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JAK BY MĚL PODLE ARCHITEKTŮ VYPADAT

MĚSTYS MŠEC V PŘÍŠTÍM STOLETÍ
šinu času bez využití (svojí velikostí předčí prostor kolem
radnice spolu s prostorem před
samoobsluhou). Prostor před
zámkem – předzámčí, původně sloužil k „soukromím“ účelům, byl za branou. Ačkoliv je
v současnosti prostor volně přístupný, bez hospodářské funkce je prázdný a zbytečný. Jinými
městyse. Uprostřed dožívá kul- slovy nenaplněný ve své funkci.
Koncepční studie
V úvodním slovu architekta turní dům.
Šance na návrat k původnímu
Prostor za školou je teď jen účelu je mizivá. Je tedy vhodné
Roitha zaznělo: „Parter veřejných prostranství ve Mšeci je rozlehlá asfaltová plocha, vět- najít nové řešení, které prospěvyžilý, morálně přeje zámku i ostatním složžitý. Veřejný prostor
kám obce.
je většinou podříKlíčovým se, pro rozvoj
zen dopravnímu řecentra městyse, jeví oživešení, leckde i z poní zámku. Když bude záhledu bezpečnosti
mek komerčně úspěšný,
nevhodnému. Propřiláká investory i v jeho
stor před zámkem,
okolí. Je tedy nasnadě spojež je stěžejním bojit základní školu pod jeddem této studie, je
nu střechu a uvolnit zámek
urbanisticky rozpro jiné využití.
Takto by podle architektů měla vypadat část
tříštěný a hlavně je
Městys potřebuje vyřeMšece v příštím století.
odtržen od zbytku
šit kromě školy a školky
3D MODEL

i umístění domu s pečovatel- prezentativní řešení parteru se
skou službou, nabídku nového společným jmenovatelem.
Tento koncept je výhledem
bydlení i dětské hřiště. To vše je
v navrženém konceptu zakom- na mnohé desítky let dopředu.
FOTO LIBOR POŠTA

Na úterý 2. srpna bylo starostou svoláno zastupitelstvo, aby
na uzavřené pracovní schůzi projednalo koncepční studii
v rámci revitalizace městyse, kterou zpracoval architekt Matyáš Roith ve spolupráci s architekty Janem Hančlem a Martinem Pračkou. Na jednání dorazil kromě starosty Jiřího Loskota pouze místostarosta Tomáš Rosenbaum, zastupitelé Lenka
Chmelařová a Tomáš Jílek. Jako hosté byli přítomni architekti Matyáš Roith a Jan Hančl. Jednání se zúčastnili i zástupci
Mšeckých listů Jiří Červenka a Libor Pošta.

Zastupitelé jednají s přítomnými architekty o koncepční studii.
ponováno. Do řešeného území
je zahrnut i prostor kolem stávající radnice. Tento prostor
a plocha předzámčí spolu urbanisticky a funkčně musí souviset. Jsou propojeny hlavní kompoziční osou a měly by mít re-

Měl by sloužit jako páteřní vodítko pro plánování rozvoje / investic. Dílčí výstavba v řešeném
území by měla ctít společnou
koncepci prostoru – budoucí prostorové a funkční vazby.

Dokončení na straně 5

DO MŠECE KDYSI PŘIVEZL ZDARMA DVĚ STĚ PANELŮ,
NĚKTERÉ Z NICH SE TU STÁLE VÁLEJÍ NA HROMADÁCH

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Pátral jsem potom, odkud jasnit pan Josef Vyskočil (73)
se tam ty panely vzaly. Záhadu ze Mšece:
kolem dotyčných kdysi hojně
zz Pane Vyskočile, jak to
používaných stavebních mate- s těmi panely vlastně bylo?
riálů mi nakonec pomohl obPřed rokem 1989 jsem pracoval jako řidič pro firmu, která vyráběla panely a stavěla
jimi paneláky. Když jsme
v roce 1988
dostavěli jedno kladenské
sídliště, zbyPanely, kam se podíváš, ale tady ty již zarůstají
lo nám někomechem, a tak začínají připomínat památkolik set panelů.
vým úřadem chráněnou zříceninu.
Náš podnik je

Na korbu jsem jich naložil
nabízel zdarma tomu, kdo si je hodl a každý pátek při cestě
domů do Mšece jsem přivezl 60 tun, takže těch fůr muselo
odveze.
zz Zdarma?
náklaďák panelů. S Jirkou Va- být 8 až 10.
Ano, podniku se tehdy prostě lentinem a s jezeďáckým auzz C o se s těmi panely
nevyplatilo je převážet na nové tojeřábem jsme je potom tady ve Mšeci provedlo?
stavební pracoviště nebo si v hospodářském dvoře skládali.
To už byla věc obce, o to
pronajímat plochu
jsem nestana jejich skladování.
ral, ale vím, že
zz Kolik stál tehse z nich tředy jeden takový paba udělala panel?
nelka (ulice
1.400 korun. Byl
U Stodol).
� Koukám,
tři metr y dlouhý
ž e v e Va a zhruba 1,5 m šišem bývaroký, vážil dvě tuny.
lém podniku
zz A j a k s e t y
nebyli žádpanely dostaly
do Mšece?
Haldy starých panelů u silnice při vjezdu do městyse. Ví- ní troškaři,
když se neS tehdejším míst- táme Vás ve Mšeci!
váhali zdarním předsedou
MNV Jiřím Valentinem jsem
zz Kolik těch panelů jste ma zbavit panelů za zhruba čtyři sta tisíc tehdejších
se domluvil, že bych tyto nad- sem navozil?
bytečné panely mohl zadarmo
Určitě hodně přes dvě stě, asi korun, na dnešní peníze by
to bylo ještě několikanásobpřivést do Mšece, aby se z nich tak 250, možná 300.
udělaly cesty atd. S naším podzz To tedy muselo být ná- ně tolik...
Dokončení na straně 2
nikovým vedoucím jsem to do- klaďáků...
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Ve Mšeci na rozcestí ulic K Radovně a Novostrašecké, poblíž
ČOV u Červeného rybníka, se nachází velké hromady rozpadlých panelů. Leží tam již desítky let. Jedná se o první objekty,
s kterými se člověk setká, vstoupí-li na území Mšece. Tyto panely se totiž téměř dotýkají tabule, jež hrdě oznamuje, že návštěvník vstoupil do městyse Mšec...

Vidím městys veliký
Omlouvám se kněžně Libuši,
že jsem si dovolil použít parafrázi jejího slavného proroctví, ale
když jsem spatřil koncepční studii, resp. vizi, jak by měl vypadat městys Mšec za 150 let, tak
první, co mě napadlo, byla právě tahle její legendární věštba.
Čekal jsem netrpělivě spolu s mnohými občany, že nám
bude po dlouhých měsících
předložen architektonický projekt centra městyse, podle kterého se bude moci konečně
provést jeho revitalizace. A ono
nic. Nahradila ho vize, jak by
měl městys vypadat někdy kolem roku 2150.
Já nemám ani v nejmenším
nic proti zpracování vize městyse, ale na sto padesát let? Rozuměl bych plánu, který bude
znázorňovat městys v budoucnosti za takových třicet, či dokonce padesát let. Taková představa by se dala postupnými
kroky za další dvě generace
v reálu možná i naplnit, aniž
by se tato vize na jejím konci
úplně nezměnila.
Jenže 150 let, to je šest generací. Práci dle této vize by totiž
dokončovali prapraprapravnuci
našich současníků. A jsem si jist,
že za takovou dobu by na této
vizi nezůstalo zhola nic, pokud
by ji vůbec po tak dlouhou dobu
vůbec někdo naplňoval.
Tohle je však pouze můj osobní názor, jiní to třeba vidí jinak.
Vraťme se ale zpět do současnosti. Zhotovenou koncepční
studií se vynořilo víc otázek, než
odpovědí. Když už má městys
zpracovanou vizi, jak by mohl vypadat v daleké budoucnosti, kdy
bude mít zhotovený konkrétní
projekt, podle kterého by se mohlo konečně započít s dlouho odkládanou revitalizací?
A když se zpracovala vize
na lokalitu „Autobusové nádraží a zámecké nádvoří“, proč
se nezhotovily vize dalších lokalit centra městyse? Kompletně měly být totiž architektonické studie zpracované nejpozději v jarních měsících letošního roku. Nebo Tyršovo náměstí a Zelená náves se nakonec revitalizovat nebudou? Už v tom
začínám mít trochu hokej. A to
mistrovství světa v tomto sportu
začne teprve až za tři čtvrtě roku.
Ještě, že nejsem kněžna Libuše, věštit totiž budoucnost městysi Mšec, to by byl pro mě asi
ten nejhorší úkol, kterým by mě
mohl kdo pověřit...
Jiří Červenka
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O REVITALIZACI, FASÁDÁCH I OBĚDECH

Starostovi městyse Jiřímu Loskotovi jsem za Mšecké listy
Jelikož je potřeba dobře zvápoložil několik otázek:
žit, jak by tato fasáda měla
vypadat, aby to ladilo s cezz Jaký máte pocit z pra- aby se k ní mohli občané vyjá- lou koncepcí změny Tyršova
covní schůze zastupitelstva dřit. Její schválení či neschváleohledně koncepční studie ní již ponechám na příštím zav rámci revitalizace městyse? stupitelstvu, které vzejde z podV první řadě mě mrzí, že zimních voleb.
na jednání přišli pouze čtyři zazz V minulém rozhovoru
stupitelé z devíti. Takže teď ne- jste uvedl, že plánovaná favím, jestli o to zastupitelé mají sáda na budově úřadu městyzájem nebo nemají.
se se letos sice dělat nebude,
zz K čemu se na této schůzi ale že zvažujete výměnu oken
vlastně dospělo?
za plastová. Jak vypadá situJá jsem si z toho udělal závěr, ace dnes?
že je to věc velice složitá a obMy jsme zvažovali, že okna
tížná. Největší spory se pove- vyměníme za podobná, jako
dou o to, jestli tuto studii, kte- tady jsou. Nicméně po rozhorá pojednává o nějaké vizi pro voru s ing. Richtrem jsem donáš městys, přijmout či niko- spěl k názoru, že je sem potřeStarosta Jiří Loskot.
liv. Já jsem osobně přesvěd- ba dát jiná okna, než ta komučen, že ano. Jsem jednoznačně nistická, co tu jsou. Je to přece náměstí, tak by se to nemělo
pro stavbu nové školní budovy jenom historická budova. Le- uspěchat. Zatím se mi nepoa líbí se mi i navrhované do- tos ale chceme udělat odvlhče- dařilo sehnat architekta, ktepravní řešení. Pouze bych zá- ní této budovy.
rý by byl schopen tento promecké nádvoří nezastavoval tozz A co bude s fasádou jekt vytvořit.
zz Já jsem se domníval, že
lika objekty, jako je v této studii na budově České pošty, která
vyznačeno. Je potřeba dát tuto měla být ještě letos zhotovena, dotyční architekti, kteří zde
zpracovávali vizi obce, jak
studii na naše webové stránky, nakonec jako jediná?

