obtíž. říct, že levněji už ji určitě ni- z jedné strany u oprýskaného
Vím, že obnovu brány podpo- kdy nepostavíme.
domu a z druhé strany u zchátruje pan architekt Mrázek. To
Jiří Šuma st., zastupitel:
ralé stodoly? A to nemluvím
mě ale nepřekvapuje, jelikož je
1. O mém stanovisku všich- o polorozbořených chlévech,
to zaměstnanec Národního pa- ni ví.
špýcharu a dosluhujícím kulmátkového ústavu.
2. Souhlasím s využitím dota- turním domě. Na úřadě již něce na stavbu brá- kolik let leží studie na celý zány.
mecký dvůr, kterou jsme zadaLenka Chme- li projektantům za mého půsolařová, zastupi- bení na úřadě. Začalo se pracotelka:
vat na projektu nového kultur1. K výstavbě ního domu, tento projekt měl
brány z Tyršo- být první v revitalizaci celéva náměstí jsem ho zámeckého dvora, bohužel
se už vyjadřova- po nastoupení pana Loskota
la hned v začátku na úřad městyse vzaly veškeré
této akce. Připadá projekty za své.
mi to nesmyslné.
2. Na Vaši druhou otázku jasVy byste si taky ná odpověď: pokud bude městynejdříve při stav- si dotace přidělena, nemůže být
bě nového domu použita na nic jiného, takže Mšec
stavěl nová vrata bude mít krásnou novou bránu
a pak teprve bu- u zchátralého zámeckého dvora.
doval dům a zaTomáš Jílek, zastupitel:
1. Od začátku jsem proti stavTakto by měla vypadat znovuobnovená hradu? Za mě nesmysl. Pokud se bě této brány. Přijde mi to nabrána z pohledu od Tyršova náměstí.
v budoucnu bude prosto nelogické, stavět nejprve
2. Na tuto otázku je odpověď něco realizovat v prostoru ná- bránu do polorozpadlého areájednoduchá. Dotací 726.000 Kč dvoří – pod kulturním domem, lu... Spíše mi to připadá jako tabychom mohli čerpat až po do- bude se muset dopravovat sta- kový pomníček, aby bylo vidět
končení stavby, a to v roce 2023. vební materiál, odvážet nepo- , že někdo něco udělal... Opět
Takže pokud by se stavba nere- třebné. A vše velkými auty... budeme vynakládat statisíce
alizovala, tak by se žádná dota- Za mě tedy za této situace roz- za nové a nové studie, ale zace nečerpala.
hodně ne.
čneme tím, co by mělo případTomáš Rosenbaum, mís2. Pokud dostaneme dotaci ně přijít až nakonec. A smutné
tostarosta:
na bránu, tak se asi za ty pení- je, že po současném starostovi
1. Já jsem určitě pro to, aby ze musí postavit brána. Takže zůstane pouze brána... Takže
brána byla postavena. Bude to nevím, kam tím míříte? Mys- takový pomníček...

SOUKROMÝ ARCHIV JIŘÍHO POPOVIČE

Ještě v polovině minulého století se ve Mšeci na kraji Tyršova náměstí vypínala mohutná vysoká klenutá brána, kterou se vstupovalo či vjíždělo do zámeckého areálu. Koncem
roku 2019 začal městys uvažovat, že ji nechá obnovit. V únoru následujícího roku byl zhotoven projekt architektem Jiřím
Mrázkem a následně byly podnikány kroky k získání stavebního povolení.

2. Dotaci nelze použít na nic
jiného, tudíž budeme mít krásnou novou bránu do polorozpadlého skanzenu... A za to
budou jistě všichni obyvatelé Mšece rádi... Jediná dotace,
která se za tolik let podařila
současnému vedení vyjednat...
Architekt mšecké brány Jiří
Mrázek:
„Obec Mšec se svou dlouhou
historií prodělala velmi zajímavý stavební vývoj a její střed,
původní mšecká náves, je jeho
názorným dokladem. Navíc má
nespornou urbanistickou kvalitu, kde dominantami je kostel sv. Kateřiny a pak rozlehlý
areál zámku. Ten se do ústředního prostoru promyšleně obracel architektonicky výraznou
vstupní branou. Tuto stále patrnou a dobře vyváženou kompozici je, domnívám se, třeba respektovat i dnes.
Po oslovení navrhnout rekonstrukci brány jsem neváhal. Práci na tomto projektu
jsem uvítal, protože jej považuji za možnost rehabilitace dříve
poškozeného historického místa i s jeho souvislostmi. Jsem
přesvědčený, že dřívější účelové
zbourání zmíněné brány, možné ostatně jen v předcházejícím
období, bylo pro tento celek zásadní chybou.“
Architekt revitalizace Mšece Matyáš Roith:
„S rekonstrukcí brány bych
nespěchal. Vlastně bych obnovu vůbec nerealizoval. Pokud se
má městys rozvíjet v prostoru
před zámkem, pokud zde má
vzniknout nové centrum, bude
brána rozdělující spojnici prostoru u zámku a prostoru před
radnicí na škodu. S kolegy jsme
se shodli, že stávající „bránu“
by bylo vhodné rozšířit, respektive ponechat jen krajní pole
(pouze jako upomínku).
Dříve zámek sloužil jinému
účelu. Soukromý prostor byl
oddělen od veřejného. Tehdy to
mělo svůj důvod. Již dnes je ale
prostor využíván jinak a věřím,
že v budoucnu se stane prostor
„za branou“ živým rušným
místem. Proto teď „odříznout“
tuto lokalitu považuji za velmi
nekoncepční.
Osobně bych raději nejdříve diskutoval koncepci rozvoje a pak investoval tam, kde to
má hlavu a patu. Udělat honem rychle něco, jen protože
na to vyšla dotace, může v budoucnu výrazně komplikovat

Dokončení na straně 6
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CHMEL SE V OKOLÍ MŠECE

PĚSTUJE NA 132 HEKTARECH

Chmel se v okolí městyse Mšec pěstuje již dlouhá léta, a pěstováním chmele či produkcí zeleného zlata se v této oblasti zabývala již řada zemědělských subjektů. V posledních letech
chmelnice v okolí Mšece a Mšeckých Žehrovic obhospodařuje
firma se sídlem v nedalekém Pochvalově. Nejen o současném
stavu těchto chmelnic a nynějších podmínkách pro pěstování chmele jsem hovořil s Lukášem Knotem, hlavním chmelařem společnosti:

Dne 10. dubna se drátkovalo
u Mšeckých Žehrovic.
seli z této naší řekněme tradice ustoupit.
zz Chcete plochy chmelnic
v okolí Mšece ještě rozšiřovat?
Původně jsme o výstavbě
dalších chmelnic v okolí Mšece uvažovali, ale naše plány
jsme museli přehodnotit, protože teď opravdu nevíme, jaký
bude v této nelehké době a samozřejmě i v příštích letech zájem o žatecký chmel, a tudíž,
zda dokážeme zajistit odbyt našeho chmele.
zz Stále pěstujete jedinou
odrůdu chmele – Žatecký poloraný červeňák?

Lukáš Knot, hlavní chmelař společnosti CHMEL,
spol. s r.o.
zz V s ou č asné d ob ě s e
ve chmelnicích drátkuje. Protože disponujete speciálními
plošinami na drátkování, tak
asi nepotřebujete tolik brigádníků, a možná, že drátkování
se obejde i bez nich. Jak je to
ve skutečnosti?
Naši kmenoví zaměstnanci chmelnice nejprve uvedou
do stavu, že do nich můžeme
vjet s našimi drátkovacími plošinami. To znamená, že před
drátkováním proběhne ještě
kultivace chmelnic, řez chmele a jeho přihnojení. Drátkování ve mšeckých chmelnicích
zvládáme se čtyřmi až pěti plošinami a patnácti lidmi, většinou našimi zaměstnanci. Takže
brigádníků opravdu moc nepotřebujeme. S jednou plošinou
dokážeme denně nadrátkovat
1,25 až 1,5 ha chmelnice, někdy i trochu více, a tak chmelnice v okolí Mšece drátkujeme
20 až 25 dní.
zz Horší je to asi při následném zavádění, při kterém
je potřeba ruční práce, řekl
bych, značná. Jak se chcete se
zaváděním chmele vypořádat
v letošním roce?
Dnes se snažíme jít i cestou
tzv. samozavádění.
zz Co si mám pod tímto pojmem představit?
Že část chmelových rostlin je schopna se na drát natočit sama, části musíte pomoct.
Tudíž není to klasické, „poctivé“ zavádění, při kterém na každý drát zavádíte dva chmelové
výhonky a ostatní nekompromisně otrháte. Takže my se podle stavu chmelového porostu
v každé chmelnici rozhoduje-

