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NOVÝM STAROSTOU MŠECE

BYL ZVOLEN TOMÁŠ ROSENBAUM

a místostarosty městyse Mšec.
Nejprve však zastupitelé odsouhlasili, že pro výkon funkce starosty městyse bude zvo-

Na ustavující zasedání mšeckého zastupitelstva se přišlo podívat 75 mšeckých občanů.

FOTO LIBOR POŠTA

Když v úvodu zasedání složili slib všichni nově zvolení zastupitelé městyse, mohlo
se přistoupit k volbě starosty

lený člen zastupitelstva uvol- slovo Marek Tichý: „My neněn a že volba starosty a mís- budeme navrhovat svého kantostarosty proběhne veřejným didáta na post místostarosty,
hlasováním, čili
aklamací. Poté
proběhla samotná volba starosty a místostarosty. Lenka Chmelařová navrhla,
aby starostou
městyse se stal
Tomáš Rosenbaum, a protože jiný návrh
na starostu „nepadl“, mohlo se
o navržené osobě hned hlaso- Nové zastupitelstvo městyse Mšec.
vat. Pro Tomáše
Rosenbauma hlasovali všichni i když nás volila bezmála třetičlenové zastupitelstva, a ten se na mšeckých občanů, co není
tak stal novým starostou měs- rozhodně málo. Ale protože
tyse, který se následně ujal říze- ctíme rozhodnutí většiny a naní ustavujícího zasedání.
vrženého kandidáta považujePak přišla na řadu volba mís- me za dobrého, kvalitního, netostarosty městyse, na kterého budeme proti němu hlasovat,
byl Michaelou Dokládalovou a pouze se zdržíme hlasování.
navržen Jan Milota. Ještě před Obdobně budeme postupovolbou místostarosty si vzal vat i při volbě předsedů výbo-

rů.“ V následné volbě pro Jana
Milotu hlasovalo 6 zastupitelů,
zdrželi se tři zastupitelé STAN,
a Jan Milota byl
zvolen místostarostou městyse.
Následovala
volba předsedy
finančního výboru. Pro navrženou osobu, Libuši Bestajovskou,
hlasovalo 6 zastupitelů, tři se zdrželi, a ta se tak
stala předsedkyní tohoto výboru.
Pak se přistoupilo
k volbě předsedy
kontrolního výboru, a do této pozice byla šesti hlasy zvolena Lenka Chmelařová. Za členy finančního výboru pak byli jednomyslně zvoleni Tomáš Jílek a Lucie Mrázková, členy kontrolního výboru
se stali Pavel Mikovec a Anna
Štýbrová, pro které zvedlo ruku
také všech 9 zastupitelů.
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Dne 24. října proběhlo ve Mšeci, v sále kulturního domu,
ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva městyse.
Za předsednický stůl zasedli Tomáš Rosenbaum, Michaela Dokládalová, Jan Milota a Jiří Kapek z hnutí Za Mšec, Jiří Loskot,
Marek Tichý a Jaroslav Šlehofer za STAN, Lenka Chmelařová
z uskupení „Kdy jindy, než teď!“ a Libuše Bestajovská za ODS.
Na první veřejné zasedání nového zastupitelstva se přišlo podívat 75 mšeckých občanů.

PŘI SKLIZNI CHMELE POMÁHALI I KLUCI Z PREŠOVA

Ne, už jsme tady byli loni,
práce se nám líbí a jsme tu velice spokojeni.
zz Co vůbec děláte?
Chodíme za těmi strhávacími vozy, a všechny štoky, které
ty stroje nestrhnou, strhneme
my a hodíme je do vozu k ostatním štokům. Pak ty štoky, které přepadly přes bočnice vozu,
rovnáme.
zz Odkud jste vůbec přijeli?
My jsme z Prešova, a protože v našem městě je problém
sehnat nějakou dobrou práci,
tak jsme uvítali nabídku jedné

Parta prešovských kluků, kteří letos pomáhali v okolí Mšece při
sklizni zeleného zlata.
pracovní agentury a přijeli sem
na brigádu.
zz Kolik vás z Prešova vůbec přijelo?
Tuším, že z Prešova sem odcestovalo 44 lidí, kteří jednak

vykonávají stejnou práci, jako
my, a pak jsou na česačkách
a sušárnách chmele.
zz Vidím, že na této chmelnici zbývá už jen několik málo
řádků chmele...
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A právě tímto řekněme dočišťováním byla nedaleko
Mšeckých Žehrovic, ve chmelnici U Staré pohodnice, dne 9.
září pověřena parta prešovských kluků.
Parťáka pětičlenné skupiny strhávačů, Romana Kaleju (32), jsem poznal podle
toho, že kráčel sebevědomě
v řádku a v čele této skupiny,
a jakmile došel na konec řádku, požádal jsem ho o krátký
rozhovor:
zz Vy jste tady na chmelové
brigádě poprvé?

FOTO LIBOR POŠTA

Bez strhávačů, kteří i za nevlídného, deštivého počasí shazovali chmelové štoky do vozů a často i na sebe, byla sklizeň
chmele dříve nemyslitelná. Ale dnes chmelové štoky strhávají
speciální strhávací stroje a brigádníci sáhnou jen na ty štoky,
které stroje nedokáží strhnout. Nestržené štoky často zůstávají na krajích chmelnic, na kotvách, kam se tyto stroje těžko dostávají.

V pátek 9. září visely ve chmelnici U staré pohodnice už jen
poslední chmelové štoky.
Ano, ještě to vidím tak na jeden vůz a budeme na této
chmelnici končit. A slyšel
jsem, že dnes, nejpozději zítra, budeme končit již všude.
Libor Pošta
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KAREL KŘENEK SI LETOS TROUFL
DĚLAT STROJNÍKA I V 79 LETECH

rostou, že by to už konečně
mohlo někam spět.
Před novým vedením městyse bude stát řada těžkých
a dlouho odkládaných úkolů. Všichni soudní občané
však doufají a přejí si, aby tahle jejich mise byla úspěšná.
Vždyť tohle městečko, které
kdysi dávno bylo jedno z nejvýstavnějších, by si to určitě
zasloužilo. A pokud by se to
nepodařilo ani tomuto novému vedení a nově složenému
zastupitelstvu, tak už potom
jenom „Bůh s Tebou, Mšeci,
ty kdysi krásné městečko“.
Jedno je ale jisté, bez zapojení místních občanů se nikdy městys nedostane tam,
kde by ho všichni chtěli vidět. A to bude jeden z prvních a velmi náročných úkolů pro každého nově zvoleného zastupitele, zapojit
do budování nového městyse co nejvíce občanů.
Tak ať se to podaří, je to asi
poslední šance.
Jiří Červenka

SOUKROMÝ ARCHIV JIŘÍHO POPOVIČE

Sklizeň chmele byla v okolí Mšece zahájena již před 20. srpnem, ale některé česačky zeleného zlata v tradičních lokalitách
i po tomto termínu stále „mlčely“. U parku mšeckého zámku,
pod křižovatkou ulic Hájecká a Za Bání, byla po celou dobu
sklizně chmele v provozu jen jedna ze tří česaček. Nejen to, proč
zde byl spuštěn jen jeden stroj, jsem se snažil zjistit od strojníků z této česačky, Václava Veselého (65) a Karla Křenka (79).
Nejprve jsem oslovil Václava Veselého:

zz Kolikátý rok se v době chmele bude podstatně nižší,
sklizně chmele staráte o pro- než ta loňská, tak nemusely být
voz jedné ze mšeckých če- některé starší česačky vůbec zasaček?
pnuty. A asi proto byly odstaveJá už to nedokážu ani spočí- ny i dvě česačky v tomto areálu.
tat, protože strojníka jsem dělal
zz Uvedl jste, že letošní úrojiž za minulého režimu, nejdří- da chmele bude zřejmě výrazve, v roce 1984, na jedné z česa- ně nižší, než ta letošní. Jaký je
ček LČCH 2 ve Mšeckých Žeh- Váš odhad?
rovicích, a pak i ve Mšeci, když
Chmelové štoky jsou prozde ještě hospodařilo JZD Mír ti minulému roku dosti řídké,
Mšec. Funkci strojníka jsem ale takže já odhaduji, že letošní
každý rok nezastával, v někte- úroda chmele bude v porovnárých letech jsem jezdil s trakto- ní s tou loňskou sotva polovičrem a nějaký čas jsem tu nebyl. ní. A myslím si, že se moc nezz Česačky LČCH 2, které pletu, protože za celou třinácse nacházejí v tomto areálu již tihodinovou šichtu načesaným
mají něco za sebou, ale jak se chmelem naplníme maximálně
zdá, stále fungují dobře a jsou tři valníky a v loňském roce jich
bylo běžně sedm.
spolehlivé...
Ano, česačka, ve které se nazz Kolik brigádníků je nutcházíme, byla postavena v roce né k obsluze této česačky?
1987, a když se před sklizní
Máme jich tu pět. Dva zavěprohlédne, opraví a seřídí, když šují chmelové štoky, dva dočišse jí dá ta potřebná láska a péče, ťují chmel na válečkách a jeden
tak stále funguje velmi dobře. je na valníku.
zz Takže nějaké větší prozz Odkud jsou brigádnístoje kvůli poruchám, či tech- ci, kteří letos pracují na vaší
nickým problémům jste zatím česačce?
neměli?
Přijeli odněkud z východSklizeň chmele trvá asi 20 ního Slovenska, ale slovensky
dní a kvůli většinou menším moc nemluví, takže se doroporuchám jsme stáli asi 1 ho- zumíváme takovou zvláštní
dinu, maximálně hodinu a půl, hatmatilkou a někdy i rukama.
což jsou opravdu zanedbatelné
Pak jsem předal slovo Karlu
prostoje.
Křenkovi:
zz Odkud, z jaké chmelnice,
zz Od jakého roku „strojse nyní vozí chmel do této če- ničíte“?
sačky?
Z chmelnice, která se
nachází nedaleko Srbče a která má
13 hektarů.
A také proto
se jí říká „Třináctka“.
zz Ve zdejší l ok a litě
byla spuštěna jen jedna ze tří če- Strojníci Karel Křenek a Václav Veselý.
saček. Co je
podle Vás příčinou?
Strojníka dělám, a to nepřeJá si myslím, že když byly tržitě, od roku 1995, takže jsem
na sousedních Hájích spuštěny tady už leccos prožil a znám
dvě nové a podstatně výkonněj- na tomto typu česačky každý
ší česačky Wolf a letošní úroda šroubek.