FOTO LIBOR POŠTA

Naše poznámka

aktuality

bude vypadat za 150 let, zpracují především projekt, podle kterého by se nejpozději
příští rok začalo s revitalizací městyse...
To jsem se také domníval,
ale když jsem se s architektem
Roithem bavil, tak mi říkal,
že musí vycházet z koncepční
studie. A na tuto studii teprve
může navazovat detailní studie, a to jsou samozřejmě další peníze.
zz Před měsícem byl občanům starším 80 let nabídnut
rozvoz obědů s tím, že městys by jim je dotoval až 80 korunami. S jakým zájmem se
to setkalo?
O tuto službu se zajímali jen
tři lidé a pouze jeden jediný ji
chce využít.
zz Jsou nějaké novinky
na úřadě městyse?
Simona Růžičková si udělala matriční zkoušky a už byla
na první svatbě. Jsem moc rád
a gratuluju jí k tomu.
Jiří Červenka

KDY BUDOU ZAHÁJENY ZEMNÍ

PRÁCE VE SLÁNSKÉ ULICI?

Proč firma Herkul, která zvítězila ve výběrovém řízení na výstavbu chodníků ve Mšeci, při silnici 1/16, si v červenci a ani
v první srpnové dekádě nepřevzala staveniště a nezahájila
zde stavební práce? To jsem se snažil zjistit u starosty Mšece Jiřího Loskota:

zz Co je příčinou toho, že
zz Jak chcete v této věci dále
staveniště při silnici 1/16 si ví- postupovat?
tězná firma stále nepřevzala?
Ještě dnes, 3. srpna, se pokuJá jsem nepředpokládal, že sím vyzvat několik firem, aby
výstavbu nonám předložily
vých chodnabídku na deníků ve Slánmontáž staréské ulici doho u l i č n í ho
sti výrazně
osvětlení a pozkomplikují
ložení kabelů
staré kandepro nové LED
lábry veřejlampy, s tím,
ného osvětže obálky bylení, z nichž
chom rozleponěkteré stovali již za týjí přímo
den, 10. srpna trase nona. Dalším návých chodsledným kroníků, a že
kem bude výbude nut- Tyto sloupy starého veřejného běrové řízené výstavbu osvětlení ve Slánské ulici měly ní na instalaci
c h o d n í k ů původně zmizet v druhé polo- nových sloupů
sladit s od- vině srpna.
a lamp uličnístraněním
ho osvětlení.
starých sloupů a kabeláže, a po- To by mělo proběhnout v září.
tažmo s výstavbou nového uličzz Kdy by pracovníci vítězné
ního osvětlení, na což mě neu- firmy měli nastoupit k demonpozornil ani projektant.
táži starého uličního osvětlení?
FOTO LIBOR POŠTA
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Vzhledem k tomu, že nové
dopravní značení, které bude
platné během stavby, je již vyřízeno a schváleno, mohu říci,
že stavební práce ve Slánské ulici by měly být zahájeny v druhé
polovině srpna.
zz Po demontáži starého
uličního osvětlení bude tato
ulice neosvětlena, nebo zde
instalujete nějaké provizorní
uliční osvětlení?
Nejprve nám bylo řečeno, že
kvůli bezpečnosti by mělo být
ve Slánské ulici instalováno nějaké řekněme nouzové uliční
osvětlení, a tak jsem kontaktoval ČEZ a jeho představite-

le informoval o záměru zhotovit v této ulici nějaké provizorní osvětlení. Ale pak jsem se
o tuto problematiku začal detailně zajímat, konzultoval jsem
tuto záležitost s J. Šumou a pak
i s vedoucím příslušného odboru v Rakovníku. Po těchto konzultacích jsem nabyl přesvědčení, že nějaké provizorní osvětlení, které by vyšlo na dalších
zhruba 300 tisíc Kč, zde stavět
nemusíme, ale pro jistotu jsem
si toto ověřil ještě u zástupce
ŘSD, který mně sdělil, že nějaké provizorní osvětlení zde
nepožadují.
Libor Pošta

DO MŠECE KDYSI PŘIVEZL

ZDARMA DVĚ STĚ PANELŮ,...
Dokončení ze strany 1
To byl bohatý podnik, divil
byste se, kolik u nás brali řidiči
a jeřábníci.
zz Kolik brali?
Dvanáct tisíc měsíčně, a ženská jeřábnice si vydělala také
tolik.
zz Již jste v důchodu, schází Vám to ježdění tatrovkou?
Schází, proto stále náklaďákem jezdím. Co taky doma?

Pan Vyskočil je stále ve svém
věku velmi vitální, kromě jízdy nákladním vozem ho velmi
baví historie, hlavně ta mšecká.
Jen ty panely, už asi do Mšece
žádné nedoveze... Už ani není
potřeba. Teď by naopak bylo
dobré ty staré rozpadlé někam
odvést, aby nedělaly v městysi ostudu. Leží tam totiž již
35 let...
Jiří Červenka
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NOVÉ ASFALTOVÉ POVRCHY BUDOU POLOŽENY
NA ZHRUBA TŘECH KILOMETRECH MŠECKÝCH ULIC

FOTO LIBOR POŠTA

Na zhruba třech kilometrech „vedlejších“ ulic v městysi Mšec a Froněk jsem již hovořil, a po- bude položen hned po zhoto– V Hájecké ulici, Kaštance, K Bažantnici a dalších, by měly prosil je, aby stavební práce vení nového uličního osvětlení.
Dále jsem jedbýt zanedlouho položeny nové asfaltové povrchy. Na začátku
nal se zástupsrpna mě starosta Mšece Jiří Loskot informoval o tom, v jaké
cem firmy Cefázi se tato investiční akce právě nachází.
tin, která má
„Veřejná soutěž na zhotove- vy o dílo, jejíž součástí budou
v této ulici vení nových asfaltových povrchů i termíny zahájení a dokončedení, ale vyuv těchto ulicích již proběhla, ní stavby. Podle předběžných
žívá ho jediný
a známe již i vítěze. Ze sedmi informací by se nové asfaltové
zákazník. Zápřihlášených firem obstála nej- povrchy ve výše uvedených ulistupce Cetinu
lépe firma Froněk, spol. s r.o., cích měly začít pokládat někdy
mně sdělil, že
z Rakovníka. Na konci prvního začátkem podzimu.
pro jednoho
srpnového týdnu uplyne doba
Do té doby musí být zhozákazníka zde
na podání námitek ostatních toveno nové uliční osvětlení
Před pokládkou nového asfaltového povrchu nový kabel pošesti firem, které splňují kva- v ulici K Bažantnici. Jeho zhomusí být v této ulici instalováno nové ulič- kládat nebulifikační požadavky výběrové- tovením byla pověřena firma
dou a že sponí osvětlení.
ho řízení, a pokud námitky ne- Erimp, která nám ve Mšeci zalu hledají jiné
podají, tak hned vyzvu vítěz- jišťuje údržbu veřejného osvět- v této ulici zkoordinovaly tak, možnosti připojení,“ uvedl Jiří
nou firmu k uzavření smlou- lení. S představiteli firem Erimp že nový asfaltový povrch zde Loskot.
Libor Pošta

MOSTEK U ČERVENÉHO RYBNÍKA

BUDE OPRAVEN AŽ NA JAŘE

FOTO LIBOR POŠTA

Ale pak jsem si řekl, že když
Ještě na začátku srpna byla být zahájena pouze při nízké
ve Mšeci, před mostkem, re- hladině vody v Červeném ryb- je takové sucho a hladina Čerspektive přepadem Červeného níce, což nastane až při výlo- veného rybníka je již řadu měrybníka, umístěna tabule, řidi- vu Červeného rybníka na jaře síců hluboko pod úrovní přepadu z tohoto rybníka, tak lidé
če již dlouhou dobu upozor- příštího roku.
z KSÚS Středočeského
ňující na to, že moskraje třeba změnili nátek „letos opravíme“.
zor a do opravy mostku
Nechápal jsem, proč
se pustí ještě v letošním
je tam tato tabule stároce. A proto tam stále
le umístěna, protože
nechávají i tu tabuli. Ale
starosta Jiří Loskot
raději ještě zavolám panu
nedávno kontaktoStaňkovi z KSÚS Střeval osobu touto indočeského kraje. A zde
vestiční akcí pověje jeho odpověď: „Situřenou, pana Staňka
ze Správy a údržby
aci kolem rekonstrukce
silnic Středočeského Mostek u Červeného rybníka se bude opravo- mostku u přepadu z Červeného rybníka jsme
kraje, a bylo mu sdě- vat až na jaře příštího roku.
leno, že stavba může
probírali jak se zhotovi-

telem stavby, tak i s mšeckými
rybáři. A ti nám sdělili, že nás
tam letos nepustí, a zdůvodnili to tím, že hladina Červeného rybníka takto pod normálem už dlouho nebude, protože zanedlouho budou potřebovat vodu pro sádkování, a pokud výrazně nezaprší, přepustí tam vodu z výše položených
rybníků. Takže rekonstrukce
tohoto mostku bude možná až
při výlovu Červeného rybníka
a krátce po něm na jaře příštího roku.“
Za několik dní po tomto vyjádření tabule před mostkem
u Červeného rybníka zmizela.
Libor Pošta

DO MŠECKÉ ČOV BY MĚL BÝT

INSTALOVÁN JIŽ FUNKČNÍ KALOLIS
V červnu mně starosta Mšece
Jiří Loskot řekl, že městys bude
reklamovat další úsek zhotovené kanalizační sítě, konkrétně ve Valentově ulici. Na začátku srpna jsem se ho zeptal,
zda k této reklamaci skutečně
došlo. „Propadliny na vozovce

ve Valentově, ale také již v Kalivodské ulici jsem teď řešil se
stavebním dozorem, s panem
Baudyšem, a je na něm, zda
na tyto úseky zhotovené kanalizace vypíše reklamační list,
nebo s firmou POHL CZ dohodne opravu těchto úseků ka-

O PŘÍZEŇ VOLIČŮ VE MŠECI SE

BUDOU UCHÁZET ČTYŘI SUBJEKTY

Ve dnech 23. a 24. září proběhnou ve Mšeci po čtyřech letech opět volby do místního zastupitelstva. Voliči budou moci
vybírat z následujících čtyř politických subjektů (seřazujeme
je podle času, kdy byly jejich
kandidátní listiny podány a zaregistrovány):

n Za Mšec – sdružení nezávislých kandidátů (lídr Tomáš
Rosenbaum)
n Kdy jindy, než teď! (lídryně Lenka Chmelařová)
n Občanská demokratická
strana (lídr Tomáš Jílek)
n Starostové a nezávislí (lídr
Jiří Loskot)
- red -

nalizace na jejich náklady bez
reklamačního listu,“ sdělil mně
k této záležitosti J. Loskot.
Dále mě zajímala záležitost „neexistujícího“ kalolisu na mšecké ČOV, resp. jestli bude toto zařízení, věřme, že

funkční, do budovy čističky konečně instalováno. Jiří Loskot
mně k tomu sdělil následující:
„O této věci jsem také hovořil
s panem Baudyšem, a on mě informoval o tom, že firma POHL
CZ přišla s návrhem dodat kalolis jiného výrobce, který by měl být
již funkční. Takže teď musím tuto
záležitost probrat
s naším právním
zástupcem, abychom věděli, zda je
toto řešení v souladu s podmínkami
Bude do této čističky odpadních vod inposkytovatele dostalován skutečně funkční kalolis, nebo
tace – Státního fonkaly bude i nadále odvážet firma POHL
du životního proCZ na své náklady?
středí.“Libor Pošta