FOTO LIBOR POŠTA

ší míře obnovovat.
zz Čím je to dáno, že životnost chmelových babek je
dnes nižší?
Já si myslím, že je to způsobeno šlechtěním.
zz Prakticky každý rok jste
v okolí Mšece rekonstruovali určitou plochu chmelnic.
Stane se tak i v letošním roce?
Každým rokem v okolí Mšece obnovujeme zhruba 10 ha
porostů chmele, a stane se tak
i v letošním roce, a co se týče
rekonstrukcí chmelových konstrukcí, tak v letošním roce,
stejně jako v loňském roce,
žádné opravovat nebudeme.
Do roku 2020 jsme v okolí Mšece každý rok rekonstruovali asi
pět až osm hektarů chmelových
konstrukcí, ale vzhledem k výraznému zdražování prakticky všeho materiálu jsme mu-

FOTO LIBOR POŠTA

zz Na vchodu do sídla, či
kanceláří vaší společnosti je
nápis Farma Parthenaise, ale
na dveřích vašich aut vidím
nápis Chmel Pochvalov, a tak
nevím, jaký je teď název zemědělského subjektu, který se
zaměřuje na pěstování chmele
a nemalé plochy chmelnic obhospodařuje i v okolí Mšece...
Firma, která se věnuje čistě
pěstování chmele, nese název
CHMEL, spol. s r.o. Společnost,
která obdělává ostatní polnosti a věnuje se chovu skotu, má
název Farma Limousine s.r.o.
Takže dnes jde o dvě společnosti pod jedním vlastníkem,
kterým je pan Ladislav Chvátal.
zz Zůstaňme u chmele.
Na jaké ploše ho nyní pěstujete a kolik hektarů chmelnic
se nyní nachází v okolí Mšece
a Mšeckých Žehrovic?
V současné době pěstujeme
chmel na necelých 700 hektarech, chmelnice v okolí Mšece
a Mšeckých Žehrovic mají rozlohu 132 ha.
zz Zhruba před dvěma lety
jste pěstovali chmel asi na 300
hektarech, což znamená, že
jste někde získali, či přikoupili dalších cca 400 hektarů
chmelnic...
Ano, majitel firmy je získal
od společnosti PP servis, která „spadla“ pod křídla firmy
CHMEL, spol. s r.o. Takže dnes
se pěstování chmele věnujeme
na šesti střediscích – Pochvalov,
Mšec, Nesuchyně, Běsno, Blšany a Staňkovice.
zz V jakém stavu jsou dle
Vašeho mínění chmelnice,
jak chmelové konstrukce,
tak i porosty chmele, v okolí Mšece?
Chmelnice, či chmelové konstrukce v okolí Mšece jsou dle
mého mínění v dobrém stavu
a co se týče chmelových porostů, tak jejich průměrné stáří je
asi 24 let. Dříve, někdy na konci minulého století, by se jednalo ještě o „mladé“ porosty, ale
dnes je tento chmel starý, a takové porosty již musíme ve vět-

Ano, tato odrůda chmele je
pro půdy a polohy, ve kterých
chmel pěstujeme, naprosto
vyhovující, takže o nějaké jiné
odrůdě chmele určitě neuvažujeme.

me, jaký způsob zavádění bude
v určitý okamžik vhodnější –
či ten klasický a pracnější, či
se „spokojíme“ se samozaváděním. A pokud tyto způsoby
zavádění vhodně kombinujeme, v okolí Mšece potřebujeme
na zavádění zhruba 50 pracovníků, z nichž si větší část musíme najmout. Po tomto prvním
zavádění je třeba ještě všechny
chmelnice projít a nezavedený, či špatně zavedený chmel
znovu natočit na drátky. Na to
nám zde, v okolí Mšece, stačí
asi 15 lidí.
zz Každý rok v chmelnicích
„bojujete“ s různými škůdci a chorobami chmele. Nyní,
kdy je poměrně velké sucho
a teplo, jsou ideální podmínky pro lalokonosce libečkového, který okousává vzcházející chmel. Jaký je řekněme nápor tohoto škůdce v posledních letech?
Neřekl bych, že tlak tohoto
škůdce je v posledních letech
nějak extra velký, ale i tak musíme každý rok na nějakých plochách proti lalokonosci zasáhnout – provést chemický postřik. Jedná se asi o 10 hektarů
a nejčastěji se lalokonosec vyskytuje ve chmelnicích v okolí
fotbalového hřiště. Pokud bychom k chemickému ošetření nepřistoupili, tak by tento
škůdce dokázal chmel místy
úplně sežrat, čili způsobit zde
holožíry. Té chemie se místní lidé bát nemusejí, protože
v současné době je k životnímu prostředí mnohem vlídnější, či šetrnější.
Libor Pošta

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V březnu oslavili
Beckl Karel
65 let
Kopřiva Zdeněk
60 let
Seemann Josef
84 let
Dokládalová Venuše 80 let
Vyskočilová Růžena
70 let
Česká Marie
75 let
Vinter Jiří
65 let
Kindlová Hana
80 let
Sýkorová Alena
75 let
Zima Jan
70 let
Slapnička Václav
70 let
Břežný Luděk
65 let
Hamplová Miloslava 81 let
Štěpán Jaroslav
80 let
V dubnu oslavili
Procházka Václav
65 let
Herold Jiří
60 let
Zelenková Světoslava 75 let
Netrvalová Eva
75 let
Kvasničková Marie
82 let
Kůrková Libuše
83 let
Vojkůvka Josef
60 let
Švecová Miroslava
88 let
Rusnak Vasyl
60 let
Pokorná Hana
75 let

Narodili se
Ve slánské porodnici se
19. února narodil Petr Brabec
ze Mšece

Odešli navždy
Dne 3. března zemřela paní
Alexandra Mikovcová ze Mšece čp. 246 ve věku 76 let
Dne 1. dubna zemřela paní
Jindřiška Košálová ze Mšece
čp. 294 ve věku nedožitých 87 let
Dne 11. dubna zemřel pan
Miroslav Dipolt ze Mšece čp.
233 ve věku nedožitých 75 let

STAVBA MŠECKÉ BRÁNY…
Dokončení ze strany 5
(a prodražovat) naplnění větších cílů.“
Zda se zámecká brána obnoví
či nikoliv, není tedy stále jasné.
Jiří Červenka
(Pozn. red.: Zastupitelka Libuše Bestajovská ve své odpovědi uvedla, že na úřadě městyse leží již roky studie na celý
zámecký dvůr. A tak jsem se
po ní začal shánět. Na úřadě jsem nic takového nenašel,
ale pan architekt měl tuto studii naštěstí ještě stále uloženu
v počítači. „Ačkoliv se to jmenuje Studie, je to jen takový
prostorový nástin. K realizaci
by musela být udělaná nejpr-

ve podrobná studie a následně samozřejmě projekt k stavebnímu řízení a pak projekt
prováděcí,“ uvedl k této studii
její autor, architekt Jan Červený. Víceméně se jedná o popis
a umístění stávajících objektů
v zámeckém areálu.

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo Mšeckých listů vyjde 7. července. Příspěvky do tohoto vydání můžete
zasílat e-mailem nebo poštou
do 20. června na adresu naší redakce nebo odevzdat na městském úřadu.
- red -
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O KAPRY Z RYBNÍKŮ V OKOLÍ MŠECE

JE V POLSKU A NĚMECKU VELKÝ ZÁJEM

a rozporcována, nejeví takový zájem jako v předchozích
letech?
Přestože kilogram kapra dnes
nabízíme i za více než 90 Kč, tak
si myslím, že cena v tom nehraje takovou roli, jako to, že lidé,

FOTO LIBOR POŠTA

zz Co je podle Vás příčinou zvláště ti mladí, jsou dnes potoho, že zákazníci o rybu, kte- hodlnější a také asi nemají torá není vykuchána, očištěna lik času, a raději si rybí maso

Měsíc po výlovu byla hladina Červeného rybníka asi metr pod
běžným stavem.
opatří tak, že zajdou do nějakého obchodního centra, kde
si koupí již naporcovanou, či
jinak zpracovanou rybu. Příprava nějakého pokrmu z ryb
je tak pro ně jednodušší.
zz Když si k vám někdo při-

VE MŠECI SE KONAL
VELIKONOČNÍ JARMARK

vy. Ještě před začátkem samotné akce již přicházeli první návštěvníci, kteří si měli možnost
prohlédnout či zakoupit veli-