zz Takže já věřím, že i vzhle- tech, a letos jsem byl povědem k Vašemu pokročilejšímu řen tím, abych „ohlídal“ tyto
věku Vás tady kolega nevnímá nové stroje.
jen jako jakýsi muzejní expozz Předpokládám, že výkon
nát, ale má Vás za technic- česaček Wolf je poněkud vyšky zdatného
ší, než česaček
člověka, kteLČCH 2...
rého může
Ano, tyto čevždy požádat
sačky mají
o radu...
o zhruba 50 proZmínil jste
cent větší v ýmůj pokročikon, než LČCH
lý věk, kvů2, a nastavení
li kterému to
na určitý výkon,
tady už nestapodle toho, jak
čím všechno
jsou štoky bohaté
obíhat. A proči řídké, je mnoto mi tady pohem snazší, než
máhá kolega, Matěj Melichar zajišťoval u starých, letitých
p an Ves elý, provoz dvou nových če- česaček. A k obkterý je také saček Wolf na mšeckých sluze jedné česačvelmi šikov- Hájích.
ky postačují pouný a technický
ze tři lidé, z nichž
zdatný, ale i tak mě občas o ně- dva zavěšují chmelové štoky
jakou radu požádá.
a jeden je na valníku.
zz Jak to vypadalo, když jste
zz Je kvalita načesaného
před více než 25 lety začal za- chmele z těchto nových česajišťovat co nejlepší technic- ček podle Vás vyšší, v porovké zázemí v těchto česačkách nání s chmelem načesaným
chmele?
na LČCH 2?
Vypadalo to tak, že na čeMy se s těmi novými strosačkách pracovali z velké části ji, s jejich nastavováním, stále
Češi, vysokoškoláci, takže ko- nějak sžíváme, ale i tak si mysmunikace s nimi byla naprosto lím, že kvalita chmele, načesabezproblémová. A řekl bych, že ného na těchto česačkách, je
tehdejší brigádníci byli do této o něco málo vyšší, než chmele
práce více zapálení, než ti sou- z LČCH 2.
časní, a odváděli opravdu kvazz Jaký by mohl být letošní
litní práci. A co se týče mojí výnos chmele?
práce, tak to bylo také úplně
Letos je to hodně slabé, štojiné, protože v podstatně mlad- ky jsou dosti řídké, takže já odším věku jsem tady mohl vy- haduji, že výnos bude v porovlézt kamkoliv, ale dnes musím nání s minulým rokem asi tak
vážit každý krok, abych si ne- poloviční.
rozbil hu...
zz Jaký je zde provoz?
Poté j s e m s e pře su nu l
Provoz je nepřetržitý, což znana Háje, do haly, v níž byly mená, že vedení podniku zde
zprovozněny dvě nové zavedlo i noční směny. A nepřečesačky Wolf, a zde jsem tržitý je i z toho pohledu, že tyto
o slovo požádal Matěje česačky jsou prakticky bezpoMelichara (22), strojní- ruchové. Zastavíme je, jen když
ka na těchto česačkách: brigádníci mají nějakou pauzJa
z k j s t e s e v ů - zu, třeba na oběd, a během této
bec k této práci a sem, doby vždy provedeme určitou
údržbu těchto česaček. Napřído Mšece, dostal?
Já jsem novostrašecký klad z nich vystříháváme dráty.
zz V jaké fázi sklizně chmehasič a s těmi mšeckými již dlouhá léta spolu- le se dnes, 8. září, nacházíte?
Již v té konečné. Myslím si, že
pracujeme a samozřejmě stále utužujeme vel- v sobotu, to je za dva dny, bude
mi dobré vztahy. A pro- sklizeň chmele v okolí
Mšece ukončena. V loňském
tože mšečtí hasiči se vždy
účastní sklizně chme- roce, kdy byl chmel mnohem
le, tak v rámci toho utužování lepší, bohatší, a kdy CHMEL
dobrých vztahů jsem se před Pochvalov nedisponoval těmipěti lety poprvé ocitl ve Mše- to moderními česačkami, jsme
ci, na dolní sušičce, kde jsem končili až v posledních zářijopracoval i v následujících le- vých dnech.
Libor Pošta
FOTO LIBOR POŠTA

Nový začátek
Občané v říjnových komu n á l n í c h v o l b á c h ro z hodli, kam a pod jakým vedením se má vydat městys
Mšec v příštích čtyřech letech. A ten jejich befel zněl
docela jasně. Voliči dali zelenou dosavadnímu místostarostovi Tomáši Rosenbaumovi a jeho sestavenému týmu. Dosavadní starosta Jiří Loskot se musel
spokojit se třemi mandáty,
ani chodníky, které se začaly stavět až krátce před volbami, na tom nemohly nic
změnit. Zbylé strany braly
po jednom mandátu.
Městys Mšec stojí na novém začátku. Těch začátků
už bylo ve Mšeci několik,
ale tentokrát je tak nějak vidět a cítit, a to nejen z prvního rozhovoru s novým sta-

FOTO LIBOR POŠTA

Naše poznámka

Takto například ve Mšeci vypadal hostinec U Zeleného
věnce, který se nacházel v čp.
63. Naši předkové se o místní
domy dovedli starat.
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PŘI VÝSTAVBĚ CHODNÍKŮ ŘEŠILI

Věděli jste, že…

ZATÍM JEN MENŠÍ PROBLÉMY

Ano, přesně tak, pokládáme
zde potrubí nové dešťové kanalizace, a jak vidíte, už nám
moc nezbývá.
zz Máte s tímto nějaké problémy?
Někde, pod některými nemovitostmi, je dosti problematické napojit se na vývod dešťo-

Na konci září ve Slánské ulici zhotovovali podkladové vrstvy
pro nové chodníky.

Pokládka potrubí nové dešťové kanalizace v horní části Slánské ulice.

FOTO LIBOR POŠTA

Dne 5. října jsem na staveniště opět zavítal a panu stavbyvedoucímu jsem položil několik otázek:
zz V dolní části ulice je již
položen určitý úsek nového
chodníku, zde, v horní části
pokládáte nějaké potrubí. Že
by dešťovka?

ku, ale v jeho trase stále „trčí“
staré sloupy veřejného osvětlení. Co s tím?
Ano, tyto sloupy nám tady
dost překážejí, ale elektrikáři
nám sdělili, že zatím je zde musíme ponechat, protože jinak
bychom narušili elektrické rozvody a bez uličního osvětlení
by nebyla jen Slánské ulice, ale
i další ulice, které jsou na tyto
rozvody napojeny. Takže staré
sloupy zmizí až poté, co v této
ulici budou dokončeny nové
elektrické rozvody a na ně napojeny všechny vedlejší ulice.

V Řevničovské ulici začneme kopat až poté, co dokončíme výstavbu chodníku ve Slánské ulici.
zz Postupujete dle naplánovaného harmonogramu prací,
či máte nějaký skluz?
Tady, ve Slánské ulici máme
kvůli již uvedeným složitostem
s dešťovou kanalizací a elektrickými rozvody nového uličního
osvětlení mírný skluz, ale myslím si, že do konce listopadu bychom měli vše stihnout.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta

VE MŠECI ZVÍTĚZILO SE 45 % HNUTÍ ZA MŠEC

FOTO LIBOR POŠTA

Ve dnech 23. a 24. září proběhly ve Mšeci komunální volby. byla Lenka Chmelařová. Voli- dostala pouze bývalá starostka
Zúčastnilo se jich 67,84 % voličů, k volební urně se tak dosta- či tomuto uskupení dali celkem Libuše Bestajovská, která obdr643 hlasů, což znamenalo, že žela 74 hlasů. Lídr Tomáš Jílek
vilo 481 voličů, což je o 3,3 % více než před čtyřmi roky.
z celé kandidátky se do zastu- s 65 hlasy skončil až na druhém
V komunálních volbách obdržel 242 hlasů. Za toto hnu- pitelstva dostala pouze sama místě a své místo v obecním zapřesvědčivě zvítězilo hnu- tí se do zastupitelstva dosta- lídryně, která získala rovných stupitelstvu tak neobhájil.
tí „Za Mšec“, když obdrželo li ještě další tři kandidáti: Mi- 100 hlasů.
Do nového zastupitelstva
44,9 % hlasů, což představuje chaela Dokládalová (222 hl.),
městyse zasedcelkem 1.822 hlasů. Díky tomu Jan Milota (213 hl.) a Jiří Kane pět nováčzískalo čtyři mandáty. Lídrem pek (197 hl.). Všichni tři buků – Michaetohoto nového politického dou v zastupitelstvu nováčky.
la Dokládalová
uskupení je stávající místostaNa druhém místě s 29 %
(38), Jan Milorosta Tomáš Rosenbaum, který skončilo hnutí „Starostové
ta (30) a Jiří Kaa nezávislí“ s lídrem a dosapek (30), všichvadním starostou Jiřím Loskoni za hnutí
Pozvánky
tem. Od voličů toto uskupení
Za Mšec, Marek
Tichý (37) a Ja Dne 27. listopadu se v ob- obdrželo celkem 1.177 hlasů,
roslav Šlehofer
řadní síni na úřadě městyse což se proměnilo ve tři man(26) z hnutí Stauskuteční jarmark a před úřa- dáty v tomto složení: Jiří Loskot
dem proběhne rozsvícení vá- (144 hlasů), Marek Tichý (140
Čtyřiadevadesátiletá paní Anna Zubrová se rostové a nezávislí. Naopak
nočního stromu. Bližší infor- hl.) a Jaroslav Šlehofer (126 hl.).
letos stala nejstarší voličkou ve Mšeci.
Ten bude v zastupitelstvu také
pro 67letého
mace budou včas zveřejněny.
Poslední čtvrté místo obsa- zastupitele Jiřího Loskota to
 Dne 11. prosince od 14 ho- nováčkem.
Na třetím místě s 15,8 % hla- dila ODS s 10,3 %, což předsta- bude již šesté volební období.
din se bude v kulturním zařízení konat Mikulášská nadíl- sů se umístilo sdružení „Kdy vovalo celkem 417 hlasů. Z této To první zahájil před 33 lety
Jiří Červenka
ka pro děti s Bárou Ladrovou. jindy, než teď!“, jehož lídryní kandidátky se do zastupitelstva v roce 1990.

FOTO LIBOR POŠTA

Koncem září se ve Mšeci, ve Slánské ulici, na pravé straně sil- vého potrubí, ale zatím jsme to
zz Budete kopat dále, v Řevnice při výjezdu ze Mšece do Slaného objevily stavební stroje. vždycky nějak vyřešili.
ničovské ulici, nebo nejprve
Když jsem na místo staveniště o několik dní později zavítal, prozz V dolní části ulice již po- dokončíte veškeré stavební
bíhaly v horní části ulice zemní práce, které mi blíže specifiko- kládáte nové povrchy chodní- práce ve Slánské ulici?
val stavbyvedoucí z firmy Provozovna služeb Zbraslav, pan Pavel Cyrani: „V současné době připravujeme podkladové vrstvy
pod budoucí chodník a vedle něho hloubíme výkop, do kterého bude posléze položena nová dešťová kanalizace. A také zde
povedou nové elektrické rozvody pro uliční osvětlení. To, kudy
přesně povedou a zda staré elektrické rozvody bude nutné zlikvidovat, či nikoliv, budeme s elektrikáři ještě řešit.“

 V roce 1726 byl na severní
straně pastoušky zřízen obecní
rybník, jemuž se pak říkalo Slouhovic rybníček, a později, když
poblíž byla vystavěna Zelenkova kovárna, rybníček u kovárny.
 V roce 1832 byl na věž zdejšího kostela umístěn nový zvon.
 V červenci 1880 byl u silnice vedoucí ke Bdínu a Srbči
nalezen zdejší čeledín Karel Henych, který pocházel z Lodenice, oběšen na mladém slabém
stromku. Jelikož tam visel už
několik dní, dostal hrobník Josef
Lukáš rozkaz, aby do druhého
dne vykopal hrob a pohřbil ho.
Hrobník však byl náruživým pijákem a hrob nevykopal. Protože se usoudilo, že alkoholu holduje už řadu let, byl propuštěn.
Na jeho místo byl prozatímně
přijat František Stehlík z čp. 31.
 Dne 17. dubna 1912 pozorovali mšečtí občané se začouzenými sklíčky 89% zatmění
Slunce. Tento neobvyklý jev začal krátce po poledni ve 12 hod.
a 9 minut a vrchol nastal o hodinu později ve 13 hod. a 28 minut, kdy byl vidět jen úzký srpeček Slunce. Úplné zatmění slunce mohli mšečtí pozorovat před
více než 300 lety v květnu 1706.
 Před sto lety, v roce 1922,
byla na podnět okresní správy politické uspořádána v obci
sbírka ve prospěch hladovějícího Ruska, vybralo se při ní 581
korun.
Jiří Červenka