Věděli jste, že…
 Dne 28. února 1893 dopoledne se konal výroční dobytčí
trh. Přivedeno bylo více než 180
kusů hovězího dobytka, z čehož
velká část byla prodána. Kráva se prodávala za 15 zl. a kůň
za 18 zl. Odpoledne se tu potom
konal trh se smíšeným zbožím.
Na základě ministerského nařízení se již nesměl pořádat dobytčí trh na náměstí a byl proto přeložen za městečko. Způsobilé místo pro tento účel se
nalezlo na prvním poli vpravo
od cesty k hornímu hřbitovu
za stodolou knížecího hostince. Nákladem 120 zl. muselo být
toto místo ohrazeno a ze dřeva
vystavěna kontumační kůlna,
vše se potom natřelo dehtem.
 V roce 1926 se provedla
ve Mšeci anketa, při které se zjistilo, že tři roky po zahájení vysílání Čs. rozhlasu má v místní
Tělocvičné jednotě Sokol 12 členů radiopřijímače, např. Oskar
Zdeňka (lesník), K. Fenzl, Václav Valentin (hospodský v čp.
53), J. Žák, MUDr. L. Pastýřík,
Josef Urban (obchodník s dobytkem), J. Mikovec, Josef Vaněk, V.
Čapek a Jan Šlambora (krejčí).
 V radničním domě se
v roce 1944 vyměnila okna
za nová. Tato práce byla přidělena p. Sedláčkovi. Obec též objednala 50 švestkových stromů.
 Kašna pod kostelem byla
začátkem srpna 1959 odstraněna mohutným rypadlem, které
na témže místě vyhloubilo nádrž
na vodu k účelům požární ochrany.
 V roce 1979 byla provedena demolice bývalého obchodního domu čp. 6, vyasfaltováno
náměstí, autobusové nádraží
a cesta do školy ve dvoře zámku.
Jiří Červenka

Stalo se před 90 lety
 Novým mšeckým starostou v roce 1932 se stal Josef Hlíza, kovář na dole Anna, když
na tomto místě vystřídal Václava Malce. Ředitelem školy byl
jmenován František Valenta.
 Spojení Mšece se světem
udržovaly v roce 1932 dvě autobusové linky. Na trase Kladno – Mšec jezdil autobus třikrát
denně a na trase Slaný, Srbeč,
Mšec, Řevničov a Nové Strašecí rovněž třikrát denně.
 Ve Mšeci bylo v roce 1932
sedm hostinců a až na jeden se
ve všech vařilo.
 Dne 1. října 1932 byla zdejší fara připojena k elektrické síti,
což představovalo roční výdaj
ve výši 200 korun.Jiří Červenka
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CO MÍSTOSTAROSTU MŠECE ZASKOČILO

Místní osobnosti
Václav Malec
starosta a ředitel školy

Václav Malec se narodil 9. prosince 1889 ve Mšeci čp. 54, jako
šesté dítě v rodině ševce Václava Malce (1850 – 1925), jenž
byl synem rolníka Josefa Malce
ze Mšece čp. 43 a Barbory, roz.
Levové (1850 – 1946), z Nového Strašecí čp. 190. Jeho matkou
byla Josefa, roz. Karfusová (dcera domkaře Antonína Karfuse ze
Mšeckých Žehrovic 32 a Marie,
roz. Mansfeldové, ze Mšece 27).
Gymnázium vystudoval
ve Slaném a učitelský ústav
v Brně. Již od mládí se zapojoval do společenského života, byl
místním ochotníkem. Během
roku 1914 narukoval do první
světové války, nejprve sloužil
jako telegrafista na italské a balkánské frontě a poté byl jmenován velitelem čety na italském
bojišti a následně v Bulharsku.
Dokončení na str. 13
pod názvem: „Celý jejich rod
vymřel na tuberkulózu“

Jak tenkrát bylo

NA NOVÉ ARCHITEKTONICKÉ STUDII STŘEDU MĚSTYSE?
Jak nahlížet na architektonickou studii nového středu městyse Mšec, zpracovanou Ing. arch. Roithem, Ing. arch. Hančlem a Ing. arch. Pračkou? Jak v budoucnu ve Mšeci řešit dopravní situaci? Jak se osvědčil nový systém třídění odpadů?
Na tyto a další otázky mně odpovídal místostarosta městyse
Mšec Tomáš Rosenbaum:

Z RODINNÉHO ARCHIVU JANA MALCE

Do 1. světové války musel nastoupit i Václav Malec. Na snímku cca z roku 1915 jako jednoroční dobrovolník feldwebel (šikovatel) rakousko-uherské armády.

Mšecké listy 1. září 2022

zz Dne 2. srpna Ing. arch.
Matyáš Roith a Ing. arch. Jan
Hančl představili zastupitelům městyse architektonickou
studii nového středu Mšece.
Jak na ni pohlížíte?
Studie od architektů je zpracovaná zajímavě, velmi se mi
líbí i 3D návrhy, aby si mohl
člověk udělat i představu, jak
to bude vypadat v prostoru. Co
mě ale trošku zaskočilo, bylo
to, na jakou dobu je tato studie
koncipována. Nezdá se mi úplně vhodné plánovat, jak by měl
náš městys vypadat za 150 let.
Mělo by nás aktuálně zajímat,
jak bude městys vypadat za cca
20 -30 let, a co je možné v této
době s ohledem na náš rozpočet postavit, zrealizovat. Pokud
se našim potomkům nebude
za 100 let něco líbit, tak určitě nebudou mít problém něco
zbourat, nebo dostavět dle aktuálních potřeb. Naši předci
před 100 lety měli také úplně
jiné potřeby, než jaké máme
my dnes. Oni řešili, kam ustájí koně, my dnes kam zaparkujeme auta…
zz Na tomto setkání se hovořilo i o dopravní situaci
ve Mšeci, respektive o lepším
průjezdu městyse, než je ten
stávající, který řidiče „zavede“ do nepřehledných a úzkých serpentin. Co říkáte
nově navržené trase, vedoucí ulicemi Zámecká, Za Bání
a Valentova?

Myslím, že systém běží bez nám ale ještě schází modernějnějakých závažných problémů ší traktor s čelním nakladačem
a čím dál tím více se ukazuje, a možná i malé dodávkové auto
že jsme se vydali správnou ces- se sklopnou korbou.
zz Během energetické krize
tou. Třídí si každý sám doma,
nemusí nikam nic nosit, a nám se někteří lidé vrátí k vytápěpo obci zmizel nepořádek ko- ní svých domovů pevnými palik by úprava komunikací stála. lem kontejnerových stání, který livy a jiní budou hledat nové,
Jedno úskalí tato varianta pře- museli naši zaměstnanci údrž- modernější alternativy, jako
ci jen má. Zvětšili bychom pro- by neustále uklízet.
jsou např. tepelná čerpadla.
voz okolo zámecké
Která skupina bude
zdi, parku a malépočetnější a jak se to
ho stupně naší zápromítne do čistokladní školy, což asi
ty ovzduší ve Mšeci?
není úplně ideální.
Pokud si někdo
zz Frekvence donechal při přechopravy po státní sildu z vytápění pevnici, vedoucí přes
nými palivy na teMšec, bude stále
pelné čerpadlo možvětší, a stavba něnost se k tuhým palijakého dopravnívům opět vrátit, tak
ho obchvatu měsje možné, že se někdo
tyse je v dohledné
k tomuto způsobu vydobě asi nereáltápění vrátí. Myslím
ná. Je možné dosi, že jich bude menšipravu po hlavní
na, protože s elektrimšecké dopravní
kou se zdražilo i uhlí,
tepně ještě nějak
a proto se to určitě
„pozměnit“, či řinebude vyplácet tak,
diče projíždějících
jako dřív. Při čerpávozidel usměrnit
ní dotace na výměnu
jinak, než úsekokotle za tepelné červým měřením?
padlo byla dokonce
Úsekové měřejedna z podmínek, že
ní je každopádně Tomáš Rosenbaum: „Dopravní situace ve Mše- se starý způsob vytánejlepší varianta, ci není zrovna ideální. Příští zastupitelstvo ji urči- pění zruší a doloží se
která řeší celý úsek tě musí řešit.“
likvidace starého kotkomplexně. Pokud
le. Takže o ovzduší
bychom chtěli zpomalit vjezd
zz Řadu dalších odpadů ve Mšeci se nebojím.
do městyse, mohli bychom pře- vozí mšečtí občané do sběrzz Již delší dobu se uvažumýšlet buď o instalaci vjezdo- ného dvora. Jak jste spoko- je o rekonstrukci zázemí pro
vých kamer, které měří vjezdo- jen s jeho provozem a co by mšecké hasiče, především
vou rychlost, anebo zkusit vari- se dalo v prostorách sběrné- pro jejich zásahovou jednotantu zpomalovacích vybočova- ho dvora ještě zlepšit?
ku, a některé hlasy „volají“
cích ostrůvků, které se na silniProvoz sběrného dvora jako i po výstavbě zcela nové hacích I. třídy používají. Při této takový se osvědčil a funguje sičské zbrojnice. K jaké altervariantě bude potřeba zjistit vy- dobře. Bohužel zázemí pro naši nativě se přikláníte?
jádření ŘSD.
údržbu neodpovídá 21. století.
Naše hasičská zbrojnice si reChybí nám zde komplet soci- konstrukci určitě zaslouží. Neální zařízení (WC, šatny, spr- investovalo se do její větší údržchy). A také využití celého are- by řadu let. Probíhaly pouze
álu není optimální, chybí zpev- drobné úpravy. Takže její opraněné plochy a další kóje na tří- va je prvořadý úkol. Pokud se
dění odpadu.
budeme bavit o výstavbě nové
Během letošního roku jsme zbrojnice, je zapotřebí vybrat
údržbu dovybavili novými pro ni vhodné místo a hlavně
„pomocníky“ (nová motoro- na ní sehnat dostatek financí.
vá pila, dlouhý plotostřih, Wap Přeci jen nová zbrojnice, to jsou
na mytí), kteří nám pomáha- úplně jiné finance, než oprava
jí při údržbě městyse. Určitě stávající.
Libor Pošta

Rok 1882
Zima byla velmi mírná, sníh
takřka nepadal. Až do prvního jarního dne panovalo takové sucho, že bylo na cestách
prachu jako v letním období.
A děti si na nich hrály.
Dne 21. března bylo od rána
pošmourno a částečně hřímalo. Ve čtyři hodiny odpoledne
přišla bouřka, blýskalo se jako
v létě, a do toho všeho začaly
padat kroupy. O dva dny později začalo sněžit a sníh padal
celý den, rychle však roztál.
Měsíce květen a červen byly
velmi studené a celé žně proKdy dojde k zásadnější rekonstrukci mšecké požární zbrojnice?
pršely. Úroda byla hojná, nicJe to určitě zajímavá varianta,
zz Vyskytují se nějaké vážméně obilí bylo špatné jakosti,
jelikož bylo od věčných dešťů o které bychom se měli pobavit. nější problémy v systému „dopoškozené.
Jiří Červenka Zjistit, co by nám přinesla. Ko- movního“ třídění odpadů?