FOTO LIBOR POŠTA

V neděli 10. dubna se konal
v salónku restaurace Na Knížecí za poměrně velkého zájmu
Velikonoční jarmark. Před za-

jede koupit kapra, a to ne- již po roce, a nejen na pod- bílých ryb a „pochutnávají“ si
jen před vánočními svátky, zim. Výjimkou jsou rybníky, hlavně na střevličce východpo jakém kaprovi nejčastěji jejichž produkce je určena pro ní, která k nám byla zavlečena
„sáhne“?
Největší zájem je o tzv. výběr,
což je kapr o hmotnosti vyšší
než 2,5 kg.
zz Jaké další druhy ryb jste
zákazníkům nabízeli před vánočními svátky?
Jako další, vedlejší druhy ryb
jsme nabízeli například amury,
tolstolobiky a líny.
zz Dříve jste rybníky lovili
vždy po dvou letech od vysazení násady, ale dnes většinu
rybníků lovíte každým rokem.
Čím je to dáno?
Výlov Červeného rybníka proběhl 3. března.
Je to dáno požadavky našich odběratelů. Většina naší jiné, většinou české odběratele, z povodí Dunaje a v některých
rybí produkce totiž směřuje a také na zarybnění revírů Čes- našich rybnících se v předena export, především do Pol- kého rybářského svazu.
šlých letech příšerně přemnoska, kde jsou velké zpracovny,
� Do vašich rybníků mimo žila. Ale naštěstí pro malé, či
které požadují kapra do dvou kapra a dalších býložravých menší štiky a candáty je tato
kg hmotnosti. Před vánoční- ryb vysazujete i dravé ryby... rybka velkou pochoutkou.
mi svátky bylo
zz Rybníky v povodí Lodejen ze Mšece
nice, od Třtického rybníka až
do Polska vyexpo Lodenický rybník, jsou nápedováno téměř
drže vyloženě produkční, což
100 tun kapra.
se nedá říct o rybnících na nePamatuji si, že
dalekém Bakovském potoce,
jsme nakládali
který protéká Srbčí...
osm velkých kaAno, v povodí Bakovského
mionů, a v kažpotoka, ve Spáleném rybnídém se převáželo
ce, v Babinci a dalších rybníčasi 120 metráků
cích u Kalivod, odchováváme
kapra. Do Něnásadového kapra, což je ryba
mecka jsme nao hmotnosti 20 až 25 dkg.
kládali také nězz Začátkem března jste lokolik kamionů,
vili Červený rybník, hned vea Němci požadle vašeho střediska. Co jste
dují ještě o něco
vylovili?
menší kapry –
Vylovili jsme asi 190 metráků
d o h mot no s - Mšečtí rybáři nakládají kapry do jednoho kapra o hmotnosti cca 1,5 kg,
ti 1,4 kg. O kap- z polských kamionů.
který byl exportován do Polska.
ry z našich rybDále 5 metráků amura, tolstoníků je v Německu a zvláště
Ano, do našich rybníků pra- lobiky, asi 50 kg lína, nějaké štiv Polsku opravdu velký zájem. videlně vysazujeme štiky a can- ky a pár candátů. Okouni téměř
Takže většinu rybníků lovíme dáty, které regulují populaci vymizeli.
Libor Pošta
FOTO TOMÁŠ LOSKOT

Nejvíce ryb, především kaprů, se na mšeckém středisku
Rybářství Mariánské Lázně prodá logicky před Vánoci. Před
posledními vánočními svátky se zde prodalo cca 25 metráků
kapra. Někomu se toto číslo může zdát vysoké, ale v porovnání s předchozími lety je vůbec nejnižší. Co je příčinou stále menšího zájmu o českého kapra – o celou, nijak zpracovanou rybu? Nejen o tom jsem se bavil se Zdeňkem Kopřivou,
vedoucím sádek na mšeckém středisku.

Stánky na Velikonočním jarmarku.
hájením samotné akce se sešlo
v salónku několik šikovných
místních i přespolních lidí, aby
zde připravili své výrobky a vyzdobili sál velikonočními moti-

konoční zboží a dekorace, pomlázky, ošatky, perníčky kraslice a jiné. Děti zde měly také
své dílničky, kde si mohly zkusit vyrobit různé výrobky.- jč -

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 4. března v dopoledních
hodinách napadlo pár centimetrů
sněhu, a to stačilo, aby se na silnici I/16 proti autobusovému nádraží stala dopravní nehoda.
Ve směru na Slaný jel kamion
a z autobusového nádraží vyjelo
osobní vozidlo tak, že omezilo jízdu kamionu a kamion musel přibrzdit. To se stalo osudné rakouskému řidiči, který pozdě zareagoval a narazil do levé části návěsu.
Náraz byl tak silný, že pro auto musela přijet odtahová služba. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. - jč -

FOTO JIŘÍ LOSKOT

RAKOUSKÝ ŘIDIČ NEDOBRZDIL

Rakouský řidič nedobrzdil a pro nabourané auto musela
přijet odtahovka.
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KDO VE MŠECI V ROCE 1841 VLASTNIL STÁ
Píše se rok 1841, z kterého pochází i námi
postupně zveřejňovaná mapa Mšece z Národního archivu, v městečku se nachází 118
domů a lidé v nich žijí poklidným a většinou
i spokojeným životem, a to přestože stále ještě musí chodit na robotu. Podařil se nám sehnat seznam vlastníků zdejších domů z uváděného roku 1841.
Vlastnici jednotlivých domů: čp. 1 Josef Jelen, čp. 2 Filip Černay, čp. 3 František Jílek, čp.
4 Josef Posledník, čp. 5 Josef Peterka, čp. 6 kníže Jan Adolf Schwarzenberg (stavební místo),
čp. 7 Kateřina Froňková, čp. 8 Josef Kozel, čp.
9 František Adelt, čp. 10 Josef Kubricht, čp. 11
Marie Bradková, čp. 12 Bonaventura Posledník, čp. 13 Josef Springer, čp. 14 František Král,
čp. 15 Vojtěch Brávník, čp. 16 Josef Kraus, čp.
17 Jan Pech, čp. 18 Augustin Hönig, čp. 19 Tomáš Černucký, čp. 20 Jan Černay, čp. 21 Václav Volf, čp. 22 Martin Hlavoň, čp. 23 Václav
Procházka, čp. 24 Josef Babůrek, čp. 25 Václav
Bort, čp. 26 Jan Springer, čp. 27 Jan Mansfeld,
čp. 28 Jan Krebs, čp. 29 Jan Fořtík, čp. 30 Barbora Stehlíková, čp. 31 Kateřina Stehlíková,

čp. 32 Karel Stehlík, čp. 33 Václav Kindl, čp. 34
Václav Důras, čp. 35 Jan Reinisch, čp. 36 Václav
Stehlík, čp. 37 Kašpar Frih, čp. 38 Matěj Valenta, čp. 39a Marie Mühldorfová, čp. 39b Rozálie
Brabcová, čp. 40 Antonín Kovářík, čp. 41 Jan
Prokop, čp. 42 Antonín Klein, čp. 43 Josef Malec, čp. 44 Josef Lukáš, čp. 45 byla fara, čp. 46
kníže Jan Adolf Schwarzenberg, čp. 47 Matěj
Ziprian, čp. 48 Josef Pechoč, čp. 49 František
Liebezeit, čp. 50 Josef Pechoč, čp. 51 František
Duchek, čp. 52 Vojtěch Kašpar, čp. 53 Václav
Volf, čp. 54 Václav Novák, čp. 55 Josef Kolářík, čp. 56 Jan Loskot, čp. 57 František Utěšil,
čp. 58 Josef Grüner, čp. 59 Josef Sedláček, čp.
60 Josef Kára, čp. 61 František Mansfeld, čp.
62 Václav Svačina, čp. 63 Jan Salač, čp. 64 Antonín Schwarz, čp. 65 Kašpar Pechoč, čp. 66
Marie Kleinová, čp. 67 František Utěšil, čp. 68
Kornhauská fara, čp. 69 Josef Brabec, čp. 70
Kornhauská obec, čp. 71 Václav Juppa, čp. 72
kníže Jan Adolf Schwarzenberg (cihelna), čp.
73a Josef Lánský, čp. 73b Václav Březovský, čp.
74 Marie Kypová, čp. 75a Václav Stehlík, čp.
75b Matěj Charvát, čp. 76a Martin Šleger, čp.
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76b Rozálie Vinklerová, čp. 78 kníže Jan Adolf
Schwarzenberg (proluka), čp. 79 František Procházka (Červený mlýn), čp. 80 kníže Jan Adolf
Schwarzenberg (sádka, rybárna), čp. 81 kníže
Jan Adolf Schwarzenberg (myslivna), čp. 82 Karel Neuman (pila), čp. 83 Karel Neuman (Pilský
mlýn), čp. 84 kníže Jan Adolf Schwarzenberg,
čp. 85 Jan Balásek, čp. 86 obecní dům, čp. 87
kníže Jan Adolf Schwarzenberg (flusárna a kořalna), čp. 88 Jan Mansfeld, čp. 89 Jan Suk, čp.
90 František Adelt, čp. 91 Tomáš Krebs, čp. 92
Jiří Kolářík, čp. 93 Marie Volfová, čp. 94 Anna
Valentinová, čp. 95 Matěj Krebs, čp. 96 Jan Sýkora, čp. 97 František Volf, čp. 98 Josef Ševčík,
čp. 99 Václav Dítě, čp. 100 Kateřina Bláhová,
čp. 101 Ondřej Krebs, čp. 102 Josef Malec, čp.
103 Josef Brabec, čp. 104 Jan Hönig, čp. 105
Jan Kozel, čp. 106 Matěj Dipold, čp. 107 Václav Jirkal, čp. 108 Josef Sedláček, čp. 109 škola,
čp. 110 Antonín Čížek, čp. 111 Václav Lukavský, čp. 112 Josef Neuman, čp. 113 Václav Černay, čp. 114 Josef Kovářík, čp. 115 Josef Adlt,
čp. 116 Josef Bort, čp. 117 Josef Stehlík, čp. 118
kníže Jan Adolf Schwarzenberg.