Stalo se před 50 lety
 V rámci územního plánu
bylo v obci v roce 1972 provedeno 150 výzkumných vrtů.
 V roce 1972 se dokončily
práce na autobusovém nádraží,
včetně postavení čekáren.
 V dubnu 1972 bylo rozhodnuto zasypat suchou studnu
v parku materiálem z demolic.
 Po celý rok 1972 nešly
na kostele hodiny, jelikož se
musely natahovat. Jejich elektrifikace by stála 18.000 Kčs,
na což obec neměla peníze.
 Předseda komise pro výstavbu Pešula v roce 1972 uvedl, že pokud má obec zajistit
alespoň ty nejzákladnější potřeby, bude nutné odpracovat
min. 3.000 brigádnických hodin, a to většinou zadarmo.
 V roce 1972 se přeložily
střechy restaurace Na Knížecí
a U Pazourků, které byly v dezolátním stavu. Jímka restaurace Na Knížecí byla v tak havarijním stavu, že se musela zřídit nová.
Jiří Červenka
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Místní osobnosti
Jakub Malec
německý rychtář
Jakub Malec se narodil 15.
června 1764 ve Mšeckých Žehrovicích, v rodině Jiřího Malce a Anny. Vyučil se provazníkem a oženil se s Annou Lainovou. V manželství se jim
narodilo devět dětí: Vojtěch
(*1795), Anna (*1796), Marie (*1798), Antonín (*1800),
Josef (*1802), Jan I. (*1804),
Leopold (*1805), Kateřina I.
(*1807) a Jan II. (*1809). Dne
1. října 1809 Jakubova manželka Anna zemřela na sněť
v noze ve věku 38 let krátce poté, co porodila své deváté dítě.
Po necelých pěti měsících
od smrti své manželky, 20.
února 1810, se ovdovělý Jakub Malec oženil podruhé,
a to s 25letou Annou Lukášovou, dcerou Matěje Lukáše ze Mšece čp. 44 a Madleny,
roz. Uhlíkové. Měli spolu ještě dalších šest dětí – Karolínu
(*1811), Rozálii (*1813), Kateřinu II. (*1814), Františka
(*1817), Matěje (*1819) a Jana
(*1821). Jakub Malec tak měl
celkem patnáct dětí.
Jakub Malec byl v letech
1807 až 1811 ve Mšeci rychtářem za německou stranu. Zemřel 6. května 1832 ve Mšeci
čp. 43 ve věku 68 let na choleru. Anna Malcová, jeho druhá
manželka, skonala druhý den
po něm ve věku 47 let, a to rovněž na choleru. Jiří Červenka

Jak tenkrát bylo
Rok 1889
Jaro i léto bylo neobyčejně
teplé, letní teploty panovaly již
od dubna. V červnu před senosečí se nad Mšecí snesl tak
prudký liják, že během hodiny
bylo zaplaveno údolí na „Jesenym“ až k rybníku Jopátu a vytvořilo jednu hladinu. Louky
a pole se ocitly pod vodní hladinou. Voda i s rybami hnala se v divém jekotu přes cestu k dolnímu hřbitovu do Jopátu, přes jehož hráz přetékala. Současně se naplnil vypuštěný Červený rybník, po němž se
porybní plavili až ke stavidlům
v Luhu. Tři dny trvalo, než byl
opět bez vody.
Dne 11. července se přihnala bouře, při níž blesk zabil váženého občana a člena zastupitelstva 49letého rolníka Františka Sedláčka z čp. 59. Vracel
se z pole od lesa k Řevničovu

Dokončení na straně 15
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SKOK NA TRAMPOLÍNĚ JÍ ZPŮSOBIL
TĚŽKÝ ÚRAZ S FATÁLNÍMI NÁSLEDKY
Šárka Vančurová (49) prožila ve Mšeci dvacet let, když
zde žila poblíž Červeného rybníka u svého přítele v letech
1995–2015. Byla vždy velmi aktivní, Vloni se jí však stal
na trampolíně těžký úraz, který jí změnil život naruby.

zz Paní Vančurová, co se Další operací (6. a 7. obratel)
Vám před rokem přihodilo? se můj zdravotní stav nezměnil.
Chtěla jsem udělat radost Prognóza byla, že se na nohy již
svému sedmiletému synovci, a tak jsme odjeli do pražského zábavného centra. Bohužel se
mi na trampolíně nepovedl přemet, ucítila jsem
prasknutí v krku a ani přes
silnou bolest jsem nemohla otočit hlavou. Celé tělo
znehybnělo, přestalo být
ovladatelné a ruce začaly
pálit, jako by na ně někdo
lil horký omastek.
zz Do jaké nemocnice a za jak dlouho Vás
přivezli?
Odvezli mě do nemocnice Motol, bohužel čas Šárka Vančurová se svým milovajsem nevnímala, takže ne- ným pejskem ještě před úrazem.
vím, jak dlouho to trvalo.
zz Můžete popsat, co se dělo nepostavím. Po převozu na spiod chvíle, kdy Vás přivezli nální jednotku, kde učí pacienty žít s nehybnýma nohama
do nemocnice?
Na urgentní příjem mě při- a vším, co s tím souvisí (oblévezli ve 13.30 h., absolvovala kat plínu, oblečení, cévkování,
jsem vyšetření v tunelu, násle- atd.), jsem se snažila se vším
dovala magnetická rezonan- psychicky srovnat a bojovat
ce, možná CT. Z veškerého vy- s nepřízní osudu. Po sedmi týdšetření jsem se dostala na po- nech jsem začala hýbat s prsty
koj v 16,50 h. a operaci jsem u nohou. Rehabilitace a cvičení trvaly v Motole tři
měsíce. Po následných
pěti měsících v rehabilitačním ústavu Kladruby
jsem díky své pevné vůli
a aktivitě začala chodit
v chodítku a následně
i o berlích.
� Co Vás jako první napadlo, když Vám
doktoři oznámili, že se
už nikdy nepostavíte
na nohy?
Že takhle žít nedokážu...
� Jak zvládáte v tomto Vašem zdravotním
stavu domácnost?
V domácnosti nezvláV nemocnici, kdy se již mohla posa- dám nic. Pomáhá mne
maminka a můj 19letý
dit na invalidní vozík.
studující syn.
se podrobila v 17,30 h. Kvůli té
zz Čím jste se zabývala před
operaci přijel předčasně z do- úrazem?
Dříve jsem pracovala jako jevolené prof. MUDr. Štulík. Asi
řábnice. Miluji sport, stolní tejsem byla vážný případ.
zz Co se dělo potom?
nis, nohejbal, posilovnu, kolo,
Teprve po operaci, kdy mne agility či tanec. Dnes z toho, bouvolnili míchu, jsem na JIP hužel, nezvládám nic. V rehabipomalu začala hýbat rukama. litačním ústavu Paraple jsem vy-

zkoušela lehokolo
Ano, mohli jsme
s motorkem. Začasi odpustit takovou
la jsem být šťastná,
radost a nezkoušet
že bych mohla vyznovu přemet.
razit sama se svým
� Pokud se čtepejskem do příronáři rozhodnou
dy. Moc by mi poVám finančně pomohly kvalitní mamoci a přispět,
sáže (zkracování
především na Vaše
svalů nohou) a fyvysněné lehokozioterapie. Pomohl o, k t e r é s t o j í
lo by mi také leho210.000 Kč, jak to
kolo s motorkem,
mohou udělat?
protože žiji ve vesNa webové stránnici, kde je členitý
ce https://donio.
terén.
Šárka Vančurová c z / p o m o c s a r c e
zz Jaké násled- krátce po úraze.
jsou uvedeny údaky Vám úraz zaje k platbě (č. účtu
nechal?
je 670100-2213533117/6210).
Od pasu dolů cítím tělo úpl- Všem předem moc děkuji za příně jinak. Nefunguje mi jemná padnou finanční pomoc. Děkumotorika, brní mi prsty. Cho- ji touto cestou též všem lékařům
zení o berlích odnáším nesne- a zdravotnímu personálu. Jsem
sitelnými bolestmi páteře a no- ráda, že jsem poznala během léhou, mám neuropatické problé- čení úžasné lidi, spolupacienty,
my, pálí mi celé tělo, mám
spazmy. Doposud se cévkuji a odbavuji. Neudržím potřeby, musím nosit
pleny. Diagnóza po úraze
zněla: Mnohočetné zlomeniny krční páteře. Mám
ID 3. stupně s omezením
o 80 %.
zz Vy jste na trampolíně předtím, než se Vám
stal tento úraz, už někdy
cvičila?
Ano, několik let předtím jsem měla na zahradě trampolínu, kde jsme
se synem skákali a dělali
přemety.
zz Když o tom teď pře- Šárka Vančurová má pevnou vůli
mýšlíte, udělala jste teh- a nechce to vzdát.
dy v zábavném parku
na trampolíně nějakou chybu, kterým přeji pokud možno brzké
které jste se mohla vyvarovat? uzdravení. Všem děkuji za případnou finanční pomoc.
zz Co byste poradila rodičům, které si chtějí na zahradě pro své děti postavit trampolínu?
Prosím, nepořizujte si jí. I bez
přemetů je totiž trampolína velice nebezpečná. Nejsem první a asi ani poslední pacient,
kterému trampolína způsobila
vážné zranění. Prof. Mudr. Štulík neustále říká, že se mnoha
dětem už na ní stal vážný úraz.
Všechny trampolíny by zrušil
a ze zahrad je vyházel.
zz Chtěla byste vzkázat něco
naším čtenářům?
Opatrujte se, zdraví je nejdůDnes se bez invalidního voležitější, není to jen fráze.
zíku téměř neobejde.
Jiří Červenka
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S NOVÝM STAROSTOU MĚSTYSE MŠEC

O JEHO PLÁNECH, PŘEDSTAVÁCH I OBAVÁCH

tvořit kompletní seznam všech
možných projektů, vizí a budoucích aktivit městyse. Tento
seznam pak bude sloužit jako
předloha k vytvoření strategického plánu obce. Pak teprve
bude možné si nějaké činnosti s místostarostou rozdělit.
� Stal jste se novým starostou,
z čeho máte největší obavu při výkonu
této funkce?
Ne j vě t š í ob av u
mám z toho, abych
na něco nezapomněl,
ale považuji se za důsledného člověka,
takže obava je pouze
malá. Mám pár známých, kteří dělají starosty již dlouho a pokud bych si s něčím
nevěděl rady, určitě
využiji jejich zkušenosti. V neposlední
řadě doufám, že nezklamu naše voliče,
je před námi hodně
práce a já se na ni těším.
zz Budete dále využívat služeb trojice architektů, najatých
bývalým starostou městyse?
Nejdříve je potřeba si vyhodnotit, zda nám tato spolupráce
Dokončení na straně 16
FOTO LIBOR POŠTA