VEDENÍ ŠKOLY SE NEZMĚNILO

Vedení místní školy zůstává i nadále ve stejném složení. „Za zřizovatele sděluji jako
předseda DSO Bez hranic, že
jsem nevyhlásil konkurzní řízení po šestileté lhůtě, konkurz
nepožadovala školská rada

a ani jedna z členských obcí
(Mšec, Srbeč, Tuřany), takže
funkční období ředitele se prodlužuje o dalších 6 let do roku
2028,“ uvedl pro Mšecké listy
starosta Jiří Loskot.
- jč -
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JAK BY MĚL PODLE ARCHITEKTŮ VYPADAT

MĚSTYS MŠEC V PŘÍŠTÍM STOLETÍ

Diskuze
k předložené studii
Po úvodním slově architekta Roitha byl dán prostor pro
dotazy, směřující k předložené
koncepční studii:
Zastupitelka Lenka Chmelařová: „Chtěla bych se zeptat,
co vše se bude v nově postavené
školní budově nacházet a zda
tam bude i školka?
Architekt Jan Hančl: „To záleží na požadované kapacitě,
my jsme pouze umístili objekt
do konkrétního místa. A co se
týče toho školního hřiště, to
je rozměr na basketbal, jelikož větší hřiště se tam nevešlo.
Normální škola, která má mít
tělocvičnu a hřiště, by zabrala
půl náměstí.
Místostarosta Tomáš Rosenbaum: „Celá tato lokalita kromě školy autobusového
nádraží je chráněna památkovým úřadem, tak bych se Vás
chtěl zeptat, jestli máte od tohoto úřadu nějaké vyjádření?
Architekt Jan Hančl: „Nic
takového zatím nemáme, ještě se s ničím nezačalo. Pak by
se asi k tomu mělo přistoupit.“
Jiří Červenka (Mšecké listy): „Pokud jsem dobře z Vaší
koncepční studie vyrozuměl,
tak vy chcete ze zámeckého nádvoří vytvořit hlavní centrum
městyse. Neobáváte se, že vytvoříte spíše opuštěné prázdné náměstí, kde nebudou žádné obchody, žádné služby ani
nic jiného? Vy je ve Vaší studii
sice navrhujete, ale kde je vezmete? Obchod Jednoty COOP
na Zelené návsi tam těžko přestěhujete a žádný jiný krámek
tu kromě malého vietnamského neexistuje. Všechny ostatní
tu již před mnoha roky zkrachovaly. Já si tedy moc dobře
neumím představit, že by místní měli zájem tam otevírat obchody či služby.“

Architekt Matyáš Roith: ném termínu dokončí. Musí
Jiří Červenka (Mšecké lis„Jedná se o výhled či rámec, ja- vědět, že je to reálné, a potom ty): „Vy tu mluvíte o hotelu
kým by se mohl ten vývoj ubírat to může přilákat celou řadu ná- s jezdeckým areálem, ale přia musí to jít samozřejmě i tro- vštěvníků.
tom realita je taková, že restauchu živelně. V koncepční stuZastupitel Tomáš Jílek: Re- race krachují a místní hospodii nejsou uvedené žádné pře- álně si ve Mšeci můžete dnes- da Na Knížecí bojuje o přežití,
depsané plochy na knihovnu, či ka postavit leda tak stan, to je přestože leží na frekventované
na nějaký krámek. Je to určitá reálné. Ale já osobně tuto kon- silnici...“
idea, která by se postupně na- cepci rozvoje obce považuji
Architekt Matyáš Roith: „Já
plňovala a zároveň měnila tak, za dobrou.“
jsem přesvědčený, že když tady
jak se bude vyvíjet společnost.
Jiří Červenka (Mšecké listy): bude nějaké lákadlo, jako naZákladní je začít to posouvat „Mně by tedy spíše zajímalo, co příklad zrekonstruovaný záa nezavřít si vrátka nějakou díl- tady bude za pět, za deset let, ne mek, tak se sem budou návštěvčí investicí, která by znemož- za sto, či dokonce za sto pade- níci stahovat. Dají si v zámecké
nila rozumný rozvoj později.“ sát let, jelikož za několik gene- restauraci oběd, a když zjistí, že
Jiří Červenka (Mšecké lis- rací bude stejně všechno jinak. je to tam moc drahé, tak si ho
ty): „Když se ale dívám na nově Stavět tady vzdušné zámky, ne- dají v druhé místní hospodě.“
Místostarosta Tozastavěnou část zámáš Rosenbaum:
meckého nádvoří,
„Pro stavbu nové
tak to představuje
školní budovy jsem
minimálně několik
také, ale mám obaset milionů korun,
vu, že pokud bychom
a to se bavíme pouse nyní pustili do její
ze o jedné lokalitě.
výstavby, tak už byNa tohle nebude mít
chom nestačili zaměstys ani za padechránit další naše busát let...“
dovy, z nichž některé,
Architekt Matyáš
Roith: „Taky to není Starosta Loskot s architekty Matyášem Roithem jako špýchar, stodola, chlévy, jsou chrávýhled na 50 let, ale (uprostřed) a Janem Hančlem.
něné památkovým
spíše na 150 let.“
Jiří Červenka (Mšecké listy): vím, jestli je to k něčemu dob- úřadem. A to by byla obrov„Na 150 let? A čeho z toho se ré. Rozuměl bych tomu, kdyby ská škoda. Mateřskou školku
tedy dožijí současníci?“
se naplánovalo, co tu bude a jak či družinu můžeme malým přiArchitekt Matyáš Roith: by to tady mělo vypadat za pár činěním rozšířit a nebude nás
to stát nějaké extra velké pení„Městys může nastartovat roz- desetiletí, ale ne za 150 let...“
voj tím, že využije potenciál
Architekt Matyáš Roith: ze. A až opravíme tyto budovy
místního zámku, ať už vlast- „Klíčové podle mě je zkusit a později postavíme školu, můními silami či v kooperaci se rekonstruovat zámek a posta- žeme se bavit o tom, že se nám
sem podaří nalákat turisty. Ale
soukromým sektorem. A to by vit školu.“
mohlo přitáhnout další zájemJiří Červenka (Mšecké lis- teď nám sem nikdo jezdit nece. Pokud tu bude zámek, kte- ty): „Byli jste se podívat v tom bude, i kdybychom zde měli
rý tu bude fungovat jako hotel, zámku? Pokud ano, tak jste tam postavený hrad Karlštejn, protak sem budou jezdit lidi, kte- museli vidět ty rozlehlé prosto- tože vedle něho bude stát ramří potom zajdou do zmíněných ry, které bude třeba po uvolně- pa, na které se myjí traktory,
obchodů.“
ní zámeckých prostor nějakým a o kousek dál se bude nacházet
Architekt Jan Hančl: „Polo- způsobem využít. V městysi je příšerná papundeklová azbesvina Španělska žije z toho, že přitom celá řada chátrajících tem pobitá bývalá ubytovna.
Místostarosta Tomáš Rona všech hradech mají hotely.“ objektů, které by se měly dát
Zastupitel Tomáš Jílek: „Já do pořádku, a některé z nich senbaum: „Mluvilo se tady
byl nedávno na úžasném před- jsou dokonce památkově chrá- o tom, přilákat sem lidi, kteří by
stavení Divadla Dva, které se něné. A až se jednou opraví, jen si tady postavili domek. Městys
uskutečnilo na tvrzi Divice, těžko se bude hledat pro ně vy- však žádné pozemky nevlastkousek za Pochvalovem. Je ne- užití. A teď se z Vaší koncepč- ní. Jednou se zkoušelo oslovit
skutečné, co tam dokázali udě- ní studie dozvídám, že zámecké majitele stávajících pozemků,
lat z polorozpadlé zříceniny. nádvoří chcete zastavět řadou kde by se podle územního plánu mohlo stavět, zda by je odZ maštalí například udělili bar, dalších prázdných objektů.“
restauraci a souběžné s tím zreArchitekt Jan Hančl: „Ty prodali pro výstavbu domů, ale
novovali tamní rybníček.
objekty nebudou prázdné. My neúspěšně. A dneska je to při
Jiří Červenka (Mšecké listy): vycházíme z toho, že v zám- velkých cenových turbulencích
To je samozřejmě super. A je ku, když tu máte lesy, se může naprosto nereálné. Navíc vykuto přesně o tom, že když se ně- postavit hotel, například s jez- povat šestihektarové pole, ktekdo do něčeho takhle krásné- deckým areálem. Vždyť ka- ré má 30 vlastníků, je značně
ho pustí, jako třeba v těch Di- ždá obec nemá takovýto zá- problematické. Jediná možnost,
vicích, tak by měl taky vědět, že mek. To je pro Vás ohromný která nám tedy zbývá, je snažit
na to má dostatek finančních plus a jeho potenciál vůbec se rekonstruovat byty a domy,
které jsou v našem vlastnictví.“
prostředků a že to v dohled- nevyužíváte.
FOTO LIBOR POŠTA

Dokončení ze strany 1
Tento koncept není detailní návrh na realizaci. Tak, jak se vyvíjí společnost a budou se vyvíjet požadavky obce, bude se
i vyvíjet názor na koncept. Je
však vždy nutné domyslet důsledky nových změn.
Vše se vším souvisí. Vyřešíme-li teď narychlo jeden dílčí problém bez koncepčního
rozmyslu, můžeme zablokovat
potenciál budoucího rozvoje.“

Zastupitel Tomáš Jílek: „Jakým způsobem by se měl využít stávající špýchar? Co byste
navrhoval, pane Červenko?“
Jiří Červenka (Mšecké listy):
„Já o tom přemýšlím již tři roky,
ale na nic kloudného jsem stále nepřišel.“
Starosta Jiří Loskot: „V předložené koncepční studii je uvedeno, že by špýchar mohl být
využit jako knihovna, klubovna, muzeum či byty.“
Architekt Matyáš Roith:
„Tak samozřejmě udělat v něm
muzeum, kam by nikdo nechodil, je blbost. Ale kdyby se
zámek uvolnil a zrekonstruoval, tak by se turisté zastavili
v zámku na oběd a hned potom v muzeu.“
Jiří Červenka (Mšecké listy):
„Pokud tady zřídíte muzeum,
tak tam dáte pouze artefakty,
které tady na poli vykopal pan
Sedláček. Nic jiného se totiž
tady, co byste tam mohl umístit, nedochovalo.“
Místostarosta Tomáš Rosenbaum: „Když mám říct
lehce realistický pohled, tak si
myslím, že dokážeme formou
dotací či spoluúčastí za několik let postavit novou krásnou
školní budovu. Co ale považuju za naprosto nerealistické, že
bychom ve vlastní režii provozovali v zámku hotel, když vidím, jaké máme problémy se
současnou hospodou, co se týče
zabezpečení provozu, včetně
chybějícího personálu.
Starosta Jiří Loskot: „Mně se
ta koncepční studie docela zamlouvá, pouze bych na zámecké nádvoří neumísťoval tolik
objektů. Když bych to měl ale
shrnout, tak jediná věc, na které jsme se tady shodli, je postavit časem novou školu, takže tento bod bych považoval
za stěžejní.“
Na pracovním zasedání zastupitelstva nebyl ke koncepční
studii přijat žádný závěr. Bude
záležet na občanstvu, jaký postoj k tomu zaujme. Vše ale
proběhne z časových důvodů
až po podzimních komunálních volbách.
Na to, jak by podle architektů měl vypadat městys Mšec,
se můžete podívat na str. 8 až
10. Ostatní plánky koncepční
studie naleznete na webových
stránkách městyse obecmsec.cz.
Jiří Červenka
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společenský servis

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme jim
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V červenci oslavili
Zeman Jan
60 let
Majer Zdeněk
65 let
Žáček Milan
70 let
Závora Jaroslav
81 let
Polanecká Anna
86 let
Zborníková Anna
90 let
V srpnu oslavili
Hnízdil Petr
60 let
Perk Václav
75 let
Krupičková Dobroslava75 let
Bortová Blanka
75 let
Ševčík Josef
80 let
Eisová Zděnka
83 let
Sedláček Miroslav
84 let
Kobosilová Libuše
87 let

Mšecké listy 1. září 2022

Manželství uzavřeli

Blanka Vlková, Rakovník, a Miloslav Muškát, Mšec
Oddáni 25. června na nádvoří mšeckého zámku

Dagmar Všetečková a Milan Mihál, oba Senec
Oddáni 29. července v obřadní síni ve Mšeci

Vzpomínka
Dne 18.
září uplyne již 10 let
od smutné
chvíle, kdy
nás navždy
opustil náš
milovaný manžel a tatínek, pan
Josef Husinecký. S láskou stále vzpomíná manželka Zdena,
syn Michal a dcera Lenka.