1
7
13
19

ÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ DOMY

DÍL
MAPY Č.

20

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

Národní archiv, Stabilní katastr
Indikační skizzy, sign. RAK 153
(celá skica)
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ZE VZPOMÍNEK MALÉHO JAROUŠKA A KMETA JAROSLAVA

zat na zahradu na sluníčko, to
potřebujete.“ Poslechl jsem, šel
jsem na naši zahradu a za chvilku jsem spal jako dudek. Zdálo
se mi určitě o nich.

Helenka Šlégrová, provd.
Kučerová.
Najednou slyším bušení a volání: „Dědo, tati, tati, dědo, co
je s tebou?“ A už Sonička přelézala vrata. „My máme strach,
jestli se ti něco nestalo.“ „Holky, nic, jen jsem dobře usnul.“
No a stěžoval jsem si, že jsem
dneska z toho Jeníka smutnej.

Představení Tylových Kostnických plamenů, které zahráli pozdenští hasiči v roce 1933. Hra byla
velmi úspěšná a dočkala se mnoha repríz. Zleva dolní řada: Josef Chomout (Jan Žižka), Josef Husák, Josef Perníček, Jan Perníček (Jan Hus), Jaroslav Pospíšil, Lojzička Vítová, vedle ní její budoucí manžel Ruda Charvát. Horní řada zprava: Tonča Zímová, Boža Šubrtová, Ruda Patlák, režisér a starosta František Kučera, Václav Pondělíček a maskeři a holiči Rudolf Ulrich a jeho pomocník Václav Hora.
nácti dnů vzal s sebou i Jendu.
Byl jsem z toho moc smutný
a říkám si: „Dneska bude mít
Komenda pohřeb, musíš se
na to podívat. Moc mně budeš,
Jeníku, scházet.“ Jak tak smutním, zvoní mi telefon a volá
Šárka Nováková, které jsem
dělal sedmnáct let šéfa: „Pane
Ulrich, je krásně, koukejte ma-

„Vždyť víš, Soňo, jak to u nás
vypadalo. Jestlipak si něco pamatuješ?“
„No, jak by ne! V krámě
bylo narváno, harmoniky hrály a zpívalo se. Za naší zahradou jsou Ádltovi a všichni tři
Ladislav, Václav i hřešický Josef si u nás hráli. I pan Jan
Najman, který byl dědou na-

meň panu Cihlářovi říct: Dejte
si bacha na prsty, ať se neříznete.“ Pan Cihlář byl trochu lakomej, protože když salám dávala
jeho paní Viktorka, tak byl trochu delší. Jak jsem přišel zpátky, tak šup s ním do kamen.
Kluci mi pomohli – pomocník
Václav nebo i učedník Petr. To
byla dobrota!

jí záchvaty. Rodiče se snažili jí
to vynahradit, krásně jí strojili.
To věděl mladej František
Kučera, když se vrátil ze studií z Roudnice. Byl to vysokej,
světlovlasej, krásnej člověk.
Uměl počítat, a tak se dostal

Pátý sjezd Pozdeňáků v roce 1985. Zprava Jaroslav Ulrich, Milada Motyčková, Božena Sedláková, Julča Pospíšilová a Heda
Šubrtová (provd. Křupková).
vali, ale ani jeden se devadesátky nedočkal. A já jsem starší
už dneska.
Pan Karbus často říkal: „Jsem
rád, že se ten náš kluk oženil
a mám dva vnuky.“ Pan Kučera vždycky odvětil: „No, já
jsem měl Františka na studiích
v Roudnici. Vrátil se a nyní se
taky ožení. Nevěstu ještě nemá,
ale ten jí najde lehce. Já bych
byl radši, aby se někam přiženil. Mám dceru Anežku (později paní Šebková) a to víš, dcera je dcera.“
Teď zpátky k Helence Šlégrové, co mi nechávala korunu diškrece. Pocházela z rodu
Šlégrů. Jiří Šlégr se do Pozdně
přistěhoval jako mladý řezník
ze Mšece a koupil si zájezdní
hostinec, který byl v té době
v Pozdni největší, byl tam sál
jako nikde. Předal hostinec
pak synovi a ten, když měl předat hostinec dalšímu potomkovi, udělal výjimku a hostinec dostala dcera. Měl sice tři
syny, ale sehnal pro svou jedinou dceru bohatého ženicha
z Chmelákova, který přinesl
další peníze. Své syny neodbyl, koupil jim chalupy. Dvě
byly v Poustkách. Jednu měl
nejstarší, nejmladší měl cementárnu. Třetímu zakoupil
v ulici pěknej barák a nádhernou ovocnou zahradu. A tomu
se dařilo nejlépe. Proč? Protože ostatní synové měli víc dětí,
kdežto on měl jen Helenku.
Helenka měla krásný vlasy, proto chodila každý týden
k holiči, byla robustnější postavy, obrovský dobrotisko, ale
bohužel nemocná. Od narození měla padoucnici, chytávaly

do chalupy k Helence. Do půl
roku byla veselka. Já na tý veselce byl: když se nevěsta vdávala, moje maminka tehdy chodila ondulovat o svatební den
do domu (taky ondulovala družičku Růženku Šlégrovou a ještě další příbuznou Boženku Millerovou). Jé, vidím to všechno
jak dneska: ty mřížkový koláče,
bábovka, kremrole, boží milosti, plnou tašku jsme si nesli ještě domů!
Rodiče Helenky byli oba až
moc hodní a Františka měli
opravdu rádi. Byli potěšení,
jakého má Helenka ženicha.
Za půl roku bylo ale všechno
úplně jinak. Moc dobroty a lásky škodí a náš František začal
mít avantýry s ženskejma. Šlégrovic ovlád a poroučel. Třeba si
vzpomněl, že bude hrát divadlo
(mám k tomu i fotografie), dělal
režiséra, nacvičil krásné divadlo od Tyla „Kostnické plameny“. Jan Hus byl pan Jan Perníček a krásnou dívku tam hrála
Boženka Šubrtová.
A teď tedy k rodině Šubrtovic.
Mladý Antonín Šubrt od strouhy se stal listonošem. Pošta tenkrát v Pozdni nebyla a on docházel dvakrát denně pěšky
(v pozdějších letech na kole)
do Klobuk na dráhu pro dopisy,
které potom roznášel po Pozdni i po Jedomělicích. Byl to
právě on, kdo v roce 1903 přišel na zavražděnou paní učitelku Ludmilu Volfovou. A v roce
1910 to byl opět on, kdo našel
kousek od první tragédie v lese
vykrváceného Karla Perníčka.
Jaroslav Ulrich, Pozdeň
(autor mšecké hymny)
Dokončení v příštím čísle

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

Teď je mým největším koníčkem skládání písniček. Mám
k ruce celý tým. Především
dceru Soňu, na aranžmá úžasnýho kapelníka Jaromíra Horu,
vše napíše a zapíše Luboš Ursta,
propagaci má na starost Václav
Valerián Kýzl. Písniček mám
celkem 56, poslední je Štajgrovská pro Skálovi.
Před třemi roky měla Baterie sté výročí a já devadesát. Byl jsem v Baterii čtyřicet
let velice šťastnej. Oslava byla
na slánském náměstí. Já skákal, tancoval, zpíval – tu mou
Bateráckou.
A nejednou mám bolesti,
jsem ohnutej, chodím s holí,
tak mi zbyl jen ten Šlágr v televizi. Někdy ho zapnu hned
ráno v šest a vypínám ho až
po obou hymnách (s přerušováním a nadáváním na reklamy). Mám tam několik favoritů, největší pro mě byli Voraři.
Karel Císař byl o tři roky mladší
než já, Jenda Komenda o šest let
starší. Karel zemřel a do osm-