Novým starostou městyse Mšec byl zvolen jeho dlouhole- dení městyse mohlo zrealizo- stupce, místostarosty městytý místostarosta Tomáš Rosenbaum. Krátce poté, co zasedl vat v tomto volebním období. se? Čím by se měl zabývat?
do starostovského křesla, jsem ho oslovil a položil mu něko- Jaké jsou vaše priority?
S novým místostarostou
Představy máme velké, co Ing. Janem Milotou, IEn. vylik otázek.
všechno bychom
zz Vaše hnutí vyhrálo volby du velmi důležité a nesmíme chtěli ve volebve Mšeci a Vy jste získal zda- o ně přijít.
ním období stihzz Jak vidíte spolupráci se nout. Všechny
leka nejvíc hlasů, jaký z toho
zvolenými členy zastupitel- naše vize budemáte pocit?
V první řadě velice děkuji vo- stva?
me určitě konzulNa spolupráci se zastupiteli se tovat se všemi obličům, že přišli k volbám a podpořili naše hnutí. Za výsledkem těším, nebudu dělat žádné roz- čany. Jedna z prive volbách stojí velká práce ce- díly v tom, jestli mě někdo pří- orit je energetická
lého našeho sdružení, tímto mo podpořil, či nikoliv. Každý náročnost všech
všem ještě jednou moc děkuji. zastupitel by měl dostat příleži- obecních budov.
Spolupráce byla opravdu ukáz- tost přijít s nějakým nápadem Necháme zpraková, názorově jsme se krásně nebo návrhem a naším společ- covat audity, abydoplňovali a vzešla z toho kul- ným úkolem bude o tom jednat chom měli komtivovaná předvolební kampaň. na znovuzavedených společ- plexní řešení proJiž podruhé jsem získal největší ných poradách a dojít k nějaké blému s úsporou
počet hlasů a je to pro mě zají- shodě. Na těchto poradách bu- energií. Následmavá zpětná vazba, že ty čtyři deme probírat i náměty od ob- ně zvolíme jiný
roky jsem se snažil pracovat pro čanů městyse.
úspornější zdroj
lidi a ti to ocenili. Pocit z tak
zz Co bude Vaším prvním vytápění, zatepvelké podpory je úžasný.
úkolem ve funkci starosty líme budovy, vyzz Jakou máte představu městyse Mšec?
měníme okna.
Mým prvním úkolem bude V n e p o s l e d n í
o personálním složení pracovprovést hloubkový audit hos- řadě se zaměříníků úřadu městyse?
Žádné personální změny podaření obce za uplynulé čty- me také na černa úřadu městyse neplánu- ři roky. Tento krok je nezbytný pání dotací včet- Nový starosta městyse Tomáš Rosenbaum.
ji. Pro hladké předání celé pro začátek zdravého fungová- ně přípravy proagendy starosty jsou stávají- ní městyse. Tímto auditem by- jektů. Určitě chceme budovat, tvoříme tandem, který na zací zaměstnanci nepostrada- chom chtěli eliminovat vznik revitalizovat veřejná prostran- čátku bude řešit naprosto vše.
telní. Mají ucelený přehled pozdějších problémů a udělat ství, vysazovat a udržovat zeleň Pro nás oba je to přece jen nová
o tom, co se ve Mšeci děje, co pomyslnou čáru za minulým tak, aby byl náš městys krás- funkce, a proto bude velmi užije kde rozjednáno a co se ak- vedením městyse.
nější a lidem se zde dobře žilo. tečné, když se budeme všemi
tuálně řeší za problémy. Tyto
zz Jistě máte určitou předzz Jaká by podle Vás měla problémy zabývat společně.
informace jsou pro chod úřa- stavu o tom, co by nové ve- být náplň práce Vašeho zá- Chtěli bychom společně vy-

V současné době ve Mšeci probíhá výstavba nových chodníků ní za nové a odstraňují se stapři státní silnici v ulici Slánská. Nejen k této investiční akci jsem ré sloupy osvětlení. Nové sloupoložil několik otázek starostovi městyse, Jiřímu Loskotovi:
py by se měly instalovat v listopadu. Vše se odvíjí i od dozz Jak z Vašeho pohledu pro- jením dešťovky od domu čp. dávek těchto sloupů od výrobbíhá výstavba chodníků, včetně 206 a 199, ale i toto se poda- ce. I když se snažíme stávající
osvětlení udržet v provozu ponové dešťové kanalizace a no- řilo vyřešit.
vého uličního osvětlení, v uliPři stavbě nového veřejného mocí převěsů a přespojkováním
cích Slánská a Řevničovská?
osvětlení se provádí výměna kabelů, ne vždy je to technicky
Tato stavba má malý skluz, stávajícího kabelového vede- možné, a proto prosím občany
ale dodavatel tvrdí, že tato
část směrem na Slaný i díky
výstavbě nové dešťové kanalizace byla z celé stavby nejsložitější a že termín celé stavby
dodrží. Od Slaného směrem
ke Knížecí je část chodníku již
hotová. Právě s dešťovou kanalizací byly největší problémy. Začalo to tím, že projekt
nepočítal s délkou kanalizace až do vlastní strouhy za čp.
326, ale kanalizace končila současně s chodníkem. Dešťovku
jsme samozřejmě prodloužili až do vlastní strouhy. Dále
Část již zhotoveného chodníku ve Slánské ulici.
se vyskytly problémy s napo-

FOTO LIBOR POŠTA

CHODNÍKY BY MĚLY BÝT V LISTOPADU DOKONČENY
o pochopení. Ne každou noc
v této lokalitě budeme svítit.
zz V našem posledním rozhovoru jste mně sdělil, že v Hájecké ulici, Kaštance, K Bažantnici a dalších ulicích budou někdy na začátku podzimu položeny nové asfaltové povrchy. Již
víte, kdy se tak stane?
Informaci, kterou jsem Vám
dal v září, že nové asfaltové povrchy budou na podzim, zatím
nemohu upřesnit, ale po jednání se zhotovitelem, firmou
Froněk, by to mělo být v průběhu měsíce listopadu. V ulicích Kaštanka a Hájecká byla již
odstraněna hlína z krajnic, což
byla základní podmínka pro
poklad nového živičného povrchu. V ulici V Chaloupkách
jsem navrhoval v místě, kde se
bude muset podklad pro nový
povrch zpevňovat, tuto komunikaci rozšířit a vybudovat zde
parkoviště se stáním pro 7 vozidel. Ale občané bydlící v této

ulici si zřízení parkoviště nepřáli, a tak se od tohoto záměru ustoupilo.
zz V ulici K Bažantnici mělo
být ještě před pokládkou nového asfaltového povrchu
zhotoveno nové uliční osvětlení. Jak to s tímto osvětlením
vůbec vypadá?
Zde je již položena nová kabelizace, nyní nás čeká zabudování pouzder pro vlastní stožáry osvětlení. Stávající osvětlení
bylo rozšířeno i k čp. 81 a 179.
zz Již byl na mšeckou ČOV
instalován nový, či opravený
kalolis? Pokud ne, jak to v této
záležitosti dále vidíte?
Nový kalolis zatím instalován
není a trvá, že dodavatel stavby
odváží kal na vlastní náklady.
Celá věc se řeší v rámci reklamačního řízení a řeší ji technický dozor investora. Již proběhlo jednání s jiným dodavatelem
kalolisu, ale k dohodě zatím nedošlo.
Libor Pošta
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JAK VIDÍ VÝSLEDEK KOMUNÁLNÍCH VOLEB VE MŠECI

ZÁSTUPCI JEDNOTLIVÝCH STRAN A HNUTÍ
Komunální volby skončily a voliči rozhodli, kdo dostane kolik hlasů. Zástupců mšeckých kandidujících politických stran
a hnutí jsme se zeptali, jak jsou spokojeni se svým výsledkem
a kde vidí své místo v nastávajícím volebním období a v jaké
oblasti by chtěli Mšeci nejvíce pomoci?

Starosta
Tomáš Rosenbaum
 Jak hodnotíte volební
výsledek vašeho hnutí?
To u t o
cestou moc
d ě kuj e m e
za neuvěřitelnou podporu, kterou nám
voliči dávali již při
sbírání podpisů na petici. Volební výsledek nás opravdu
mile překvapil, i když jsme
v něj i tajně doufali. Je to zároveň velký závazek a impulz
od voličů, že chtějí změnu.
Také chci moc poděkovat celému sdružení nezávislých kandidátů Za Mšec za jejich podporu a angažovanost.
 Co si kladete jako nový
starosta v nastávajícím volebním období za hlavní
úkol?
Chtěl bych sblížit a spojit
všechny občany, abychom začali táhnout všichni za jeden
provaz, navzájem si pomáhali a naslouchali. Jedině touto
cestou se dá městys posunout
dopředu. Naším cílem bude
opravovat obecní budovy, revitalizovat veřejná prostranství, rozšiřovat a udržovat zeleň… Je toho skutečně hodně,
co bych chtěl ve Mšeci nastartovat, ale budeme s tím muset
začít postupně. Již se na tuto
výzvu těším a doufám, že občany nezklamu.
Zastupitelka
Lenka Chmelařová
 Jak hodnotíte volební
výsledek vašeho hnutí?
Cílem
naší kandidátky Kdy
jindy ne ž
teď byla
změna vedení v městysi. Protože tyto poslední čtyři roky byly opravdu hrozné. Hlavně vůči spoluobčanům, ale i naší práci
zastupitelů. Chtěli jsme také
zapojit hlavně mladou generaci. Škoda, že máme jen jedno

ly a s rodiči žáků naší školy.
V oblasti sociální je třeba se
zaměřit na starší občany našeho městyse, ale třeba i na pomoc matkám samoživitelkám.
V naší obci se nachází někomísto v zastupitelstvu, ale dal- lik objektů, které by bylo možší členové kandidátky se chtějí no využít na výstavbu seniortaké podílet na dění v našem ského domu nebo na sociálměstysi.
ní bydlení.
 Kde vidíte své místo
v nastávajícím volebním obZastupitel
dobí a v jaké oblasti byste
Jiří Loskot
chtěla Mšeci nejvíce pomoci?
 Jak hodnotíte volební
Určitě se velmi ráda zapo- výsledek vaší strany?
jím do nabídnutých činností
Ne jpr v e
nebo projektů. Ráda bych se bych chtěl
podílela na kulturních akcích p o d ě k o pro všechny své spoluobča- v a t v š e m
ny, od dětí po seniory. Naším v o l i č ů m ,
přáním je, abychom společ- ž e k v o l ně měnili naši vesnici, aby si bám přišli
lidé chtěli zase spolu sednout a rozhodoa popovídat si, něco nového se vali o dalnaučit. Těším se na tyto nové ším směřování našeho měsroky, mám podporu, pomoc tyse. Vlastní výsledek voleb,
a nápady od členů naší kandi- kdy jsme obdrželi 3 mandáty,
dátky. Těšíme se na spolupráci pouze o jeden mandát méně
s týmem Tomáše Rosenbauma než vítěz voleb, považuji v ata Líby Bestajovské.
mosféře, v jaké se volby odehrávaly, za velmi dobrý výZastupitelka
sledek. Jsem přesvědčen, že
Libuše Bestajovská ještě lepší výsledek negativ Jak hodnotíte volební ně ovlivnily tři skutečnosti.
výsledek vaší strany?
Za prvé rozeslání anonymníN a š e
ho štvavého dopisu před volkandidátbami, kde jsem byl nesmyslně
ka získala
kriminalizován. Za druhé klev komunálsající popularita hnutí STAN
ních volna celostátní úrovni a vrchobách jeden
lem byla asi kauza Mlejnek.
mandát.
Za třetí otevřený dopis veliSamozřejtele JPO Mšec pana Martimě jsme si
na Štýbra, který byl vyvěšen
představovali mandátů více, těsně před volbami ve vývěsale vzhledem ke 4 kandidát- ce s volebními letáky. Autor
kám se poměr sil rozložil a já dopisu poukazuje na formubych chtěla tímto poděkovat laci z našeho volebního letávšem občanům městyse, kteří ku cituji: „Ředitel územního
v nás vložili důvěru a dali nám odboru Kladno HZS Středosvůj hlas, přestože jsem jako českého kraje plk. Ing. Marjediná strana nedělali žádnou tin Vondra vidí největší propředvolební agitaci, ať už v le- blém ve SDH ve Mšeci v aktákové formě, formou veřejné ceschopnosti místní jednotky.
akce či obcházení jednotlivých V minulých letech jsme získadomácností.
li dopravní automobil, pomů Kde vidíte své místo žeme i s posílením akceschopv nastávajícím volebním ob- nosti.“ Toto tvrzení považují
dobí a v jaké oblasti byste členové JPO dle pana Štýbra,
chtěla Mšeci nejvíce pomoci? za zavádějící ve smyslu zpoVěřím, že noví členové za- chybnění jejich práce a žádastupitelstva budou spolu co jí omluvu. Já vidím v předvonejvíce komunikovat a spolu- lebním letáku pouze jedinou
pracovat. Já osobně bych vidě- tiskovou chybu a to, že místo
la svoji pomoc v oblasti škol- „jsme získali dopravní autoství a sociálních věcí, kde vi- mobil“, mělo být „obec získala
dím jistý nevyužitý potencio- dopravní automobil“ a za tuto
nál, ať už v oblasti dotací, tak chybu se omlouvám. Vlastv komunikaci s vedením ško- ní vyjádření ředitele Vondry