Odešli navždy
Dne 13. sr pna zemřela
po dlouhé nemoci paní Eva
Závorová ve věku nedožitých
82 let.

Božena Bernardová, Praha, a Pavel Lavo, Zlonice
Oddáni 15. července u rybníka Bucek Třtice

DODATEK OD KMETA JAROSLAVA
Ještě jedna odbočka k článku
z minulého čísla. Miládčina nejstarší dcera Anynka byla jediná,
která nezpívala. Ale byl to takovej
můj honič. Kdykoliv vyšel nějakej
článek, říkala mi: „Je to hezký, ale

kdy už napíšeš o Božence?“ „Já
k tomu ale potřebuju tu písničku
Kdo jedenkrát měl někoho rád,
co tam Boženka zpívala.
Oslovil jsem všechny známé kapelníky, aby mi písničku

LETNÍ KINO SE VYDAŘILO
Na 120 lidí přišlo v sobotu 6.
srpna večer na místní fotbalový
stadion, aby shlédlo úspěšnou
českou pejskařskou komedii
„Řekni to psem“. Podle promítače byla účast diváků dokonce
větší, než v Mělníku, kam pravidelně jezdí filmy promítat.

„Myslím, že se film divákům líbil, protože na konci promítání
byl slyšet potlesk. Počasí bylo
asi tak na hraně, bylo potřeba
se na to připravit. Na kraťasy to
teda určitě nebylo,“ zhodnotil
akci místostarosta městyse Tomáš Rosenbaum.
- jč -

Ve Mšeci se opět po roce uskutečnilo letní kino.

našli. Ing. Antonín Borovička,
který pořádá v Davli rok co
rok koncerty, kam zve všechny
skladatele, zjistil, že píseň složil Josef Stelibský. A Bohoušek
Ježek mi pak píseň dal i s notami k svátku. Bohouškův syn
bude v Pozdni také účinkovat,
písničku zazpívá Danča Motyčková a zahraje kapelník Rytina.
Anynka má vnuka Járu Paura, má v Pozdni autoservis. Jeho
manželka Martina dala dohromady celou partu a při oslavě
65. výročí Besedy udělali velkou show „Zpěv, tanec a cvičení“, Martina statečně hrála i se
zlomeným kotníkem.
Anynce jsem tehdy, když se
stále ptala na písničku o Božence, řekl: „Neboj se, dočkáš
se.“ A nedočkala. Zemřela ona,
zemřel i její zeť Jirka Cimrman
a i švagrová Květa Motyčková.
Všichni tři na covid.
Jaroslav Ulrich, Pozdeň

Lucie Kvitová a Jiří Svatek, oba Mšec
Oddáni 6. srpna na zahradě u domu čp. 407

VE MŠECI BYLO PŘIVÍTÁNO

PĚT NOVÝCH OBČÁNKŮ
Dne 20. 5. se ve Mšeci konalo další vítání nových občánků.
Ze šesti pozvaných bylo nakonec přivítáno pět dětí a to: Petr
Brabec, Lukáš Petržilka, Štěpánka Rosenreiterová, Jiří Svatek a Adéla Tomanová. O kulturní doprovodný program

se postarali Alena Vágnerová, Elena Machačová a Miroslav Dokládal. Každá maminka obdržela kytičku a přivítaný
občánek polštář ve tvaru sluníčka se symboly obce Mšec
a poukázky v celkové hodnotě
1.000 Kč.
- jč -

Noví mšečtí občánci se svými rodiči.
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MŠEČTÍ HASIČI POMÁHALI PŘI LIKVIDACI
POŽÁRU LESA V NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
výrobu nových
prahů u armatur na obou stranách, včetně nástupního prahu
v zadní části vozidla. Po celém
obvodu cisterny byla ve spodní části karoserie provedena
kompletní výměna zkorodovaných plechů,
včetně poškozených částí rámu.
Oprava je provedena na obou
blatnících, dveřích, vč. rámu
dveří. V součas- Mšečtí hasiči v Hřensku.
né době nás čeká
kytování a nástřik opravených hlídku zajistili členové jednota nových částí karoserie.
ky na stanici technické kontroly v Novém Strašecí. Vzhledem
Ford Tranzit
k tomu, že vozidlo je v provobez závad
zu dva roky, proběhla prohlídDne 27. července byla prove- ka bez závad.
dena roční technická prohlídZa JPO SDH Mšec zpracoval
ka na vozidle Ford Tranzit. ProMartin Štýbr st.
FOTOARCHIV JPO SDH MŠEC

st. ve dnech 5 – 6. srpna pomáhala při hašení tohoto požáru.
Podrobnosti o účasti naší jednotky při zásahu v Českém Švýcarsku Vám zprostředkujeme
v příštím čísle Mšeckých listů.

FOTOARCHIV JPO SDH MŠEC

Opravujeme
starou Tatru
Stále pracujeme
na opravě naší výjez- tím nejvíce časově náročná
dové cisterny. V sou- byla oprava karoserie a deforčasné době máme ho- movaného rámu v zadní části
tovou opravu spoj- vozu. Provedli jsme kompletní
ky a palivového čer padla.
Na motoru
jsme vyměnili
všechny hadice,
těsnění a filtry,
vnitřek prostoru s motorem
i části motoru
dostaly nový
nátěr, a motor
je zpět na svém
místě. Byla provedena montáž
Martin Štýbr ml. připravuje nové díly
Mikuláš Maloš dokončuje montáž
nových vzdupro karosérii zásahového vozidla.
zadní části karosérie.
chojemů. Za-

FOTOARCHIV JPO SDH MŠEC

Tak, jako se desítky jednotek
profesionálních i dobrovolných
hasičů z celé republiky účastnily
zásahu na požáru ve Hřensku,
byla i naše jednotka požádána
o pomoc při likvidaci tohoto
požáru. Část jednotky ve složení Jakub Bílek, Mikuláš Maloš,
Martin štýbr ml. a Martin Štýbr

ZA TŘI HODINY POMALOVALA

VE MŠECI 50 DĚTSKÝCH OBLIČEJŮ

den vedle druhého. Na to jsem dy. Pak se to objevilo v nějakém
si ale k sobě vzala ještě tři hol- kalendáři.
činy. Malovala jsem ale i další,
zz Koukám, že tu máte hodně
například fanoušky klokanů štětců, to je jich tolik potřeba?
z Bohemky.
Je to lepší, práce je rychlejší a je menší spotřeba barvy. Na každou
barvu si držím samostatný štětec, abych je
nemusela pořád vymývat.
� Ty barvy jsou neškodné, kdyby třeba
káply do oka?
Ano, všechny barvy
jsou s atesty.
� Vaše děti chtějí
pomalovávat každý
den, ne?
No, to by chtěly...
A můj syn je důkazem, že zelená barva
Hanka Routová byla na Dětském dni fakt drží. Jednou, když
byl po nemoci, chtěl
hodně žádaná.
namalovat na obličej
zz Malovala jste někdy hlavu zeleného dinosaura. Učii na nahé tělo?
telka ve školce potom říkala, že
Ano, jedna společnost si má po té nemoci pořád takový
u mě objednala, abych dvě nahé nazelenalý obličej.
slečny pomalovala jako geparJiří Červenka
FOTO JIŘÍ ČERVENKA

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Na Dětském dni ve Mšeci
Záleží na období. Teď, tře- na sletišti jsem si to počítala
28. května byla jednou z nej- ba posledních pět týdnů, kaž- a za šest hodin jsem udělala 84
dětí. Sedla jsem si tam ve dvě
vyhledávanějších osob. Malo- dý víkend.
vala totiž dětem na jejich oblizz Jak jste se k tomu vlast- hodiny odpoledne a skončila
v osm večer. To byl maraton.
čeje vše, co si ony samy přály. ně dostala?
Fronta před ní se zdála nekozz Jak dlouho dětem Vaše
Já jsem nejdříve koupila barnečná. Za tři hodiny stihla po- vy na malování sestře, která to obrázky na obličeji vydrží?
malovat 50 obličejů.
Než potkají vodu, tzn. do vechtěla zkusit. Pak ale jela na něHanka Routová
čera. Do peřin s tím jít
(38), která nemá ráda
nemůžou, protože, když
výraz Hana, a proto
se to dítě zpotí, tak máte
používá jeho zdrobpeřiny barevné.
nělou variantu, pozzA smývají se ty barchází z jižní Moravy z obličeje dobře?
Některé jdou dolů
vy a v současné době
bydlí v Praze. Když
snadno, na některé je
jsem sledoval její nezase lepší vzít odličovač.
uvěřitelný malířský
Například odstíny zelené
výkon, nemohl jsem
barvy drží hodně dobře...
začít jinak, než náslezzZ a j a k d l o u h o
dující otázkou:
Hanka Routová pomalovávala jeden obličej ty bar vy na obličeji
zz Vy se tím živí- za druhým.
uschnou?
te?
Hned. Když budu maNe, já jsem byla původně jaký Dětský den, a chtěla, abych lovat na sluníčku, tak uschnou
učitelkou matematiky a biolo- jí s tím pomohla. A od té chvíle dřív, než obličej domaluju.
gie pro střední školy, ale pouze to dělám. Mě malování vždyczz Malujete i sportovní fankrátce. V současné době učím ky bavilo.
dy?
v mateřské školce.
zz Kolik namalujete obličeAno, jednou jsem třeba malovala několik set fanoušků,
zz Jak často pomalováváte jů za hodinu?
To raději nepočítám, ale kteří šli v dlouhém průvodu, jedětské obličeje?
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ČÁST MŠECE V 21. STOL

(zákres nových objektů)
Koncepční studii zpracoval architekt Matyáš Roith ve spolupráci s architekty Janem Hančlem a Martinem Pračkou.
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LETÍ PODLE ARCHITEKTŮ

VYHRAZENÉ / NEVEŘEJNÉ PLOCHY
HŘIŠTĚ / SPORTOVIŠTĚ

1

VOZOVKA
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aktuality

Mšecké listy CHODNÍK
1. září 2022
PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ

KONCEPČNÍ STUDIE PRO MĚSTYS MŠEC
NEZPEVNĚNÉ PLOCHY

VODNÍ PRVEK/SOCHA

LEGENDA
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

VÝZNAMNÉ STÁVAJÍCÍ STAVBY

1

ŠKOLA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

2

ZÁMEK

3

RADNICE

4

KOSTEL

NAVRŽENÁ ZÁSTAVBA

2

VYHRAZENÉ / NEVEŘEJNÉ PLOCHY
HŘIŠTĚ / SPORTOVIŠTĚ

1

VOZOVKA
CHODNÍK
PLOCHA PRO PARKOVÁNÍ

3

NEZPEVNĚNÉ PLOCHY
VODNÍ PRVEK/SOCHA

4
VÝZNAMNÉ STÁVAJÍCÍ STAVBY

1

2

ŠKOLA

2

ZÁMEK

3

RADNICE

4

KOSTEL

ARCHITEKTONICKÁ

3
4

Doprava by se měla dle architektů
v městysi odklonit (zeleně vyznačeno)

ARCHITEKTONICKÁ SITUACE - NÁVRH

LEGENDA

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
NAVRŽENÁ NOVÁ ZÁSTAVBA
ROZDĚLENÍ DLE PŘAVAŽUJÍCÍ FUNKCE
ŠKOLSTVÍ

1

BYDLENÍ / DROBNÉ SLUŽBY
VEŘEJNÁ VYBAVENOST
KOMERČNÍ VYBAVENOST
SLUŽBY / OBČANSKÁ VYBAVENOST

4

SPORT

3

2

MOŽNÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ OBJEKTŮ

6

5

8

7

9

10
11

1

ŠKOLA

2

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ

3

BYTY, OBCHODY, SLUŽBY

4

KNIHOVNA, KLUBOVNA, MUZEUM, BYTY

5

VÝSTAVNÍ SÁL, SLUŽBY

6

KULTURNÍ SÁL, KINO, RADNICE, SLUŽBY

7

UBYTOVÁNÍ, RESTAURACE

8

KANCELÁŘE, SLUŽBY, OBCHOD

9

BYTY

10

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, SLUŽBY (KAVÁRNA)

11

OBCHODY, PRODEJNÍ DÍLNY, STÁJE

FUNKČNÍ VYUŽITÍ

Mšecké listy 1. září 2022
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MŠECKÉ LÉTO NAVŠTÍVILO NA 400 LIDÍ

Vrchol Mšeckého léta – vystoupení iluzionisty Jana Vaidiše.