Kamarádi Karbus s Kučerou
vždycky chtěli jako první zahrát „Až nám bude sedmdesát sedm, ještě budem popíjet.
Až nám bude osmdesát osm,
tak začneme šedivět. Až nám
bude devadesát devět, …“ Zpí-

šeho konferenciéra Mirka Šlégra. Vzpomínám na našeho
dědu. Vždycky jsme s Jardíkem
po něm chtěli zahrát Fabričku.
Okamžitě nám jí zahrál a pak
si neodpustil druhou písničku a zpíval: Mě už nemá žádný
rád, já se musím světem brát…
A my: Dědo, tu nehraj, zahraj
nějakou veselou.“
Tak jsem si zavzpomínal a říkám: „Holky, tak to vám teď
něco povím.“
Chodil k nám ještě pan Bělský právě s Najmanem. Vždycky se dohodli a jeden přišel zahrát. Já měl nejraději sobotu
po obědě. To přišli dva staří kamarádi: pan Karbus a pan Kučera, oba dva pracovali na panském dvoře v ovčíně, a když
po válce byla parcelace, tak
pan Karbus dostal ovčín a pole
a pan Kučera Slánčici s domem,
krásné rokle a pole.
Do dámského přicházela Helenka Šlégrová, na kterou jsem
se těšil. Vždycky mi přinesla
nějakou sladkost a dávala mi
korunu diškrece. No, to bylo!
A taky chodil pan Procházka za kostelem a ten mi dával
taky korunu.
Já se pak okamžitě sebral a letěl k Cihlářovům pro točeňák.
Jenomže pan Procházka byl
trochu rošťák. Já byl malej a on
mě naváděl: „Jaroušku, nezapo-

ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU JAROSLAVA ULRICHA

Vážení, muzika a zpívání, to je můj lék. Mládí, krásné vzpomínky, vrátí se mi hned. Babi Fany říkávala: „Tys ještě nemluvil
a už jsi zpíval.“ A s úsměvem dodala: „To máš po mně“. Děda
Ulrich zase říkal: „Ty kluku, to tancování, to máš po mně“. Tak
já nevím, po kom to mám, asi se to na mně nějak zdrclo. Zpíval jsem ve škole, v kostele, na chmelu a hlavně v našem holičském krámě. Rád jsem četl (bohužel na to teď už nevidím)
a šíleně rád jsem tancoval.
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ŠKOLA KONEČNĚ ŽIJE NAPLNO

Tolik jsme se všichni těšili. Žáci, rodiče i učitelé, až to zdán- vil zajímavý (a pro učitele inlivě nekonečné dvouleté omezování, testování a zákazy skon- spirativní) program se spousčí. Snad jsme se konečně dočkali…
tou míčů, her, zábavy a důkladného proběhnutí. Pro všechA škola zase mohla naplno ketbalu, kluci a holky 4. – 5. ny žáky mšecké školy, ale i MŠ
ožít. Rozzářená především tvá- třídy hráli v Rakovníku turnaj Mšec a MŠ Srbeč, byla připrařemi našich žáků bez protiv- ve vybíjené (5. místo).
vena akce „bubnování“ v naší
ných roušek
tělocvičně, kdy se každý
či respirátožák na zapůjčeném bubr ů. A snanu uvolněně rytmicky
hou pedavyjádřil. Dne 11. března
gogů připrabruslilo 34 žáků II. stupvit kromě
ně na zimáku ve Slaném,
nezbytnéo týden později je vyho a povinstřídalo 45 žáků I. stupného učení
ně. Okresního kola v dětaké oživení,
jepisné olympiádě se
zábavu a neúspěšně zúčastnil žák 9.
tradiční protřídy Lukáš Duben.
gram, abyDne 10. března se
chom alesve škole hrály šachy. Turpoň částeč- Dne 10. března se ve škole hrály šachy.
naje pro 5. – 9. ročník se
ně nahradili
ve velmi příjemné atmozrušené akce a náplň dvou coDne 3. března vedl hodiny sféře zúčastnilo 13 hráčů. 16.
vidových let.
tělocviku externí trenér FAČR, března poměřili své síly žáci 6.
Žáci 4. – 5. třídy obou škol který dětem 1. – 4. třídy připra- – 9. třídy v dámě, v turnaji závyrazí na plavecký výcvik.
Mšečtí desetkrát do bazénu
v Rakovníku, Tuřany do bazénu v Tuchlovicích. Čtyřikrát si
pojedou zaplavat (nad rámec
povinnosti školy a zcela v režii
školy) i žáci 6. – 7. třídy, kteDne 26. března několik ma- přistěhovalé ukrajinské maré plavání na I. stupni minulo. minek ze Mšece zorganizovalo minky se dvěma holčičkami.
Počátkem března realizovala sběr odpadků ve Mšeci. Jedna- Nadšení malých účastníků bylo
škola projekt „Barevný týden“ lo se již o druhý ročník této bo- letos snad ještě větší, než v loňvčetně konzumace sladkých hulibé akce.
ském roce, děti opravdu po ceodměn. Starší kluci si v Rakov„Akce se zúčastnilo celkem lou dobu akce poctivě sbíraly
níku zahráli okresní kolo v bas- 26 dobrovolníků, včetně nově a předháněly se v tom, kdo najde a sebere zajímavější úlovek.
Vysbíraný okruh měl zhruba
kolem 5 km a podařilo se naplnit opět celý vozík za auto. Veškerý odpad pak dva tatínkové
naložili a odvezli do sběrného
dvora ve Mšeci.
Sběr odpadků byl zakončen opět u kulturního domu,
kde si děti za odměnu mohly
opéct buřtíky a kde jim rodiče
přichystali menší zábavu a pohoštění,“ prozradila nám jedna z maminek Jana Ševčíková.
Tak, kdo toho nasbíral nejvíc?
Jiří Červenka

OPĚT SE VYDALI
SBÍRAT ODPADKY

polilo 18 hráčů. Turnaj v dámě
si na osmi šachovnicích zahrálo o týden později i 20 žáků 3.
– 5. třídy.
Výsledky turnajů: Šachy 5.
– 9.třída: 1. Jan Hašek (VIII.
třída), 2. Jakub Kratochvíl (IX.
třída), 3. Matěj Duben (IX. třída). Dáma 6. – 9. třída: 1. Jakub Kratochvíl (IX. třída), 2.
Petr Pagač (VIII. třída), 3. Lukáš Duben (IX. třída). Dáma
3. – 5.třída: 1. Michal Slavík
(V. třída), 2. Sára Dvořáková

nem“ spojená se školním spaním, na ní potom navázal projekt „Ukliďme Česko!“ Všechny akce včetně dopravy autobusy, výukových lekcí, vstupného,
odměn a cen jsou plně hrazeny
z rozpočtu školy.
A dál? Po velikonočním jarmarku začneme připravovat
školu v přírodě (23. – 27. 5.)
ve Vojtově mlýně v Čisté u Rakovníka, 8. – 9. června nás čeká
4. atletická olympiáda pro obě
školy na Lánech. A k tomu

Žáci 11. a 18. března bruslili na zimním stadionu ve Slaném.
(IV. třída), 3. Matouš Sklenář
(V. třída).
Dne 25. března škola organizovala pro rodiče a veřejnost
Den otevřených dveří. Z 31.
března na 1. dubna byla v celé
škole tajemná „Noc s Anderse-

mnoho akcí ve školkách, školních družinách i v jednotlivých
třídách obou škol. Škola konečně žije naplno!
Mgr. Milan Dvořák,
ředitel ZŠ a MŠ Bez hranic

ZA POKÁCENÉ STROMY
SE VYSADILO 119 NOVÝCH

V minulých dnech se ve Mšeci zasadilo 119 nových stromků.
Starosta Jiří Loskot k tomu poznamenal: „Městys Mšec jako
místně příslušný orgán ochrany přírody povolil v roce 2019
pokácení celkem 119 ks starých
zaschlých stromů podél silnice I/16 na katastrálním území
městyse Mšec. Tímto rozhod-

nutím městys současně nařídil výsadbu stejného počtu nových stromů tedy 119 ks. Právě v těchto dnech došlo k vysazení těchto nových stromů
a tím bude přispěno ke zlepšení životního prostředí na území
městyse. Děkujeme firmě SAFE
TREES s.r.o. z Brna za výsadbu
nových stromů.“
- jč -

Ve dnech 16. – 20. května se
ve Mšeci, v budově úřadu městyse, uskuteční sbírka, kterou
pořádá Diakonie Broumov, sociální družstvo. Přinést můžete následující věci: veškeré letní
a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, sklenič-

ky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou), kabelky, batohy,
drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...), čisté
koberce, předložky, hračky –
nepoškozené a kompletní, také
plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby, drogistické zboží, časopisy, noviny,
knihy, dětské potřeby (lahvič-

ky, dudlíky…)
Kufry, tašky, batohy a kabelky můžete odevzdávat pouze s funkčními zipy a kufry se
všemi kolečky. To samé je požadováno u bund a mikin a ostatních oděvů, které mají zipy.
Věci, které nelze do sbírky přijmout: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.
- red -