pro leták bylo od něho autorizováno.
 Kde vidíte své místo
v nastávajícím volebním období a v jaké oblasti byste
chtěl Mšeci nejvíce pomoci?
Při odpovědi na tuto otázku vycházím z výsledku voleb, získali jsme 3 mandáty,
vítěz voleb 4 mandáty a zbylé
dvě kandidátky po 1 mandátu.
Tak jsme se domnívali, že vítěz bude mít starostu a druhý
v pořadí místostarostu. Osloveni jsme vítězi voleb nebyli
a na naší opakovanou žádost
o schůzku nám nebylo vyhověno. Mšeci bych chtěl pomoci zejména svými zkušenostmi
a kontakty v jakékoliv oblasti,
a také v dotažení soudní pře
s dodavatelem výstavby kanalizace a ČOV, kde hrajeme
o 14 mil. Kč.
Práce všech jednotlivých zastupitelů bude pro městys nesmírně důležitá, podle jejich
počátečního přístupu se zdá,
že celé toto těleso by mohlo být tentokrát daleko aktivnější a motivovanější, než
tomu v minulosti bývalo. Ta
chuť do práce se při rozhovoru
s nimi nedá přehlédnout. Tak
ať jim to vydrží po celé volební období.
Jiří Červenka

Jubilea
Gratulujeme spoluobčanům,
kteří oslavili svá kulatá jubilea
nebo úctyhodný věk. Přejeme
jim vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
V září oslavili
Neužil Petr
60 let
Vocásek Ludvík
60 let
Pacáková Jana
65 let
Blažková Helena
75 let
Štěpánová Václava
75 let
Kleveta Rostislav
81 let
Pešulová Marie
86 let
V říjnu oslavili
Ševčíková Venuše
65 let
Urban Zdeněk
70 let
Valentin Jiří
81 let
Prokopová Helena
81 let

Odešli navždy
 Dne 2. září zemřel ve věku
66 let Miroslav Zítek ze Mšece.
 Dne 27. září zemřela
ve věku 84 let Věra Dokládalová ze Mšece.

KDY VYJDE
PŘÍŠTÍ ČÍSLO?

Příští číslo Mšeckých listů
vyjde 12. ledna 2023. Příspěvky do tohoto vydání můžete
zasílat e-mailem nebo poštou
do 19. prosince na adresu naší
redakce nebo odevzdat na úřadu městyse.
- red -

Manželství uzavřeli

Tomáš Čech z Prahy 5 a Eliška Mayerová z Prahy 4.
Oddáni byli 10. října u rybníka Bucek

Filip Vágner z Kladna
a Tereza Bláhová z Lodenice.
Oddáni byli 1. října v kostele sv. Martina
ve Mšeckých Žehrovicích
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PTALI JSME SE: KOHO JSTE VOLILI?

Poté, co byly dne 23. září zahájeny komunální volby a ve MšeTomáš Janoušek,
S poměrně velkou, a věřím, že
ci, v budově úřadu městyse, otevřena jediná volební místnost, se tady začne konečně něco dělat.
37 let, pracovník
jsem se voličů směřujících do této místnosti, či z ní vycházeruzyňského letiště
jících ptal nejen na to, koho budou volit. Zde jsou jejich odO tom, kdo by měl být noIvana Čapková,
povědi:
vým starostou městyse, jsem
54 let, operátorka
byl přesvědčený již delší dobu.
Václav Procházka,
Jirka Loskot s panem Dokládazz A ten, kdo by dle Vaše65 let
lem mému muži pomohli, když
ho mínění měl být starostou,
ho Za Bání postihla mrtvice. To
bude opravdu dobrým starosJirku samozřejmě ctí, ale kvůtou a bude schopen Mšec něli tomu jsem ho volit nemohla,
kam posunout?
protože ve Mšeci se jen slibuje
Když to vyjde, tak stoproa nic nedělá.
centně.
zz Jakým způsobem jste
Vlasta Hrbková,
volil?
70 let
Jen malými křížky u jednotJá volím jen lidi, které dob- livých kandidátů.
zz A „sáhl“ jste na kandidáty
ře znám a mám je prověřené.
zz Takže toho, kterého pa- ze všech politických uskupení?
sujete na starostu, asi znáte
Ne, jen z některých.
Já vám spíše můžu říct, koho
velmi dobře...
určitě volit nebudu.
Ano znám ho velmi dobře.
Anna Zubrová,
zz Koho tedy volit určitě nezz A jste přesvědčena o tom, 94 let, v doprovodu
budete?
že pro tento městys bude příVlastimila Kysilky
Jirku Loskota.
nosem?
zz A proč byste ho neměl
Já si myslím, že ano, a mohu
volit?
prozradit, že funkci místostaProtože ten ve Mšeci všechrosty zde již zastával.
no zpackal!
To, koho budu volit, bych
zz Volila jste jen jedním velVám říkat neměla. To by mělo kým křížkem?
Muž asi 70 let
být tajné.
Dala jsem jeden velký křížek
zz Ale mně to můžete od- a pak jsem ještě vybírala kandidáTo Vám neřeknu.
zz A budete volit jedním tajnit.
ty ze všech volebních uskupení.
velkým křížkem nebo vybírat
Tak dobře, je to současný
místostarosta Tomáš Rosenjednotlivé kandidáty?
Muž asi 70 let
Budu volit jedním velkým baum. Myslím, že je šikovný
Já jsem volil jedním křížTo by se Vám líbilo, kdybych
křížkem.
a že by mohl být dobrým sta- kem, i když na té kandidátce, Vám prozradila, koho budu vorostou.
kterou jsem označil, mi všich- lit, co? Ale já vám to neřeknu!
zz Proč nepodpoříte sou- ni lidé nesedí.
Jiřina Richtrová,
zz Když jste přemýšlela,
73 let
časného starostu?
koho volit, nechala jste si
Proč bych ho měla podporoMuž asi 65 let
od někoho poradit, nebo jste
vat, když se tady za posledních
Budu volit ty, o kterých si my- to nechala jen na svém uvášest, co byl ve funkci, praktic- slím, že by pro tuto obec mohli žení?
ky nic neudělalo? Vidím tu jen něco udělat.
Rozhodovala jsem se sama.
samé zmatky a velký bordel.
zz Jak byste hodnotil prázz Co čekáte od nového zaPodívejte se třeba jen na Zele- ci minulého vedení městyse? stupitelstva, od nového starosnou náves.
To je těžké, ale nehodnotil ty městyse?
zz Takže s jakou nadějí jde- bych ho špatně, i když něco
Čekám, že to bude lepší, než
te k těmto volbám?
mohlo být lepší.
doposud.

Jaroslav Závora
81 let

To je tajné, to Vám říct nemůžu.
zz V určitém okamžiku jste
se rozhodl, koho budete volit. Je Vaše rozhodnutí skutečně pevné?
Co se týče mého rozhodnutí v této věci, tak to je skutečně
pevné a neměnné.
zz Takže ten, který by dle
Vašeho mínění měl vykonávat funkci starosty, má skutečně na to, aby Mšec někam
posunul?
Určitě.
zz Čím se řídíte, když jdete
k volbám?
Když jdu k volbám, tak se
držím hesla, které mi od mala
„tloukl“ do hlavy můj táta: „Volte voly, volte krávy, jen nevolte
klerikály.“
Lenka Chaloupková,
49 let, lékárnice
Budu volit toho, o kom si myslím, že bude zvelebovat obec.
Libor Pošta

ZE ZÁŘIJOVÉHO MŠECKÉHO ZASTUPITELSTVA

Dne 14. září se konalo poslední zasedání zastupitelstva městyse v tomto volebním období.
Hned v úvodu jednání bylo
starostou sděleno, že firma Albert vystavila konečnou fakturu na částku 495.000 Kč na práce, které byly provedeny v restauraci Na Knížecí, a zároveň
uvedl, že tuto fakturu neodsouhlasil a že s firmou Albert uskutečnil několik jednání, které
nevedly k cíli. Celou záležitost
předá právní kanceláři, která
zastupuje městys.
Zastupitelům byla starostou
rovněž předložena žádost ředitele svazkové školy Bez hranic

Mšec o zvýšení rozpočtu na rok
2022 o částku 1.200.000 Kč.
Důvodem jsou zvýšené náklady na el. energii, vodu a čisticí prostředky. V letošním roce
byla škole již zaslána dotace
ve výši 800.000 Kč. Navýšení o požadovanou částku bylo
schváleno.
Schválena byla i směna pozemků ale schváleno nebylo rozpočtové opatření ve výši
4.000.000 na rekonstrukci veřejného osvětlení a ani změna
č. 2 územního plánu.
- lp -

FOTO LIBOR POŠTA

Já jsem stále nebyla rozhodnuta, koho budu volit, protože jsem nevěděla, kdo všechno
bude kandidovat.
zz Kdy jste se to dozvěděla?
Když jsem do schránky dostala všechny předvolební letáky.
zz Který Vás oslovil nejvíce?
Ten Lenky Chmelařové,
a také budu toto uskupení volit. Lidi z této kandidátky znám
a věřím jim. Myslím si, že ti budou opravdu něco dělat.
zz Koho jste volila minule?
Já si to už nepamatuju, ale
Loskot to určitě nebyl. Můj muž
by mně to ale zazlíval, protože

Pavel Duben,
45 let, voják
To si nechám pro sebe.
zz Jakým způsobem budete volit?
Jedním velkým křížkem.