FOTO TOMÁŠ LOSKOT
FOTO TOMÁŠ LOSKOT

Vše začalo projížďkami kočárem taženým koňmi.

FOTO JIŘÍ SKÁLA

Jako první na letošním Mšeckém létu vystoupili především u dětí
velmi oblíbení Maxim Turbulenc.

S velkým diváckým zájmem se setkala rock-popová kapela Perutě, která na tuzemských pódiích vystupuje již deset let.

Petra Černocká zavítala
do Mšece po Dětském dni
i na Mšecké léto.

FOTO JIŘÍ SKÁLA

Diváci mohli být s letošním ročníkem Mšeckého léta spokojeni.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

FOTO JIŘÍ SKÁLA

O občerstvení bylo dobře postaráno.

FOTO JIŘÍ SKÁLA

Frontman kapely Perutě Milan Peroutka na Mšeckém létě.

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Vaidiše. S velkým zájmem lidí
se setkalo i vystoupení skupiny Maxim Turbulenc. Nejméně zaujala rock popová skupina Zastodeset.
zz Byla na letošním ročníku nějaká novinka oproti minulému?
Letos jsme měli dvě podia,
takže jednotlivá vystoupení umělců plynule navazovala
na sebe. A třetí menší podium
jsme ještě poskytli kouzelníkovi Vaidišovi, aby si mohl kam
schovat své rekvizity.
zz Přijeli i avizovaní koně
s kočárem?
Koně Sylvia a Kateřina přijeli až z Karlových Varů a byl
o ně obrovský zájem. Byli jsme
s koňákem domluvení na dvě

Účastníci letošního Mšeckého léta byli spokojení, pouze
stánkaři si naříkali, že oproti
minulému ročníku měli jen poloviční tržby, přestože účast lidí
na těchto akcích byla podobná.
„V roce 2019 jsme vytočili 13
sudů piva, letos jen šest. Mluvil
jsem se zmrzlinářem i preclíkářem, a oba měli poloviční tržbu,
co minule. Prodejkyně medu,
přestože jsem návštěvníky z podia vybízel, že si mohou zakoupit i med, i sdělila, že si ho koupilo jen několik málo lidí,“ prozradil starosta Jiří Loskot, kterého jsem se dále zeptal:
zz O koho nebo o co byl největší zájem?
Největší zájem byl o hudební skupinu Perutě a kouzelníka

hodiny, od 15 do 17 hod. Nakonec děti s kočárem vozil až
do sedmé hodiny večer. Jedna
jízda trvala asi 15 minut. Jezdil s nimi dvě trasy, kolem česaček a do parku, takže si mohli trasu vybrat. Pod špýcharem
byl start, kde čekala fronta dětí.
zz To se tedy na všechny
malé zájemce nedostalo...
Já jsem večer v sedm hodin
řekl dětem, že koníčci již musí
jít spát a ony to pochopily. Ale
představte si, že ke mně někdy
kolem šesté hodiny večerní přišla taková malá holčina, a povídá mi: „Pane starosto, jak to,
že ty koně stále jezdí?“ Já se jí
na to ptám, proč by jezdit neměli, a ona mi povídá, že v takovýchto podmínkách mohou
jezdit pouze dvě hodiny a že by
se mohlo jednat o týrání zvířat.
Tak jsem jí poděkoval za upozornění a řekl jí, že se na to
musím zeptat koňáka, jelikož
o tomto předpisu nic nevím.
zz Museli jste řešit nějaké
potíže?
Hodně nás zlobil vítr a největší problém jsme měli se zabezpečením podia kouzelníka Vaidiše, který se modlil,
aby vítr přestal, jelikož by mu
zásadním způsobem narušil
jeho kouzelnická čísla. Nakonec těsně před jeho vystoupením se vítr uklidnil a viděl jsem
na něm, že mu spadl kámen ze
srdce.
Jiří Červenka

FOTO JITKA KRŇANSKÁ

Dne 16. července proběhlo na zámeckém nádvoří Mšecké
léto. Účast byla celkem hojná, odhaduje se, že se ho zúčastnilo na 400 lidí. Akce trvala až do nočních 1.15 hod., kdy nedaleko pódia tancovalo asi 50 až 60 lidí.

Na letošní Mšecké léto přišli jak dospělí, tak i malí
diváci.
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PŘED 90 LETY BYLO SOKOLY VE MŠECI
POJMENOVÁNO TYRŠOVO NÁMĚSTÍ

KRESBA LADISLAV OPLT

Dne 17. září 1932 Sokolové slavnostním způsobem pojmenovali zdejší náměstí na Tyršovo. Za tímto účelem se od 19. do 20. hodiny konal lampionový průvod sokolských dětí. Při té příležitosti byla na budovu radnice umístěna uliční tabule „Tyršovo náměstí“. K pojmenování ulic došlo ve Mšeci až o 87 let později, v červnu 2019.

- jč -
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V SEDMDESÁTÝCH LETECH SE VE MŠECI STALA VRAŽDA,

MATKA ZABILA SVÉHO PĚTAPADESÁTILETÉHO SYNA

Celý tento tragický příběh začíná šťastnou událostí. Dva zamilovaní mladí lidé 25letý Alois Květina z Orlové a 19letá Marie Kolářová z Březových Hor na Příbramsku vešli 22. dubna
1919 do stavu manželského. On byl báňským inženýrem, synem horníka Emanuela Květiny, a ona dcerou úspěšného obchodníka Františka Koláře.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

V roce 1953 se přestěhovali
do Mšece, kde si koupili menší
domek v Kalivodské ulici, který si následně během jednoho
roku přestavěli. K domku patřilo i tři čtvrtě hektaru pole, které
ještě v roce 1958 obhospodařovala sama, již jako vdova, Marie Květinová.

Kostel sv. Vojtěcha, kde mělo
začít štěstí manželů Květinových.

FOTO JIŘÍ ČERVENKA

Otevírala se jim šťastná budoucnost. Dne 26. května 1920
se jim v Březových Horách čp.
265 narodil syn, kterému dali
vznosné jméno Květoslav. Celý
svůj život tak jejich syn strávil
jako Květoslav Květina. Oč bylo
jeho jméno a příjmení vzletnější, o to byl jeho vlastní život k němu krutější. Narodil
se silně mentálně retardovaný,
nedokázal ani mluvit, pouze ze
sebe vydával nesrozumitelné
zvuky. Jestli své postižení získal
již při narození, však není úplně jisté. Říkalo se totiž, že jeho
chůva mu dávala nějaké silné
opium na spaní, aby nezlobil.
Rodiče však věnovali svému postiženému synovi veškerou lásku a pozornost, zřejmě díky tomu také neměli další děti. Marie se starala o svého
syna na plný úvazek a Alois se
zase činil, aby svou rodinu uživil, vypracoval se až na ředitele
dolu Schöller u Libušína.

Paní Hašková ze Mšece vzpo- novi nebude poskytována tako- ní dveře, ale zjistila, že jsou
míná, jak Marii Květinovou vá péče, kterou mu dávala ona zamčené. Zabouchala proto
s jejím mentálně retardovaným sama. A obávala se, že se mu na okno a dveře, a když uslyšesynem potkávala: „Paní Kvě- budou lidé vysmívat a ubližo- la v domku kroky, postavila nákup u dveří a chtěla odejít. Matinová byla inteligentní a feš- vat mu, až tu jednou nebude.
ná žena, vždy se
rie Květinová otevřela dveře a zvala paní
hezky oblékala.
Dryákovou dál. NejPostižený Květodřív nechtěla, ale poslav, který byl vyštom přece jenom šla.
ší postavy, chodil
Přitom jí Marie Květiven pouze se svou
nová řekla: „Podívejte
matkou, samotse, co jsem udělala, já
ného ho pouštějsem ho zabila, jděte
la pouze na dvůr.
mě udat.“ Paní DryDěti ho škádlily
áková náhle spatřila
přes plot a jeho
ležet zády na podlaze
matka je vždycky
Květoslava Květinu.
zaháněla.“
N a p o č á t k u Březovskohorský hřbitov, kde jsou pochováni předci Nohy měl mezi dveřmi pokoje a na košili
roku 1975 si však Marie Květinové.
měl krev. Marie Kvě75letá Marie KvěPo devíti dnech 19. února se tinová měla sama ruce od krve
tinová zlomila nohu a musela
být hospitalizována v nemoc- Marie Květinová rozhodla, že a držela je semknuté na prsou.
Krátce po tomto činu napsanici. Po tuto dobu byl její 55letý svého syna sprovodí ze světa,
syn Květoslav umístěn v ústavu. aby nemusel zpátky do ústa- la doznání do bloku a pokusiKdyž ho tam však v únoru na- vu, jelikož sama ho již s pod- la se o sebevraždu požitím větvštívila a uviděla, v jakých pod- lomeným zdravím nezvláda- šího množství léků a podřezámínkách tam žije, tak se zdě- la. Ve tři hodiny odpoledne ho ním žil na předloktí. Během
sila a 10. února si ho odvezla dvakrát udeřila cihlou do hla- několika hodin byla převezena
do kladenské nemocnice, kde
na měsíční dovolenou domů. vy a poté uškrtila.
Když se krátce na to, tak jako druhého dne 20. února ve 23
Marie Květinová těžce nesla,
že se její postižený syn bude obvykle, dostavila paní Anna hod. zemřela. A tak svého pomuset zakrátko vrátit do ústa- Dryáková s donáškou náku- stiženého syna doprovodila až
vu. Uvědomovala si, že tam sy- pu, chtěla odemknout domov- do hrobu.
Jiří Červenka

CELÝ JEJICH ROD VYMŘEL NA TUBERKULÓZU

Ochotnické představení „Dobrodruzi“
od Emanuela Bozděcha na Velikonoce dne
24. března 1913 ve Mšeci, vpravo je budoucí starosta Mšece Václav Malec.

Rodina starosty a řídícího učitele Václava Malce.
Všichni bohužel v mladém věku zemřou na tuberkulózu. Jejich dcerka Celestina osiří a v 18 letech rovněž skoná na tuto zlou nemoc.