FOTO JIŘÍ LOSKOT

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV VE MŠECI

Při nové výsadbě stromů bylo vysazeno i několik stromů v ulici Vítovská směrem k místnímu hřbitovu.
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MATYÁŠ ŠTAMPACH NEMĚL
SE ZLODĚJI ŽÁDNÉHO SLITOVÁNÍ

KRESBA LADISLAV OPLT

Matyáš Štampach byl na přelomu 16. a 17. století dobromyslným majitelem zdejšího panství Mšec, který ulehčoval život svým poddaným, když se staral o blaho
všech. Na druhé straně se nebál tvrdě trestat zloděje a podvodníky. V roce 1589 dal například oběsit místního mlynáře a jeho ženě setnout hlavu za to, že mnoho stohů vymlátili a jiné věci ukradli.
- jč -
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NADĚJNÝ MŠECKÝ CHLAPEC ZEMŘEL ABSURDNÍ

SMRTÍ NA KONCI PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Josef se přáním Aničky sku„Zde ukončil jsem rok ten
tečně řídil a po celou válku no- touhou, který neblahou mně
sil tento dopis u sebe v náprsní bude vzpomínkou, neb odloukapse. Jakmile dorazil na halič- čil mne s mojí milenou, na kterou vzpomínky
mě budou jedinou, neb vynutil v drahých
očích slzy hořké, jak trudné
jsou zde moje
chvíle těžké,
zdalipak spatřím zase svoje
milé či ukončím zde osud
mého žití bídně. Již pochoval jsem rok
ten neblahý, tak
vzdálený od své
milený, hlubokou vzpomínkou na své milé,
zda nejsou sečteny mého žití
c hv í l e , s n a d
kule ve hrob mě
Josef Seifert jako student.
tu skácí, na nějž
skou frontu, začal si psát svůj jen vítr suché listí nosí, mně
deník. V zákopech u Krakova snad zapějí píseň pohřební,
si první den roku 1915 do své- hřmění děl a černí havraní.“
ho deníčku zapsal:
Dokončení na straně 14
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„Bůh Tě opatruj drahoušku
můj! Pohroužena v hluboce
bolestné myšlenky, že opustit
mám to, co bylo tak drahým,
milým – bytost, kterou jsem
tak upřímně milovala, která
byla mým nejdražším na světě.
Za několik týdnů 18. říjPo Vánocích 1914 naruko- Nesmím si myslet, že opravdu
na 1914 byl s ostatními míst- val do domobraneckého oddílu bych tebe mohla tak najednou
ními mladými chlapci odve- na haličské frontě. Jeho milova- ztratit. Činím si naději na Tvůj
den, den předtím
návrat, na dobu lepse ještě rekruti sešli
ší, kdy opět se vráv hostinci Na Knítí klid a snad i štěstí.
žecí. Do války se mu
Psal jsi, co když někde
odcházelo těžko, jezhynu. Ach né, dralikož se do Mšece
houšku, ty zahynouti
začali z fronty nanesmíš. Ty se mi muvracet první zranění
síš vrátit, pro štěstí
vojáci, kteří vypránás obou. Vzpomeň
věli o strastiplných
si, že za ten čas láska
útrapách na válečnaše byla mnohokrát
ném kolbišti.
ztroskotána, chýliJosef Seifert byl
la se někdy ke konci
velmi nadaným stua přece nezašla. Bůh
dentem. Vyučil se
přál lásce naší. My
obchodním přírusměle můžeme říci,
čím a naučil se sám
že ten, kdo dopustil
několik cizích jazyjiž v dětských letech,
ků. Měl mnoho kulabychom k sobě lnuli,
turních zájmů, minebyl nikdo jiný nežmochodem skvěle
li Bůh. Proto musíme
maloval, a před čai v dnešní smutnou
sem se navíc zamidobu doufat, že Bůh
loval do o dva roky
dá lásce naší dalšímladší Aničky Proho rozkvětu a i nakešové, která byla Voják Josef Seifert se svou dívkou Annou Prokešo- dále ji bude chránit
dcerou místního vou v době své válečné dovolené.
ode všeho nebezpenadrybního. Otevíčí. Já často tušila jarala se před ním zářná budouc- ná Anička mu 27. prosince píše kousi bázeň v srdci svém, bunost, v které chtěl uskutečnit do Plzně, kde před nástupem deš si zajisté pamatovati. Ty si
mnoho svých životních plánů. do války, pracoval, tento list:
mi ale vždy těšíval, jako kdyby měl přijít někdy čas a my se
měli spolu rozejít. I dnes poručme lásku naší Bohu, ať se děje
tak, jak vůle Boží bude chtíti. Jest dobře člověku pamatovat na vše, i na to, co je jednou
čeká, připravovat se i na smrt.
Též i já volám: ,Bůh Tě opatruj,
žehnej a zachovej!‘ Krátká slova, ale jak velký význam mají.
Přáním mým by bylo, abys i Ty
často pamatoval na Pána Boha,
jen v jeho moci jest Tvůj návrat
a naše štěstí. Jestli opravdu nastane čas Tvého odjezdu, čeho
si ovšem nepřeji, vezmi si dopis ten s sebou do náprsní kapsy a až se Ti zasteskne, tak se
do něj začti. Zajisté v něm najdeš útěchu a posilu k dalšímu.
Promiň, že jsem Ti tak smutně psala. Nedopusť Bóže, bych
ztratiti Tě měla neb další žití
nebylo by pro mne ničím. Protož buď s Bohem a vzpomínej.
Loučím se s Tebou a zůstávám
List z jeho válečného deníku, podívejte, jaké měl krásné písmo.
i nadále. Tvá věrná Anička“
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Když Josef Seifert ze Mšece čp. 11 slavil své dvacáté narozeniny, jeho mysl mu nedovolila se radovat. Před necelými třemi
týdny totiž vypukla první světová válka a on věděl, že co nevidět bude rukovat také. Jako mírumilovný člověk si nedokázal
vůbec představit, že by musel střílet po druhých lidech. Jeho
hodina nástupu do války se však neúprosně blížila...

Dopis jeho Aničky, který celou válku nosil v náprsní kapse.
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NADĚJNÝ MŠECKÝ CHLAPEC ZEMŘEL ABSURDNÍ SMRTÍ…

Josef Seifert uměl krásně malovat. Zde si udělal legraci ze své
sestry Anny, když jí namaloval jako paní ševcovou.