Zastupitelé na zářijové schůzi.

historická mapa
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V ROCE 1
N

V polovině 19. století se ve Mšeci rodi
Pravdou sice je, že v té době každé třetí a
lo ve Mšeci dětí jako smetí. Podívejme se

2.1. v čp. 32 Antonín Stehlík (rodiče: sedlák Karel Stehlík a A
3.1. v čp. 28 Marie Lánská (rodiče: tesař Josef Lánský a Josef
14.1. v čp. 102 Antonín Malec (rodiče: domkař Josef Malec
27.1. v čp. 40 Antonie Kováříková (rodiče: krejčí Antonín K
27.1. v čp. 46 Karel Herynk (rodiče: knížecí šafář Jan Heryn
28.1. v čp. 24 Karel Babůrek (rodiče: krejčí Josef Babůrek a A
2.2. v čp. 38 Matěj Valenta (rodiče: rolník Matěj Valenta a ro
15.2. v čp. 78 Anna Utěšilová (rodiče: nádeník Josef Utěšil a
16.2. v čp. 112 Josef Neuman (rodiče: kupec Josef Neuman a
17.2. v čp. 23 Anna Volfová (matka: bývalá služka v čp. 20 A
26.2. v čp. 43 Karel Klein (rodiče: švec Jan Klein a Marie Pec
28.2. v čp. 4 Václav Posledník (rodiče: truhlář Josef Posledn
6.3. v čp. 1 Anna Jelenová (rodiče: kovář Josef Jelen a Anežk
8.3. v čp. 63 Antonín Salač (rodiče: řezník a hostinský Jan Sa
20.3. v čp. 53 Karel Volf (rodiče: školní dohlížitel Václav Vol
25.3. v čp. 117 Vincenc Komeda (rodiče: řemenář Václav Ko
26.3. v čp. 99 Emanuel Dítě (rodiče: pláteník Václav Dítě a P
20.4. v čp. 41 Karel Prokop (rodiče: sedlák Jan Prokop a Bar
4.5. v čp. 42 Antonín Klein (rodiče: sedlák Antonín Klein a
4.6. v čp. 21 Alberta Volfová (rodiče: krejčí Václav Volf a An
14.6. v čp. 4 Marie Špalková (rodiče: nájemník Jan Špalek a
14.6. v čp. 44 Aloisie Pechočová (rodiče: učitel Josef Pechoč
15.6. v čp. 36 Josef Svítil (rodiče: zedník Jiří Svítil a Barbora
20.6. v čp. 37 Anežka Frycová (rodiče: rolník Kašpar Fryc a
22.6. v čp. 65 Pavlína Pechočová (rodiče: švec Kašpar Pecho
23.6. v čp. 107 Jan Krebs (rodiče: krejčí Václav Krebs a Anna
28.6. v čp. 114 Karel Kovářík (rodiče: švec Josef Kovářík a M
28.6. v čp. 56 Petr Pucholt (rodiče: pekař Antonín Pucholt a
6.7. v čp. 58 Josef Grüner (rodiče: bednář Josef Grüner a Ro
9.7. v čp. 36 Barbora Stehlíková (rodiče: švec Václav Stehlík
10.7. v čp. 116 Anna Bortová (rodiče: švec Josef Bort a Terez
10.8. v čp. 113 Anna Černayová (rodiče: kolář Václav Černa
22.8. v čp. 44 Kateřina (rodiče: truhlář Jan Fořtík a Barbora
6.9. v čp. 2 Václav Havlík (rodiče: mlynář František Havlík a
24.9. v čp. 23 Josef Procházka (rodiče: švec Jan Procházkaa K
6.10. v čp. 78 Václav Hradský (rodiče: nájemník Jakub Hrad
7.10. v čp. 55 Terezie Pechočová (rodiče: nájemník František
13.10. v čp. 100 Majdalena Kárová (matka: Marie Bláhová, d
13.10. v čp. 30 Karel Štrébl (rodiče: nájemník Václav Štrébl a
21.10. v čp. 8 Marie Tkadlecová (rodiče: zahradník Václav T
13.11. v čp. 75 Karel Charvát (rodiče: domkař Matěj Charvá
15.11. v čp. 40 Kateřina Pucholtová (rodiče: truhlář Jan Puc
11.12. v čp. 42 Barbora Kleinová (rodiče: krejčí František Kl
29.12. v čp. 5 Amálie Peterková (rodiče: pekař Josef Peterka
31.12. v čp. 13 František Springer (rodiče: řezník Josef Sprin
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V Národním archivu se nám
podařilo nalézt starou mapu
Mšece z roku 1841. Pochází tedy ještě z dob, kdy městys Mšec byl rozdělen na dvě
rychty – českou a německou,
a v čele městečka stáli dva rychtáři. Ve Mšeckých listech Vám
budeme postupně přinášet jednotlivé části mapy, abyste si
po několika číslech mohli složit velkou mapu Mšece z roku
1841. Děkujeme Národnímu
archivu, že nám toto pro naše
čtenáře umožnil.
Redakce

4
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16

ilo ročně 40 až 50 dětí. Z dnešního pohledu je to těžko uvěřitelné.
až čtvrté dítě zemřelo, aniž by se dožilo věku 3 let, ale i přesto bývae, kdo vše se v našem roce 1841 narodil:
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VE SPOLEČNOSTI CHMEL ŘEŠÍ EKONOMIKU
PĚSTOVÁNÍ ZELENÉHO ZLATA V BUDOUCÍCH LETECH

zz Vaše společnost pěstuje chmel na poměrně rozsáhlých plochách, nejen v okolí
Pochvalova a Mšece...
Ano, naše společnost se skládá z šesti středisek pěstování chmele, a to Pochvalov,
Mšec, Nesuchyně, Blšany, Běsno a Staňkovice.
zz Když jsem se ke konci sklizně bavil s některými
mšeckými strojníky, říkali
mně, že letošní výnos chmele
bude v porovnání s tím loňským sotva poloviční. Byl jejich odhad dobrý?
Byl velmi dobrý, protože letos jsme z 1 hektaru sklidili něco mezi 6 až 7 q sušeného chmele, kdežto loni to bylo
více než 15 q.
zz Jaká byla podle Vás hlavní příčina takového poklesu
ve výnosu chmele?
Na výši výnosu má zdaleka
největší vliv počasí, a to bylo
v době, kdy chmel nasazuje
na květ, a i v době hlávkování, krajně nepříznivé – chladné a hlavně beze srážek. Výnos
chmele můžeme ovlivnit vhod-

nými agrotechnickými a pěstebními zásahy, hnojením, chemickou ochranou, ale na počasí jsme prostě krátcí.
zz V okolí Mšece, kde jsou
většinou opukové půdy, které drží vodu, bych letos očekával vyšší výnosy chmele,
než v jiných oblastech. Byly
tedy vyšší?
Když je sušší rok, tak výnosy z chmelnic, ležících na opukách, bývají skutečně o něco
vyšší, ale letos byly všude přibližně stejné a velmi nízké. Je
to opravdu zvláštní, a já si nějaký podobný rok z let předešlých nevybavuji.
zz Nejen pro váš podnik je
nízký výnos ve spojení s výrazně vyššími náklady na pěstování chmele, než v předešlých
letech, velmi nepříjemnou záležitostí, kterou se musíte neodkladně zabývat, a určitě se
snažíte najít nějaká řešení...
V předchozích letech jsme se
museli vypořádat s řadou opatření proti šíření koronaviru,
což nás zasáhlo hlavně v personální oblasti, a když jsme toto

těžké období nějakým způsobem překonali, tak nás postihl
válečný konflikt na Ukrajině,
který se promítl úplně do všech
vstupů, od cen pohonných
hmot, hnojiv, postřiků, přes
mzdy až po ceny energií nebo
zemního plynu, za který budeme platit několikanásobně více,
než v předešlých letech.
A jak z toho ven? To bude velice těžké, ale musíme se s tím
nějak „poprat“. Určitě budeme
muset řešit produktivitu práce,
resp. jak s našimi lidmi udělat
co nejvíce práce za co nejméně
peněz, a budeme zvažovat, zda
jsou nutné či nezbytné všechny
agrotechnické, pěstební, chemické či jiné zásahy, bez kterých jsme si pěstování chmele
na našich chmelnicích do těchto dnů nedokázali představit.
zz Snížit náklady třeba
u chemické ochrany chmele
bude asi velice těžké...
Pokud bude počasí nahrávat
třeba peronospoře chmelové či
náletům mšic, tak bez určitého
počtu postřiků dobrý zdravotní
stav chmele neudržíme. Takže
to, zda dokážeme při chemické ochraně chmele ušetřit nějakou korunu, bude závislé zase
na tom počasí.
zz Ale co se týče hnojení,
zvláště organického – chlév-

skou mrvou, tam máte proti
jiným zemědělským subjektům zase určitou výhodu...
Ano, to, že chlévskou mrvu
nám dodává naše dceřiná firma, Farma Limousine, je pro
nás určitou výhodou, která by
nás měla „svádět“ k tomu, že
budeme aplikovat více organiky
na úkor dnes velmi drahých an-

Lukáš Knot, hlavní chmelař
společnosti CHMEL spol.
s r.o.
organických hnojiv. A když už
je použijeme, tak bychom je neměli aplikovat plošně, na všech
pozemcích, ale jen tam, kde to
bude nutné, a v ekonomicky
únosných dávkách.
zz Omezíte i některé agrotechnické zásahy?
Určitě je to jedna z dalších
možností, jak ušetřit nějaké peníze, takže budeme přemýšlet
třeba o tom, zda je nutné vláčet

FOTO LIBOR POŠTA

Na velké části zemědělských ploch v okolí městyse Mšec se
nacházejí chmelové konstrukce. Společnost CHMEL spol. s r.o.
se sídlem v Pochvalově zde chmel pěstuje na více než 100 hektarech. Nejen o letošní sklizni zeleného zlata jsem hovořil s Lukášem Knotem, hlavním chmelařem společnosti.

všechny chmelnice. Agrotechnické zásahy můžeme „osekat“
ale jen do té míry, že neohrozíme kondici chmele, jeho zdravotní stav.
zz Nízké výnosy chmele
jeho a pěstování s výrazně vyššími vstupy, než v předchozích letech, bude mít určitě
dopad i na investiční činnost
vaší společnosti...
O tom, jaké investice budeme
realizovat v příštím roce, rozhodnou samozřejmě naši majitelé, a já si myslím, že je výrazně omezí, resp. že zrealizují, či
„povolí“ jen ty, které budou nezbytně nutné pro naší činnost.
zz Takže o nějakých opravách či rekonstrukcích chmelových konstrukcí, a to nejen
v okolí Mšece, nemůže být minimálně v příštím roce řeč?
Já si myslím, že nějaké výraznější opravy chmelových konstrukcí, včetně jejich kompletního přestavování, a ani jejich
menší opravy se v příštím roce
„konat“ nebudou. Co se týče
samotného chmele nebo chmelových babek, tak ty určitě dosazovat budeme, ale o nějakém kompletním přesazování
celých chmelnic budeme přemýšlet nejdříve v příštím roce.
Díky za rozhovor.
Libor Pošta