Z RODINNÉHO ARCHIVU JANA MALCE

1929 byl zvolen do čela obce.
Jako starosta se zasloužil o postavení nového domku pro
obecní chudé vedle bývalé cihelny čp. 72. Zároveň byl zbořen starý zchátralý obecní dům
čp. 86 pod kostelem.
Bohužel, nebylo mu dáno
delšího života. Václav Malec
zemřel 27. října 1932 ve Mšeci
čp. 54 na tuberkulózu ve věku
42 let.
Jeho manželka zůstala s malou dcerkou sama. Oba její rodiče totiž zemřeli, když byla ješ-

Rodina řídícího učitele a budoucího starosty obce Václava Malce před jejich domem v roce 1923, Václav Malec nahoře vlevo
od otce, pod ním jeho žena Marie s dcerkou Celuškou v náručí.

Z RODINNÉHO ARCHIVU JANA MALCE

dcerou rolníka Václava Volfa ze Mšece čp. 22 a Antonie,
roz. Stehlíkové ze Mšece 32.
Žili v domě čp. 54, který stával na místě dnešního bytového domu čp. 366. Nejprve
začal učit na Lánech a v roce
1921 přešel na mšeckou měšťanskou školu.
O dva roky později se stal jejím
ředitelem. Zároveň se stal politikem za národní
socialisty. V roce

Z RODINNÉHO ARCHIVU JANA MALCE

Dokončení ze strany 4
Po skončení války se vrátil
domů, ale ne na dlouho, v roce
1919 byl totiž odvelen na Slovensko, kde musel bojovat proti Maďarům.
Dne 7. srpna 1920 se oženil s 24letou Marií Volfovou,

tě malá, rovněž na tuberkulózu.
Po osiření se jí i jejího malého
bratra Václava ujal strýc Antonín Stehlík v čp. 29. Václav,
když dospěl, dělal krátce před
druhou světovou válkou obecního tajemníka ve Mšeci.
Na vdovu po starostovi a řídícím učiteli Václavu Malcovi, Marii Malcovou, čekal nelítostný osud. Po třech letech
po manželově smrti i ona onemocněla tuberkulózou a 2. prosince 1935 ve Mšeci čp. 54 ze-

mřela. Její 14letá dcerka Celestina tu zůstala sama. Jenže ani
ona neutekla před touto zlou
nemocí. Udeřila, když jí bylo
pouhých 18 let. Skonala v náchodské nemocnici 13. srpna 1939.
Na počest Václava Malce byla
pojmenována jedna ze zdejších
ulic. Za informace a především
za rodinné fotografie bych chtěl
poděkovat Janu Malcovi, vnukovi bratra Václava.
Jiří Červenka
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VÝROBĚ MOTORKŮ DO MODELŮ LETADEL A LODÍ

ZASVĚTIL VELKOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA
V minulém roce jsme psali o velkém technickém nadání pana
Miroslava Srpa ze Mšece, který si „načrtl“ a posléze sám vyrobil různé prototypy vozidel, strojů, či jiných technických zařízení, jimiž si vylepšil zázemí svého domu a dvora. Dalším
mšeckým všeumělem s velkým technickým nadáním a umem
je Jaroslav Závora, který bydlí na kraji Mšece ve Slánské ulici
a který velkou část svého života zasvětil výrobě modelů letadel a lodí, a především spalovacích motorků do těchto modelů. O prázdninách jsem ho vyzpovídal v jeho mšeckém domě:

zz Na našem posledním setkání jsme hovořili o vašem
velkém učiteli, který Vás zasvětil do výroby modelářských spalovacích motorků.
Kdo to byl, jak jste se s ním
seznámil a jakým způsobem?
S panem Emilem Heranem,
známým na Kladně pod zkratkou HEK (Heran Emil Kladno),
jsem se seznámil přes kamaráda Jiřího Humla, opraváře šicích strojů. V tu dobu jsem se
učil létat s motorovými modely, které měl řekněme odložené
můj kamarád Jaroslav Kroufek,
perfektní letecký modelář. A ty
modely letadel mě naučil opravdu velmi slušně ovládat a měl se
mnou velkou trpělivost, protože poměrně dost modelů jsem
Jaroslav Závora mně ukazuje řadu spalovacích motorků, které
mu totálně rozflákal. A Jirka mi
vyrobil sám, s pomocí Emila Herana.
řekl, že zná pána, který dělá modelářské motory, a seznámil mě vým svazkem a k sestupu mo- vinni nastoupit do Německa
delů se používal doutnák. Elek- na základní vojenskou službu
tronické řízení bylo v začátcích. a učební obor jim byl zkrácen
zz Odhaduji, že se bavíme na 2 roky.
o době někdy na konci třiEmil Heran nastoupil jako
cátých let minulého století... soustružník do továrny Me-

FOTO LIBOR POŠTA

zz Kdy, za jakých okolností, vůbec začaly Vaše první
technické, či modelářské experimenty?
První modelářské experimenty jsem provedl s Františkem Sedláčkem, kterému jeho
otec koupil laditelný germaniový krystal, a vyrobili jsme
spolu první krystalku. Jelikož
František bydlel u rybníka,
kde přijímané signály byly slabé, poslouchali jsme u nás, kde
jsem měl od domu přes zahradu 40metrovou anténu, na kterou moji rodiče večer na třílampovém rádiu poslouchali
Svobodnou Evropu, a já s nimi.
A to do doby, než nám maminka tento příjem zakázala. Po letech jsem ještě s Františkem řešil elektronické problémy při
příjmu televizního signálu z vysílače Hoff (NSR). Já to řešil 22

Ano, přesně tak, a pak našel vyrobit modelářské motory. V tu dobu jich bylo strašně stala okupace Českoslovenmálo a byly hodně drahé. Vět- ska v roce 1939, kdy chlapci ze
šinou se létalo na pohon gumo- smíšených manželství byli po-

sserschmitt do Frankfurtu nad
Mohanem, a jako mladík se zájmem o letectví jezdil na kole
do Prahy dívat se na velká letadla. Na frankfurtském letišti
zjistil, že mezi Prahou a Frankfurtem je pravidelné poštovní spojení, takže se seznámil
s českými piloty, kteří tuto linku létali. V pátek Frankfurt –
Praha v neděli Praha – Frankfurt. Protože létal vždy jeden
pilot a jedno místo bylo volné, piloti ho velmi rádi brali
na cestu do Prahy a zpět. Odměnou za odloučení od rodiny
se mu splnil sen o létání. Poštovní piloti mu rádi půjčovali
řízení a naučili ho létat. V Německu, po zjištění, že umí létat, dostal letecký výcvik a stal
se zalétávacím pilotem firmy
Messerschmitt.
zz Prozradil Vám Emil to,
jak takové zalétávání strojů
Messerschmitt vypadalo?
Ano, on zalétával nové stroje Messerschmitt 109, na zalétání letadla dostal 20 litrů paliva, předepsanou soustavu obratů, výkrutů atd., a po odlétání musel sepsat protokol o stavu a chování letadla. Zalétávací piloti létali s novými stroji
na předání do Egypta a později i do Kyjeva. Po předání se
vraceli letadlem Junkers zpátky
do Frankfurtu.
Dokončení v příštím čísle

TŘINÁCT OBČANŮ SLEDOVALO

metry vysokým sklopným stožárem s televizními anténami
a rotátorem. František to musel řešit dvoumetrovou pozinkovanou deskou na kopci nad
Pilským rybníkem, kde chytal
odrazem signál z tehdejší NSR.

s panem Emilem Heranem, jež
tehdy pracoval na Poldi Kladno, jako opravář v autodopravě.
Emil Heran pocházel z německo-české rodiny a vyučil
se soustružníkem na Poldovce. Tam už jako učedník zkou-

Ve středu 22. čer vna se
ve Mšeci za účasti třinácti občanů konalo 22. veřejné zasedání zastupitelstva městyse.
Zastupitelstvo schválilo účetní
závěrku městyse Mšec za rok
2021, včetně výsledku hospodaření za rok 2021 – zisk ve výši
6.026.178,26 Kč za hlavní činnost a ztráta 695.071,59 Kč
za hospodářskou činnost.
Zastupitel Šuma seznámil občany se žádostí, která byla zaslána od rodiny Bílkových, týkala se příspěvku na opravu garáže, která byla poškozena při
výkopech kanalizace. Bylo domluveno s firmou, která práce
dělala, že obec vzniklé škody
nahradí. Trasa kanalizace měla
být dělána ražbou, a jelikož by
se to nestihlo a také by se to finančně prodražilo a hrozilo
přečerpání dotace, tak se zvolila varianta výkopem v blízkos-

ti garáže. Majitelům bylo přislíbeno, že veškeré škody budou
opraveny nebo uhrazeny.
Na základě předběžné dohody s panem Michalem Kapkem bylo přistoupeno k návrhu směnit pozemek, který se
nachází u křižovatky na Srbeč,
za pozemek nacházející se vedle parcely pana Kapka. Po-

zemky pana Kapka jsou pro
nás strategicky důležité pro výstavbu nových chodníků. Městys přistoupil k zákonné povinnosti zveřejnit záměr směnit
pozemek v majetku městyse
po dobu 15 dnů na úřední desce úřadu. O tuto směnu neprojevil nikdo jiný, než pan Kapek,
zájem.
- red -

Ze zasedání zastupitelstva městyse.

FOTO LIBOR POŠTA

Emil Heran, Jaroslavův učitel, ve své kladenské dílně seřizuje
zapalování hotového motoru.

FOTOARCHIV JAROSLAVA ZÁVORY

DVAADVACÁTÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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SEDMOU MŠECKOU SEDMIČKU OVLÁDLI VOJÁCI

FOTO LIBOR POŠTA

klobouk dolů, že stačil zregenerovat a objevil se na startu
dnešního závodu.
zz Jaký máte pocit z dnešního vítězství?
Beru to tak, že Martin si ze
mě dnes udělal srandu a nechal
mě vyhrát.
Pak jsem oslovil vítězku závodu v kategorii žen Janu Gry-

atakovala rekordní čas na této
trati, takže spokojenost je.
Jediným závodníkem, kterému se nepodařilo protnout cílovou metu, byl Pavel Nedvěd
z MK Kladno. Lidé, kteří se ho
vydali hledat, naštěstí zjistili,
že se mu nic nestalo a že akorát zbloudil v terénu.
Libor Pošta