vůbec. Abychom alespoň nějak bylo obrovské překvapení a ra- průvodce to domluvil se správpřipomněli Pepovu památku, dost. Příští rok, kdy se domlou- cem památníku. Od té doby už
svítili jsme o dušičkách u po- vala účast našeho gymnázia nám zase zbývá jen dušičková
mníku padlých ve Mšeci, kde na sportovní olympiádě spřá- vzpomínka u mšeckého památje jméno Josef Seifert vyryto.“ telených škol právě v Bassanu, níku,“ říká smutně neteř JoseA pak přišel rok
fa Seiferta paní Olga Judlová.
1989 a naskytly se
možnosti, jak se doKdo byl Josef Seifert
stat k jeho hrobu.
Josef Seifert se narodil 15.
„Škola, na které jsem
srpna 1894 ve Mšeci čp. 119
učila, navázala jazyv rodině kočího v knížecím
kový výměnný kondvoře Jana Seiferta (1869 –
takt s g ymnáziem
1946) a Marie, roz. Trejbalov bavorském měsvé (1873 – 1930) z Družce,
tě Pegnitz. Hned při
jež vařila v zámecké kuchyni
prvním výměnném
a byla vyhlášenou bylinkářpobytu už v roce 1989
kou. Obecní školu vychodil
jsem žáky také doprove Mšeci a měšťanku v Novém
vázela. Gymnázium
Strašecí. Poté se vyučil ve Velv Pegnitz mělo široké
varech u Vožechů obchodním
kontakty se zahranipříručím. Měl tři sourozence
čím, takže tam už del– Antonii (*1896), Františka
ší dobu jezdili i žáci
(*1901), jenž se stal švecem,
z Francie, Itálie a Ana Annu (1907 – 1996). Před
glie. Češi byli po pádu
1. sv. válkou žil s rodiči a svýželezné opony nově
mi příbuznými v domě čp. 11,
přibráni. Během nakterý patřil knížeti Schwarzenšeho prvního pobybergovi.
tu tam byli současně
Jeho dívka Anna Prokešová
také Italové. Šlo o cír(*14.7.1896) byla dcerou kníkevní střední škožecího porybného Jana Prokelu z města Bassonna Josefova maminka Marie (1873 – 1930)
še (1853 – 1931) z čp. 80, jenž
v severní Itálii. Do- se v podstatě utrápila.
se oženil 18. února 1879 v Třeprovázejícím pedagoboni s Marií Horákovou (1858)
gem byl p. Piergiorgio Marctia, jsem s Piergiorgiem památník z Roženborku. Její otec Jan Protamější vyučující němčiny. Slo- i sama navštívila. Stála jsem, keš zemřel 1. listopadu 1931
vo dalo slovo a pověděla jsem zastupujíc maminku i babič- ve Mšeci čp. 48 ve věku 77 let
mu příběh mého strýce, pocho- ku, s dojetím před deskou, kte- a byl pohřben na dolním hřbivaného v jeho zemi. Jaké bylo rá oznamovala, že v obci Galio tově. Měla tyto sourozence: Jomé překvapení, když mi řekl, bylo pochováno 4.392 padlých sefa (*1882), Marii (*1885), jež
že do Asiaga to je od nich jen vojáků. Ital vedle rakouského se 28. ledna 1919 ve Mšeci vdapár kilometrů, a vesničku Galio zná také.
Slíbil mi, že až se
vrátí domů, vypátrá, co bude moci. Asi
za dva měsíce přišel
dopis i s fotografiemi,“ říká paní Olga
Judlová.
A co se z listu dozvěděla? „V dopise bylo uvedeno,
že v letech 1968 –
1971 se polní hřbitovy z 1. sv. války
rušily a mrtvým byl
postaven společný
památník v Asiagu, Otec Josefa Seiferta Jan (ležící první zprava), který musel s koňmi dovážet
v němž je za kaž- rakouské armádě zásoby, a to v Haliči, Rusku i jinde. Zda se tam setkal
dý hřbitov umístěna i se svým synem, známo není.
deska s počtem zde
pochovaných, včetně jejich ná- vojáka, někdejší nepřátelé, bok la za vdovce domkaře Antonírodnosti, a kde jsou pochovány po boku. Viděla jsem i černobí- na Librcajta (*20.4.1879) ze Mš.
i ostatky vojáků. Poslal rovněž lou fotografii původního hřbi- Žehrovic čp. 106, syn domkaofotografovanou stránku z re- tova: travnatý svah hustě posetý ře Václava a Antonie Dypoltogistrační knihy pohřbených, dřevěnými kříži, obehnaný níz- vé ze Mš. Žehrovic čp. 13, Karkde bylo zřetelně a čitelně uve- kou kamennou zdí. I když se to la (*1887), který se 14. června
deno jméno, den úmrtí a číslo nesmělo, mohla jsem pod des- 1919 oženil v Praze v kostele sv.
hrobu našeho Pepy. Pro moji ku položit věnec od maminky Vojtěcha s Růženou Maružkomaminku, tehdy 82letou, to a rozsvítit svíčku za Pepu. Můj vou, a Antonína (*1901).
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žel, byla maďarská obsluha, která Čechy nenáviděla. Takže vinou nedostatečné péče dostal
otravu krve a za velkých bolestí absurdně a zbytečně zemřel, a to tři měsíce před koncem války.
Neteř Josefa Seiferta bývalá
profesorka na slánském gymnáziu Olga Judlová vzpomíná: „Pro rodinu a hlavně pro
babičku to byla strašná rána,
z které se vlastně do konce života nevzpamatovala. Moje maminka vyprávěla, jak neustále
vzpomínala na svého nadějného chlapce a velmi litovala, že
mu nemůže ani položit kytičku
na hrob. Moje maminka se potom v 60. a 70. letech několikrát
pokoušela získat alespoň fotografii hrobu. Psala do tehdejšího časopisu Mladý svět, který
uveřejňoval cestovatelské reportáže, jestli by nemohli zajet
také na toto místo. Odpověděli
však, že to nemají v programu.
Napsala tedy do obce Galio,
který si nechala přeložit do italštiny, ale odtud neodpověděli
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Dokončení ze strany 13
Z Haliče byl Josef Seifert převelen do Tyrolska do těžkého
horského terénu. Během války
se dostal domů na dovolenou,
kde líčil, jak je ze svého válečného nasazení, jako pacifista,
nešťastný. Říkal, že do lidí nikdy nestřílí, že střílí do vzduchu. Celá ta válečná mašinérie
ho děsila, utrpení lidí i koní
snášel velmi těžce.
Již se zdálo, že celou válečnou
vřavu má za sebou, když jednou
v létě 1918 přiletěla kule, která
ukončila jeho mladý život. Josefova maminka si do modlitební knížky zapsala: „Náš Pepa
byl raněn 25. července 1918
a 4. srpna byl pochován v Itálii
u města Asiaga u vesničky Galio do hrobu číslo 222. Budiž
Ti ta cizí země lehkou, synáčku náš drahý, my na Tebe nikdy
nezapomeneme.“
Josefův kamarád po válce
přivezl rodičům to, co po něm
zbylo. Vypověděl, že jeho zranění na ruce nebylo vůbec těžké, nicméně v lazaretu, kde le-
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SETKÁNÍ VČELAŘŮ ZE MŠECE A OKOLÍ

Na schůzi včelaři rádi přivítali účast starosty městyse Mšec
pana Jiřího Loskota. Po mnoha letech však nepřijali pozvání zástupci Okresní organizace Českého svazu včelařů z Rakovníka, ani zástupce Republikového výboru ČSV. Přítomní
účastníci povstáním a chvílí ticha uctili památku dvou včelařů, kteří se letošní výroční členské schůze nedožili. V létě 2021
zemřel ve věku 84 let dlouholetý člen spolku přítel Václav
Pravda ze Mšeckých Žehrovic.

FOTO ZE SOUKROMÉHO ARCHIVU VÁCLAVA LÁVIČKY

dlouholetý včelařský funkcionář, vzorný včelař a učitel včelařství, přítel JUDr. Jan Kučera
ze Bdína. Čest jejich památce.
Mšecký včelařský spolek je
v porovnání s některými jinými
včelařskými spolky na Rakovnicku co do počtu členů malou organizací. Ke dni schůze
evidoval spolek 26 členů, kteří
chovají okolo 250 včelstev. Celkem v územní působnosti našeho spolku, což představují katastry obcí Mšec, Srbeč, Mšecké
Žehrovice, Lodenice, Kalivody,
Přerubenice,
Bdín a Milý, je
chováno okolo 320 včelstev. Těch 70
včelstev navíc
chovají včelaři,
kteří jsou členy jiných včelařských spolků, nebo nej s ou v Č S V
Také roháč obecný má rád med. Pan Lávič- organizováka ho vyfotografoval na svém včelíně v Ka- ni. Např. farma Uchovalivodech.
né s emín ko
Členem byl již od roku 1966, ve Mšeckých Žehrovicích. Husto bylo 55 roků. Za svou práci tota zavčelení činí v územní půpro včelařský spolek byl oce- sobnosti našeho spolku 6 včelněn odznakem Vzorný včelař stev na 1 km2. Tento ukazatel
a včelařským vyznamenáním je o čtvrtinu nižší, než je celoVzorný včelařský pracovník. státní poměr, který je dle statisDne 12. března 2022 skonal tik kolem 8 včelstev na 1 km2.
po delší nemoci ve věku 78 let
Při hodnocení uplynulých
včelařských roků 2020 a 2021
se včelaři shodli, že včelaření
v dnešní době není jednodu-

ché. Klimatické změny ovlivňují vývoj vegetace, na který
nedovedou naše včelstva dostatečně rychle reagovat. Trápí nás choroby včel, zejména
parazitický roztoč varroa destruktor, který zkracuje život
včelám a snižuje jejich vitalitu

nečné počasí během letošního
března. Množství vytočeného
medu v roce 2020 a 2021 bylo
v průměru nejhorší za posledních deset let. Samozřejmě jsou
mezi jednotlivými včelaři rozdíly. Někdo vytočil medu dost
a mohl být spokojen, někdo

Včelaři ze Mšece a okolí se sešli na výroční schůzi 26. března.
i imunitu. Snáze pak podléhají
virovým chorobám, které tito
roztoči přenášejí. Naše včelstva
oslabuje také používání chemických prostředků v zemědělství. Smrkové porosty, které
jsou nejvýznamnějším zdrojem
tmavého lesního medu, jsou
ohrožovány kůrovcem. Mizí
ovocné i jiné stromy na zahradách i v alejích kolem cest a silnic, takže včelám někdy chybí
pestrá nabídka pylu. Pyl totiž
obsahuje vysoký podíl bílkovin, které jsou základní potravou pro růst a vývoj včelstva.
Tyto popsané negativní jevy se
také podepsaly na vykázaných
úhynech včelstev v hodnocených letech.
Na jaře 2020 jsme v rámci
spolku vykázali úhyny ve výši
20 %, v roce 2021 to bylo ve výši
31,5 %, přitom v katastru Mšece to bylo až 50 %, z počtu zazimovaných včelstev. V letošním
roce 2022 se zdá, že ztráty budou menší. Včelstva vyzimovala nečekaně dobře. Na podzim
bylo méně roztočů, včelstva se
během mírné zimy mohla prolétnout a také pomohlo slu-

podstatně méně. Záleží především na schopnostech a zkušenostech včelaře. To je zasahovat do včelstev jen, když je
to nutné, pro včelstva vybrat
dobré stanoviště s nezávadným
zdrojem vody, na jaře pomoci včelstvům zvládnout tepelný režim, využít období v létě
po skončení snůšky k preventivním opatřením proti roztočům, včas včelstva dokrmit
a na podzim podle metodiky