VÝROBĚ MOTORKŮ DO MODELŮ LETADEL A LODÍ

ZASVĚTIL VELKOU ČÁST SVÉHO ŽIVOTA
zz Ale válka po několika letech skončila a já předpokládám, že Emil se mohl vrátit
domů...
To mohl, a tak i učinil. Před
odjezdem do Československa
ho „Amíci“ ujišťovali, že klidně může jet domů a že se mu
určitě nic nestane. Dojel vlakem do Plzně a tam ho znovu
„osvobodili“ naši a zavřeli ho.
Dostal 4 roky nucených prací kdesi na Liberecku. Protože mohl jezdit za dobrou práci domů na Kladno, seznámil
se se svou budoucí manželkou
a díky jejímu otci začal po dvou
letech znovu pracovat na Poldi
Kladno jako soustružník. Od té

doby začal „bokem“ vyrábět letecké modelářské motorky jako
přivýdělek pro rodinu. Nedělal
žádné série, ale každý jednotlivý kus podle požadavku přátel nebo podle toho, na co byl
materiál. Létat s volnými motorovými modely chodil na letiště Dobrá, a pokud mu model uletěl do blízkého lesa, věnoval hledání 1 hodinu. Pokud
ho nenašel, radši si udělal nový
i s motorem.
zz Kdy jste se vůbec s Emilem Heranem seznámil?
Bylo to krátce po sametové
revoluci, na Kladně, a poznal
jsem člověka málomluvného,
podezíravého, opatrného k li-

dem, pracovitého se zlatýma delů letadel, a to podle starérukama a velice moudrého. ho způsobu.
zz Jakou formou Vás řekněDohodli jsme se, že mě bude
učit vyrábět motorky do mo- me vyučoval?
Protože v ýroba
motorů byla poměrně běžná a motorky se nechaly koupit, jak dovážené tak
naše, soustředili jsme
se na motory, které jsou svým vzhledem atypické. Jezdil jsem k němu 2x
až 3x týdně, když
jsem se u něj znovu
začal učit řemeslu
soustružníka. Dělali jsme každý měsíc
zhruba jeden nový
motor, a také geneJaroslav Závora v kladenské dílně Emirální opravy různých
la Herana seřizuje zapalování nově vystarých motorů pro
robeného zážehového motoru. Fotograsběratele, protože
fie pochází z 90. let minulého století.
pro Emila to byl přiFOTOARCHIV J. ZÁVORY

V minulém vydání Mšeckých listů jsme psali o technickém
nadání Jaroslava Závory ze Mšece, který velkou část svého života zasvětil výrobě modelů letadel a lodí, a hlavně výrobě spalovacích motorků do těchto modelů. Dnes přinášíme pokračování rozhovoru s tímto technickým talentem a všeumělem.

výdělek k důchodu. Zpočátku
jsem si motory, které jsme vyráběli, obkresloval, ale Emil mi
řekl, že je to zbytečné a naučil
mě nový způsob, jak rychle vypočítat „vnitřnosti“ motoru pomocí přímky a úseček. Protože
jsme měli různé díly z motoru,
stačila nám například ojnice,
písty kliky, takže jsme z těchto jednotlivých dílů dokázali
vždy udělat motor (pochopitelně různého obsahu).
zz Jak dlouho jste k němu
jezdil?
Zhruba 10 let. Některé práce jsem pro něj dělal doma. Až
do doby, kdy odešel na věčnost.
Byl to můj druhý otec, říkal mi
synku, a když jsem nechal psát
nekrolog do modelářského časopisu, tak jsem to dokázal pouze za pomoci Jaroslava Kroufka,
a moc jsem ho oplakal.
Pokračování na straně 14
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JAK MŠEČTÍ HASIČI ZASAHOVALI V HŘENSKU
Dne 3. srpna byla naše jednotka (JPO) oslovena Krajským
operačním střediskem (KOPIS) se žádostí o pomoc při likvidaci požáru ve Hřensku. Ještě tentýž den jsme potvrdili naši
účast. Následující den odpoledne jsme provedli nezbytné přípravy, abychom mohli v pátek brzy ráno vyjet směr Hřensko.

Plnění vody z velkoobjemové cisterny.
o to větší šok, že jsem zde byl
cca čtrnáct dní před vypuknutím požáru s rodinou a přáteli
na dovolené.
Na místo našeho srazu, kterým bylo parkoviště na Mezní Louce, označené jako sektor
č. 3, jsme dorazili těsně před
sedmou hodinou. Na parkovišti byl zřízen štáb našeho sektoru, byla zde čerpací stanice pro cisterny, čerpací stanice pohonných hmot a nechyběly ani občerstvovací stánky
pro hasiče. Následovalo rychlé
občerstvení a nástup na poradu s rozdělením úkolů pro jednotlivé jednotky a hasiče. Naše
jednotka byla velitelem sekto-

stanici příjezdy cisteren na jednotlivé čerpací stanice, teda jak
velkoobjemovou cisternu, tak
na čerpací stanici v místě, kde
působila naše skupina 1. Voda
do velkoobjemové cisterny byla
vedena 7 km dlouhým vedením
ze Hřenska pomocí čerpadel
Somati. Na parkovišti se toto
vedení rozdělovalo do zmíněné velkoobjemové cisterny
a do bazénů pro plnění vaků
vrtulníků. Tyto práce prováděla jednotka v pátek a sobotu
v době od 8 do 21hodin.
Blíže se musím zmínit o provozu čerpací stanice skupiny 1,
na které působili hasiči Maloš
a Štýbr ml. Hned v pátek asi

FOTOARCHIV JPO SDH MŠEC

FOTOARCHIV JPO SDH MŠEC

ru rozdělena na dvě skupiny
po dvou členech.
Skupina 1 (Maloš, Štýbr ml.)
odjela s vybavením na čerpací stanici, která byla zřízena na spojovací silnici mezi Hřenskem
a Mezní Loukou.
Spolu s dvěma členy jednotky Háj plnili cisterny pomocí dvou přenosných
motorových stříkaček Tohatsu
vodou z potoka Suchá Bělá.
Vždy jeden z dvojice obsluhoval stříkačku, druhý hasič
si organizoval nájezd cisteren
a připojování hadic pro plnění vodou.
Skupina 2 (Bílek, Štýbr st.)
pracovala v lokalitě Mezní Louka. M. Štýbr st. řídil plnění velkoobjemové cisterny o objemu
21 tisíc litrů, která sloužila jako
čerpací stanice a ve spolupráci
s hasiči HZS zajišťoval distribuci vody z ní do přijíždějících
cisteren. J. Bílek koordinoval
na základě pokynů přes radio-

FOTOARCHIV JPO SDH MŠEC

V pátek 5. srpna, ve 4:45, vyjela část jednotky v osazení J.
Bílek, M. Maloš, M. Štýbr ml.
a M. Štýbr st. do lokality Mezní
Louka. Vyjížděli jsme s dopravním automobilem
Ford Tranzit s přívěsným vozíkem, na kterém jsme vezli naši
přenosnou stříkačku PS12 s dalším potřebným vybavením.
Již po cestě jsme potkávali hasičská auta a cisterny, jedoucí stejně jako my pomoci
zasahujícím hasičům. Již několik kilometrů před Hřenskem jsme v autě cítili přibližující se spáleniště. Cestou ze
Hřenska na Mezní Louku bylo
v autě naprosté ticho, jen občas zazněla hláška, kterou nemohu interpretovat. Beze slov
jsme pozorovali zkázu, kterou
zde zanechaly ničící plameny. I když jsme všichni vídali následky požáru již několik
dní v televizi, vidět vše naživo
bylo něco jiného. Byl to pro mě

půl hodiny po zahájení provozu a obsluhovali hasiče. K dispozi- denních stanovišť. Všudypříčerpadel bylo ukončeno čerpá- ci byla káva, čaj, voda, případně tomný pach spáleniště. Přímo
ní na jedné PS Tohatsu z důvo- energetické nápoje, pečivo, ba- na chodnících pěší zóny podu poruchy a byla tak nasaze- lená uzenina, sušenky a energe- dél protékající řeky Kamenice
na do provozu naše motorová tické tyčinky. V krabicích, po- se téměř před každým penziostříkačka PS12. Ve 12:20 hod. psaných různými děkovnými nem nacházelo na hromádkách
vybavení a výstroj hasičů,
bylo ukončeno čerpávčetně obleků, bot a hení i na druhé PS Tolem. Veškeré vybavení hahatsu, opět z důvodu
sičů zasahujících přímo
poruchy. Od této doby
v terénu bylo v takovém
bylo čerpáno pouze postavu, že nebylo možné
mocí PS12 až do příjezs ním vejít do budov.
du servisu a zprovozSobotní den probíhal
nění čerpadel Tohatsu.
podle téměř stejného scéI poté zůstala v provonáře, jako pátek. Budíček
zu naše stříkačka a jedv 6 hodin, odjezd do nano čerpadlo Tohatsu,
šeho sektoru, v 7 hodin
druhé bylo ponecháporada a rozdělení úkono jako rezerva. Naše
lů a nástup na jednotlivá
stříkačka tak byla v nestanoviště. Naše jednotpřetržitém provozu cca
ka pracovala ve stejném
12 hodin a dle propočrozdělení, jako v pátek,
tů doplnila do cisteren
do cca 20 hodin. Hasicca 500 tisíc litrů vody.
či Maloš a Štýbr ml. ještě
Její spotřeba za páteční provoz byla 100 lit- Hasiči Maloš a Štýbr ml. při plnění cisteren zaškolili a předali čerparů benzínu.
v době, kdy byla funkční pouze naše stří- cí stanici hasičům noční
směny. Než jsme vše zaPo ukončení čerpání kačka PS12.
balili a dopili večerní zavody museli ještě naši
hasiči ze skupiny 1 předat sta- vzkazy, byly napečené buchty slouženou kávu, bylo deset honoviště a zaškolit střídající ha- a bábovky. Nespornou výho- din a následoval odjezd domů.
siče pro noční směnu. Při ces- du měli hasiči, kteří pracovali Do mšecké hasičárny jsme
tě na parkoviště Mezní Louka v blízkém okolí, nebo zajíždě- dorazili v neděli, půl hodiny
byla skupina zastavena hlídkou li na parkoviště při plnění cis- po půlnoci. Unavení, ale s dobHZS, která objevila ve stráni teren vodou nebo pohonnými rým pocitem, a hlavně všichni
v lese nad potokem Suchá Bělá hmotami. Hasiči, kteří praco- v pořádku.
plamenné hoření porostu, a tak vali ve vzdálenějším terénu, se
Ostatní výjezdy
hasiči Maloš a Štýbr ml. po ná- museli spolehnout na své kojednotky
ročném dni ještě v součinnos- legy. Základní stravu, jako sníDne 14. srpna zasahovala
ti s hlídkou HZS natáhli cca daně, obědy a večeře, zajištoval
80m vedení hadicemi typu „D“ HZS. Ve stáncích byl k dispozi- jednotka při požáru u vyhlída uhasili požár lesního porostu. ci i základní zdravotnický ma- ky „Milská stráň“, dne 21. srpPak vyzvedli zbytek naší jed- teriál, jako náplasti na puchýře, na při požáru skládky u česanotky a společně se odjeli ubytovat do obce Hřensko.
Do Hřenska, kde jsme měli
zajištěn pokoj v jednom z penzionů, jsme dorazili v cca 23
hod. Na velitelském štábu v hotelu Praha jsme si vyzvedli klíče
od pokoje v penzionu U Lípy,
kam jsme se následně přesunuli. Jediná naše myšlenka byla
sprcha a postel.
V tu chvíli jsem si vzpomněl
na hasiče, kteří v prvních dnech
po vyčerpávající práci, bez zajištěného zázemí, odpočívaStánky s obsluhou na parkovišti Mezní louka.
li a pospávali v autech nebo
přímo v terénu. V době, kdy oční kapky, vitamíny a ostatní. ček v lokalitě Háje a 30. srpve Hřensku byla i naše jednot- Je jasné, že zbudovat takové zá- na v Malíkovicích při pomoka, měli už hasiči zajištěné uby- zemí pro stovky hasičů chvíli ci s přemístěním nemocnétování v penzionech a jiných trvalo, a určitě nebylo k dispo- ho koně.
V sobotu 1. října se hasiči K.
ubytovacích zařízeních v širo- zici v prvních dnech tak obrovBílek, T. Janoušek a M. Maloš
kém okolí. O hasiče bylo posta- ského požáru.
Noční Hřensko vypadalo jak účastnili cyklické odborné příráno i z hlediska stravy. Na parkovišti v Mezní Louce, kde byl válečná zóna. Nikde ani noha, pravy velitelů na stanici HZS
zřízen náš štáb, pracovali v ně- jen občas projíždějící hasič- v Rakovníku.
Za JPO SDH Mšec zpracoval
kolika stáncích dobrovolní- ské vozy nočních hlídek, nebo
Martin Štýbr st.
ci, kteří zajišťovali občerstvení hasičů, vracejících se ze svých
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PŘED 360 LETY KOUPIL MŠEC
KNÍŽE JAN ADOLF ZE SCHWARZENBERGU
A MĚSTEČKO ZAČALO OPĚT VZKVÉTAT