FOTO LIBOR POŠTA

Občas se proběhnu, také ráda
jezdím na běžkách a plavu, ale
že bych objížděla nějaké závody, tak to určitě ne.
zz Předpokládám, že trať
Mšecké sedmičky asi znáte...
Ano, trať znám a mám z ní
docela strach, hlavně z toho
dlouhého výběhu do kopce.
Dále jsem oslovil Jiří Rosola
(47), který se důkladně rozcvičoval na protější straně hřiště:
zz Pokolikáté dne poběžíte
Mšeckou sedmičku?
Poprvé, nikdy jsem na startu
tohoto závodu nestál.
zz Vy jste závodně běhal, či
ještě běháte?
Ano, dříve jsem běhal ligu,
nejdéle za Loko Beroun, a jednalo se o tratě od 1500 metrů do 10 km. A také jsem hrál
tenis.
zz S jakým umístěním byste
byl spokojen?
Já jsem teď dost vytížený
pracovně v tenisové akademii a dnešní závod pojmu spíše jako trénink,
na který mi nezbývá moc času. Ale
závodit samozřejmě budu a chtěl
bych atakovat čas
kolem 27 minut
a bojovat o bednu.
Následně jsem
oslovil Otakara
Wienera (66):
� Co je Vaší
hlavní motivací
pro účast v tomto
závodu?
Především jeho
perfektní organiEva Slavíková ze Mšece se svými syny, Mi- zace a atmosféra.
Dnes poběžím asi
chalem (11) a Adamem (15).
počtvrté či popáté
Pak jsem dal slovo jedné a D. Kmoníček s T. Rosenbauz rozcvičujících se závodnic, mem mají vždy vše, co se týká
mšecké běžkyni Evě Slavíko- organizace tohoto běžeckého
klání, výborně připravené.
vé (39):
zz Co od závodu očekáváte?
zz Na co si dnes troufáte?
No, já budu ráda, když se doJá poběžím vyloženě pro rastanu do cíle. Pro mě je důležitá dost a vzhledem ke své výkonúčast v tomto běžeckém klání nosti se o čas, které dosáhnu já
a podpora spolku, který to tady a mí soupeři, až tak nezajímám.
každý rok pořádá. Hlavní mozz To znamená, že Vaše výtivací pro to, abych se postavi- konnost je poněkud slabší?
la dnes na start, jsou moji kluNo, řekněme přiměřená
ci, kteří také poběží.
věku.
zz Budou kluci rychlejší
zz Ale dnes se Vám vzhlenež Vy?
dem k příjemnému počasí poŘekla bych, že výrazně.
běží asi dobře...
zz Jak často, či pilně trénuDnes by to mohlo být dobré,
jete běh?
ale v předešlých ročnících bylo
U tribuny jsem hned zahlédl
Tomáše Rosenbauma, jednoho
z organizátorů závodu, a zeptal
se tradičně na účast a připravenost trati: „V noci trať zkropil docela vydatný déšť, a tak
jsme ji museli přeznačit. Zvláště
na travnatých úsecích déšť hrubou mouku, kterou trať Mšecké sedmičky tradičně značíme, ,hezky‘ spláchl, a tak jsme
museli použít sprejovou barvu.
Myslím, si, že trať je připravena perfektně, a věřím, že závodníci dosáhnou kvalitních časů,
protože dnes je docela příjemné počasí. Není nějaké úmorné vedro, které běžce provázelo
v předchozích dvou ročnících.
Co se týče účasti, tak letos to
bude o dost slabší, než v minulém roce, kdy se přihlásil
rekordní počet běžců, více než
80. Dnešního běžeckého klání
se účastní něco málo přes 60 závodníků. I přes řidší startovní
pole tu vidím řadu nových tváří, a jsem na ně zvědav.“

hrozné vedro a někdy i sucho,
takže když jsme probíhali kolem chmelnic, tak se vždycky
zvedlo velké množství prachu,
a vůbec nic jsem neviděl.
Nakonec jsem dal slovo vítězce loňského závodu, Martině Bradáčové (48):
zz V loňském ročníku jste
triumfovala, vyhrajete i letos?
Ne, nemám šanci, protože
tady mám tvrdou konkurenci
v podobě Jany Grygarové, která je fakt dobá a má velmi slušný atletický základ.
zz Jakou taktiku zvolíte,
abyste jí mohla co nejvíce
konkurovat?
Taktika bude velice jednoduchá – budu se snažit Jany co
nejdéle držet, a pak se uvidí.
A zanedlouho závodníci již
stáli na startu závodu, na rohu
chmelnice opodál fotbalového
hřiště, a T. Rosenbaum uděloval běžcům poslední pokyny.
Po startu závodu jsem se tradičně odebral ke kabince s občerstvením, a než jsem stačil požít
dva párky a dosrkat tureckou
kávu, na stadion již vbíhala dvojice běžců, kteří se zrovna moc
nepředháněli a čile mezi sebou
diskutovali. Do cíle vběhl s několikavteřinovým náskokem
jako první Ondřej Čadek, jehož
vítězství jsem hned okomentoval slovy: „Ach jo, zase Čadek.“
Vítězi, kterého moje poznámka viditelně pobavila,
jsem položil několik otázek:
zz Pokolikáté jste již vyhrál
toto běžecké klání?
Jó, to kdybych věděl, ale minimálně počtvrté.
zz Není to pro Vás nudné,
když pořád vyhráváte?
Ne, kdepak, mně se tady líbí.
Mšecká sedmička je opravdu
velmi pěkný závod, který je
vždy bezvadně zorganizován
a trať je perfektně vyznačena.
A hlavně je tu skvělá parta lidí.
zz Když jste dobíhal do cíle,
tak se svým soupeřem jste až
tak moc nesoupeřil a vesele
jste se s ním bavil. Nedomlouvali jste se náhodou na tom,
kdo koho nechá vyhrát?
Vidím, že jste dobrý pozorovatel, ale na tom jsme se nedomlouvali. Přiznám se však,
že Martin Růžička, vycházející
běžecká hvězdička, mě z úcty
k staršímu soupeři vyhrát asi
nechal. Ale kdyby před zhruba
čtrnácti dny neabsolvoval ultra těžký závod, při kterém za 24
hodin uběhl 197 km, tak bych
s ním nedokázal držet tempo
a určitě bych nevyhrál. Takže

Tomáš Rosenbaum uděluje závodníkům poslední pokyny před
startem Mšecké sedmičky.
garovou (42), která je stejně
jako Ondřej Čadek vojákem
z povolání:
zz Za jakých okolností jste
se dnes ocitla na startu tohoto závodu?
Já jsem Mšeckou sedmičku
nikdy neběžela a na tento závod mě upozornil můj kolega
z práce Ondřej Čadek. A tak
jsem to zkusila a teď jsem velmi
ráda, že jsem takový závod absolvovala. Trať Mšecké sedmičky je opravdu nádherná a byla
i krásně značená.
zz Předpokládám, že jste
běhala, nebo pořád běháte nejen pro radost, ale i závodně...

Nakonec přinášíme pořadí
mužů a žen do 10. místa:
Muži
1. Ondřej Čadek, 1991, TJ Sokol Unhošť, 25:36
2. Martin Růžička, 2002,
Tuchlovice, 25:40
3. Dan Kačur, 2007, AKS Lovosice, 26:20
4. František Dočekal, 1975,
MK Kladno, 26:43
5. Jiří Rosol, 1974, Loko Beroun, 26:52
6. Lukáš Nosek, 1989, Velká
Dobrá, 27:05
7. Josef Poduška, 1962, AC
TEPO Kladno, 27:06
8. Adam Slavík, 2006, Mšec,
AC TEPO Kladno, 28:30
9. Pavel Žlábek, 1979, MK
Kladno, 28:55
10. Jaroslav Kameník, 1985,
Lužná, 29:23
Ženy
1. Jana Grygarová, 1979, Kokrdov, Olešná, 29:22
2. Martina Bradáčová, 1974,
MK Kladno, 30:05
3. Renata Losenská, 1986, TJ
Sokol Unhošť, 31:12
4. Lucie Bartáková, 1992,
Kladno, 31:53
5. Šárka Suchá, 2010, AK Louny, 32:27
6. Linda Michaličková, 1986,
Kladno, 35:53
7.
Ivana Rosolová, 1974, Rossi
Z žen byla nejrychlejší Jana
Team,
36:11
Grygarová.
8. Barbora Pelánová, 2009, AK
Ano, stále se účastním růzLouny, 36:29
ných běžeckých klání.
9. Petra Placatková 1975,
zz Jak jste spokojena s dnešKladno, 37:05
ním výkonem?
10. Eva Slavíková, 1982, Mšec,
37:42
Vše nasvědčuje tomu, že jsem
FOTO LIBOR POŠTA

Dne 6. srpna proběhl již sedmý ročník běžeckého závodu
Mšecká sedmička. Když jsem asi půl hodiny před startem přišel na fotbalové hřiště ve Mšeci, na zeleném pažitu se již rozcvičovala řada běžců.
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Drobné zprávy

Uličníci! Kterej z vás mi přetočil kalendář?!

Chtěla jsi něco extra, tak jsem Ti sehnal čínskej mobil.

Mšecké posvícení
V sobotu 17. září začíná
ve Mšecí posvícení, děti se tak
mohou těšit na dětské atrakce a dospělí zase na posezení
s hudbou.
Místní chovatelé pořádají
ve dnech 17. a 18. 9. v chovatelském areálu Výstavu exotů, která se naposledy setkala
u místních i přespolních s velkým úspěchem. Občerstvení
je podle pořadatele zajištěno,
vstupné dobrovolné.
Pěkná hodinka začíná v pondělí 19. 9. od 11 hod. Bude hrát
Pavel Hora a od 18 hod. Bohuslav Ježek a Dominik Lomička,
na menu bude skopové.

Já tě vidím – kam zas letíš?!

Okamžitě to típněte! Jste na infekčním! Víte, jak moc ta cigareta ohrožuje viry a bakterie?!

Křížovka

Hříčky
Proč se Micka zlobí?

Co si Viktorka myslela?

Vy jste dvojčata? Ale já myslela, že jste ...

(začáteční písmena horních obrázků tvoří tajenku)

Přestaneš kamarádit se svým páníčkem. Máš přece štěkat, a ne

(škytat)

VODOROVNĚ: A. Bývalá naše automobilka; japonské město;
ženské jméno. – B. Začátek tajenky; jméno fotbalisty Holžiče.
– C. Franc, ulice; vybízecí příslovce; zlihovatělá. – D. Koksový
hrdina; manovi vlastní; brejlovec. – E. Německé město; šumivá
kokosová voda; mořské trychtýřovité pobřeží. – F. Buřinky; zvon
(angl.); výzva k tichu. – G. Zvedák; konec tajenky. – H. Milenka
Tristana; nasycený uhlovodík; satan.
SVISLE: 1. Srdečnice; st. SPZ Kutné Hory. – 2. Pentle; shluk
stromů. – 3. Klekání; těžký kov. – 4. Hasit žízeň; buřič. – 5. Sídlo v Utahu; německy sever. 6. Systém svařovací techniky; planetka. – 7. Španělská chůva; značka mobilů. – 8. Stahovací závěs;
část periodického děje. – 9. Školní látka; část těla. – 10. Světová
strana; genetický základ znaku. – 11. Opuchlina; švédský historik. – 12. Umývadlo; paprsek (slov.). – 13. Muslimové; st. SPZ
Plzeň–sever. – 14. Šicí vlákno; mřížka. – 15. Jaká (slov.); chemický prvek. Pomůcky: Aalen. Alkan. Orem. Tedac.
Tajenka z minulého čísla: Srdce vidí dřív než oči

Kondiční cvičení
Kondiční cvičení (posílení
a protažení celého těla bez skákání atd.) se koná každé pondělí od 19.00 v tělocvičně ve Mšeci. Cvičí se za pomoci velkých
a malých míčů, které jsou v tělocvičně k dispozici. Sebou si
vezměte pouze boty na přezutí, cvičební podložku (karimatka), pití a 50 Kč. Všechny
ženy a dívky srdečně zve Magda Kolářová. Bližší informace:
604 864 320 (prosím sms, zavolám zpět).
Očkování psů
Dne 8. září od 15,30 hod.
bude před úřadem městyse
Mšec probíhat očkování psů.
Očkovat bude paní doktorka
Raichová.
Kdy vyjde příští číslo?
Příští číslo Mšeckých listů
vyjde 3. listopadu. Příspěvky
do tohoto vydání můžete zasílat e-mailem nebo poštou
do 15. října na adresu naší redakce nebo je odevzdat na úřadu městyse.
- red -

Pro zasmání
Blondýna si volá s brunetkou: Brunetka: „Chceš jít zítra
do kina?“ Z telefonu se nic neozve. Tak to zkusí znovu: „Půjdeš se mnou do toho kina?“
A zase se nic neozve. Brunetka
už ztrácí nervy a zakřičí: „Tak
půjdeš se mnou do toho kina?!“
A blondýna na to: „Vždyť celou
dobu kývu hlavou, jakože s tebou půjdu.“
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