FOTO JIŘÍ LOSKOT

Výroční schůze včelařského spolku se sídlem ve Mšeci proběhla letos v sobotu dne 26. března. Konala se až po dvou letech. Také se čekalo na zrušení protiepidemických opatření.
V roce 2021 bylo totiž problematické i nemožné svolat schůzi
vzhledem k různým nařízením státních orgánů, vydávaných
k zamezení šíření epidemie. V téměř devadesátileté historii
spolku to bylo podruhé, kdy se výroční členské schůze nekonaly. Poprvé to bylo za druhé světové války v letech 1943 až
1945, podruhé loni. Schůze se tradičně uskutečnila v salonku
restaurace Na knížecí. Schůzi zahájil a její průběh řídil předseda spolku přítel Václav Lávička. Účast členů byla oproti předchozím letům nižší. Dostavilo se šestnáct členů, což představovalo ale stále slušných 62 % z členské základny, a schůze byla
tudíž usnášeníschopná.

Státní veterinární správy provést příslušná ošetření.
Funkcionáři spolku i ostatní
zúčastnění včelaři poděkovali zastupitelstvu městyse Mšec
a zejména jeho starostovi Jiřímu Loskotovi za poskytnutý finanční dar našemu spolku, který bude použit na úhradu přípravků nutných k léčení
včelstev. V diskuzi bylo připomenuto blížící se 90. výročí založení Včelařského spolku pro
Mšec a okolí, ke kterému dojde v příštím roce 2023. V letošním roce by mělo být rozhodnuto, jak toto výročí oslavíme. I v tomto nám starosta
Jiří Loskot přislíbil podporu.
V závěru schůze předseda včelařského spolku přítel Václav
Lávička poděkoval včelařům
za účast na výroční schůzi, popřál všem hlavně pevné zdraví
a štěstí v osobním životě, také
hodně zajímavých a potěšitelných prožitků při práci se včeličkami, a vyslovil přání, abychom se v příštím roce všichni
opět sešli. Také poděkoval starostovi městyse Mšec za možnost schůzi uskutečnit v salonku restaurace Na knížecí,
i poděkoval personálu restaurace za přípravu oběda a dobrou obsluhu.
Za výbor Včelařského spolku
ve Mšeci Václav Lávička

PŘIŠLO POUZE SEDM LIDÍ
Dne 30. března proběhlo
v salonku mšecké restaurace
Na Knížecí představení nového Strategického plánu městyse
Mšec. To, že tato akce téměř nikoho ze mšeckých občanů nezajímala, dokladoval počet příchozích – 7 (slovy sedm). I přes téměř prázdný salonek se starosta
Mšece Jiří Loskot pustil do představování jednotlivých investič-

ních akcí, naplánovaných v městysi do roku 2027, a ke konci
tohoto představení odpovídal
na stále častější dotazy několika
přítomných mšeckých občanů.
Protože toto setkání bylo
ke konci, jak bývá ve Mšeci
zvykem, dosti hlučné, a starostu nebylo již téměř slyšet, moc
poznatků jsem si z této akce neodnesl.
-lp-

Městys Mšec Vás zve dne
28. května od 15,30 h. pod KZ
na Dětský den 2022. Hlavním
hostem bude zpěvačka a herečka Petra Černocká se svým
pořadem SAXANA dětem.
Doprovázet ji bude kytarista
Jiří Pracný. Děti se mohou těšit na pásmo písniček a soutěží, kde se mohou naučit malovat nebo zpívat, a to přímo

na pódiu pod dohledem SAXANY. Pro děti bude připraven i skákací hrad nebo něco
podobného.
Termín Mšeckého léta je sobota 16. července a těšit se můžete na Petru Černockou, Jirku
Pracného, skupiny Bokamara,
Zastodeset, Perutě, Nejdem či
TypRock. Více info v příštích
ML.
- mm -

FOTO LIBOR POŠTA

SAXANA PŘILETÍ DO MŠECE

Téměř všichni účastníci akce, salonek zel prázdnotou.
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Kolektiv restaurace
Na Knížecí ve Mšeci
hledá spolehlivého parťáka
do svého týmu.

Přijmeme
číšníka/servírku

Cože? Láhev rumu? A máte písemné povolení od manželky?

Ráda bych, aby můj manžel občas četl. Nemáte nějakou knihu s vůní ovaru?

Nabízíme proškolování, příspěvek na stravu, možnost přespání. Práce na HPP. Nástup ihned.
Praxe v oboru
podmínkou!
Platové podmínky po domluvě. Pracovní doba:
krátký – dlouhý týden.
Telefon:
737 285 314

Restaurace
Na Knížecí Mšec
Připravili jsme pro Vás
od května:
Otevřená zahrádka
Nový jídelní lístek
Víkendové speciality

Tady jsem zasel krásné kytičky. Vyrašily, rozhlédly se, a rychle
zas zalezly pod zem...

Křížovka

Hříčky

Co v lese objeví?

Víkendové
speciality
(17 – 20.30 h.)
6. – 7. května
HAMBÁČE

Výběr ze tří druhů hambáčů s porcí hranolek a tatarky. Hambáč klasik, BBQ a Jalapeno, 200 g za 225 Kč

13. – 14. května
PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBÍRKA

Výběr ze dvou druhů pečených
žebírek s křenem, hořčicí, okurkou
a rozpečeným chlebem. Pivní žebírka, BBQ, 700 g za 255 Kč

20. – 21. května
HOVĚZÍ TATARÁKY

Výběr ze dvou druhů namíchaného hovězího tataráku s topinkami
a česnekem. Tatarák klasik, Jalapeno, 200 g za 225 Kč

27. – 28. května
PEČENÁ VEPŘOVÁ KOLENA

Výběr ze dvou druhů pečeného
kolene s křenem, hořčicí, okurkou a rozpečeným chlebem. Pečené koleno v pivní omáčce, BBQ,
1 ks za 275 Kč

Jak se jmenuje kočička?

VYŠKRTNI KAŽDÉ DRUHÉ PÍSMENO. ZBÝVAJÍCÍ TVOŘÍ TAJENKU.

VODOROVNĚ: A. Část věty; prudce svalit; druh pepře. – B.
Začátek tajenky; srp (slov.). – C. Domácky Adolf; přežvýkavec;
mající ostny. – D. Zakladatel baby boxů; planetka; kanadský zpěvák. – E. Staškovo jméno; dědičný základ znaku; korálový ostrov. – F. Nepodlehnout; typ auta Praga RN (hovor.); umělá řeč.
– G. Motorové vozidlo; konec tajenky. – H. Nástrahy pytláka;
místnosti; zduřenina na těle.
SVISLE: 1. Píle; prací prášek. – 2. Zimní měsíc; opravna lodí. –
3. Babička (něm.); otisk chodidla. – 4. Poslední Rožmberk; Blízkovýchodní horký nápoj. – 5. Naše řeka; úhor. – 6. Stelivo; takto. – 7. Sok; jméno herce Romančíka. – 8. Judsky král; mořský
pták. – 9. Název hlásky; stromořadí. – 10. Rybí zárodek (slov.);
nebo. – 11. Toník; sídlo v Nigérii. – 12. Obyvatel světadílu; slůvko rezignace. – 13. Dout; vzor. – 14. Jaká (slov.); vrstvy užitkového nerostu.
Nápověda: Ado.
Tajenka z minulého čísla: I hluchý může mít za ušima.

Viktorka jde s Alíkem na procházku do lesa. Zakroužkuj, co tam mohou objevit?

Víš, kdy si moje žena odpočine od vaření, praní, uklízení a starostí s dětmi? Když dovezou uhlí.

(žebírka, kolena,
hambáče, tataráky)
Velký výběr chuťovek k tankovému pivu a stáčenému moravskému vínu (paštiky, vepřovky,
topinky, uzený bok)
Tankové Krušovické pivo
Čepovaný Pilsner Urquell
Malý a velký salonek na akce
(svatby, narozeniny, školení
a podobné akce)

Restaurace: 739 063 788
Rezervace: 737 285 314
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