KRESBA LADISLAV OPLT

Dne 1. prosince 1662 mšecké panství koupil Jan Adolf, kníže ze Schwarzenbergu, za 60.000 zlatých rýnských, a to od hraběnky Marie Eleonory z Hohenembsu.
V té době zde živořilo pouze pár rolníků. A tak, když chtěl obec zalidnit a zajistit zde služby, nabídl řemeslnickým rodinám z německých krajů, aby se zde usadily. Zaváděl pěstování nových plodin, podporoval řemesla a sociální problémy se snažil na svých panstvích zmírnit zakládáním chudobinců. Městečko Mšec začalo
opět vzkvétat.
- jč -
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MŠECKÝ SEDLÁŘ MAROUŠEK OPRAVOVAL I KOČÁRY

Manželka Františka Marouška, Marie, roz. Bortová.

Z RODINNÉHO ARCHIVU LUDMILY HRDINOVÉ

(*1936), jež žije v Řevničově,
a Františka (1938 – 2010).
František Maroušek, stejně
jako jeho otec, se vyučil sedlářem a ve Mšeci si ještě před
svatbou otevřel v čp. 175 svou
živnost. Kromě sedlařiny nabízel čalounické, brašnářské a lakýrnické práce. Rovněž opravoval kočáry.
V roce 1950 mu nový komunistický režim živnost zrušil a stroje zabavil. Poté pracoval na Hájích
v STS a po několika letech odešel
do Poldovky, kde
zpracovával řemeny. Ještě předtím, než mu stačili zabavit dílnu, se odstěhoval
do Řevničova.
Zemřel v 71 letech 16. července
Sedlář František Maroušek nabí1980 na infarkt.
zel i čalounické a brašnářské práce.
Jiří Červenka
Z RODINNÉHO ARCHIVU LUDMILY HRDINOVÉ

Pocházel ze 13 dětí, ale pouze on a dva jeho sourozenci se
dožili dospělého věku. Sestra
Marie (*1903) se dožila 88 let
a František (1909 – 1980) zemřel v 41 letech na infarkt.
Dne 19. listopadu 1933 se
ve Mšeci oženil s Marií Bortovou (1911 – 1998). Měli tři děti
– Václava (*1935), který zemřel
krátce po narození, Ludmilu

Z RODINNÉHO ARCHIVU LUDMILY HRDINOVÉ

František Maroušek se narodil 4. června 1909 v Libovici čp. 23, v rodině sedláře Václava Marouška (1870 – 1935)
a Zdeňky, roz. Hrubé (1873
– 1961). Bratr jeho maminky sloužil v osobní stráži císaře Františka Josefa I. A za to,
že nosil dlouhý vous, jak císař
vyžadoval, udělil mu zlatý dukát, který mohl nosit na kabátě.

Sedlářství Františka Marouška čp. 175 krátce po druhé světové válce.

Rodiče sedláře Františka Marouška – sedlář Václav Maroušek
a Zdeňka, roz. Hrubá.

JAK SE MŠECKÝ OBR STARAL O MÍSTNÍ MLÝNY
„V letech 1877 až 1879 jsem
býval asistentem ve Mšeci. Bylo
mi zde začátkem dosti smutno.
V Lovosicích, odkud jsem byl
přemístěn, bylo rozhodně veseleji a rušněji, než zde. Uvažoval
jsem, co ve volných chvílích pro
zábavu podniknu. Praha byla
sice vzdálena, ale po železnici
z Nového Strašecí snadno dosažitelná. Byl jsem důstojníkem v záloze a jako takový jel
jsem v uniformě ve druhé třídě
a platil jsem za třetí. Ale zájezdy do Prahy stály prachy, a těch
bylo málo k dispozici.“
Jelikož Emanuel Peschl neměl na dráhu peníze, snažil si
zábavu najít přímo ve Mšeci.
Nechme ho tedy vyprávět první příběh, o mšeckém obrovi,
který opravoval místní mlýny.
„V Pilském mlýně jsem měl
příbuzné. Teta, manželka bratra mého otce, vrchního vojenského rady, pocházela z tohoto mlýna. Navázal jsem tedy
styky s mlynářem a chodil tam
na návštěvy v neděli a ve svátek
odpoledne. Pro takový mlýn
na samotě byla tenkrát návštěva
za dlouhých večerů vždy vítána. Sedělo se v šalandě za pěk-

Herkulese očekává. Sedím tedy
s osazenstvem mlýna a mlčky čekáme. Najednou se otevřou dveře a Herkules vchází
do domu. Přede mnou se zjevila obrovská postava, která
ného teploučka. Toho času cho- měla bílý plnovous až pod prsa,
dili harmonikáři a harmonist- dlouhé bílé vlasy a hnědý kloky proti i po vodě. Obveselova- bouk našišato. V levé ruce držel
li hudbou a zpěvem.
Obyčejně ve mlýnech
i přenocovali. Mládež
obojího pohlaví se
také dostavila. Usedlejší fajčili a vypravovali si. Čtvrtka piva
se přivezla na trakaři a při veselici vyprázdnila. A tu jsem
uslyšel vypravování
o jakémsi Herkulesovi, výborném sekerníkovi, putujícím
po dlouhou řadu let
po vodě, ale nikde se
delší dobu nezdržel.
O jeho nadlidské síle
se vypravovaly úplné bajky. Tudíž u mě
vzplála touha toto zázračné individuum
poznat. Požádal jsem
tedy mlynářského,
aby mi dal vědět, až
se Herkules do mlýna dostaví. sukovici takových rozměrů, že
Mládek mě za nějakou dobu by ji ruka normálního člověka
navštívil a sdělil mi pěkné po- těžko obejmula a v jeho pravé
roučení od svého otce, abych ruce se zračila obrovská fajfka,
přišel do mlýna, že se příchod vyzdobená lišejníky z lesních

stromů, z které vyráží kotouč
tabákového dýmu.
Herkules byla liška podšitá,
všemi mastmi mazaný. Věděl
dobře, že svou postavou mocně působí na své okolí. Proto ten klacek a fajfka v rukou.
Fajfka měla uvnitř zasazenou
porculánku s normální špičkou. Proto bylo možné z ní bafat.
„Tak tedy, kde to
máte,“ byla jeho první otázka po vyřízení pozdravu od jeho
otce z horního mlýna. „Vem ho čert,“
na to odpověděl mlynář, „pořád nám zadržuje vodu, když
máme nejvíc mletí.
„Von za to nemůže,“
řekl Herkules, „hořejší mu vodu dříve nepustí, až má plnou nádržku.“ Snad
nikdo, kromě pana
mlynáře, který jednou držel v ruce jeho
vandrovní knížku,
nevěděl, jak se vlastně Herkules jmenuje. „Máme tady vdolky, pojezte dříve, než
se do toho dáte,“ pobízeli ho
ve mlýně. „To až potom odvětil,“ a přitom střelhbitě zmizely
oba dva vdolky pomazány povidly v jeho útrobách.
FOTO KRESBA LADISLAV OPLT

Před nedávnem se mi podařilo vypátrat zápisky Emanuela Peschla, který koncem osmdesátých let 19. století byl hospodářským komisarem na zdejším velkostatku. Zaznamenal
několik skutečných příběhů, které se ve Mšeci staly před 150
a více lety. Na svůj pobyt ve Mšeci vzpomínal následovně:

„Tak pojďme,“ pravil stárek, „běhouna nemůžeme řádně usadit a šejdruje.“ Mládek
chtěl Herkulesovi pomáhat,
ale ten ho hned okřikl: „Táhni kluku, sic tě kopnu! Ty bys
mně při práci jenom překážel.“ Nato obrovskou nadlidskou silou zvedl obrovský
trám a začal věci dávat do pořádku. Když dílo dokončil,
dal se do obrovského množství jídla, které mu ve mlýně
připravili. Poté si u velkých
kamen spojených s pekárnou
na chléb lehl na lavici, něco si
pinkl pod hlavu a usnul. Přitom hrozným způsobem chrápal. Nikdo ho nesměl probudit, a tak všichni chodili
po špičkách.
Když se probudil, tak prohlédl celý mlýn dopodrobna svým
znaleckým okem, poradil mlynářovi, co jak má dělat, poděkoval za všechno, co mu bylo štědrou rukou poskytnuto, a odešel. Takovou postavu, jako měl
Herkules, už jsem nikdy v životě nespatřil. Jen v panoptiku
ve Vídeňském Prátru jsem něco
podobného viděl, ale ne živého.
Po několika letech Herkules
zmizel a už se nikdy neukázal.
Podle svědků, kteří s ním přišli
do styku, to prý byl přes svou
drsnou vizáž z gruntu dobrý
a skromný mužík.“

Jiří Červenka
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VÝROBĚ MOTORKŮ DO MODELŮ ZASVĚTIL…

Vrtulníkový park Jaroslava Závory.
No, to je trefa, rozflákáním letadel jsem se naučil létat. Za první rok 10 – 15 ks.
Na podzim vždy prošly kotlem, hezky hořely. Když se mi
„povedlo“ rozflákat nějaké letadlo, tak jsem se ho vždycky
snažil najít, protože nejdražší
jsou v letadle serva a přijímač.
Hledal jsem je často v kukuřici, přilehlém lese, ale i u Lodenického rybníka...

Michalovi, který motorky vyrábí novým způsobem, je velmi precizní, trpělivý a má úplně jiné možnosti, než já, už jen
těžko stačil.
zz Kdy a za jakých okolností jste se začal věnovat dalšímu typu modelařiny, a to výrobě modelů lodí, či bojových
plavidel?
Po revoluci mě navštívil Mirek Jirák, podnikatel ze Slané-

ho, a požádal mě, abych mu
namontoval dálkové ovládání do jeho lodě Karolína, kterou pouštěl na Pilčáku pomocí
vlasce a rybářského prutu. Tak
jsem mu zamontoval dálkové ovládání na vysílač a začalo naše přátelství a stavění no-

s dvěma děly namontovanými
v otočné věži. Obě pancéřovaná plavidla se střetla v bitvě
U Hampton Roads. Opancéřování bylo tak mohutné, že je
děla nemohla prostřelit a střet
prvních pancéřovaných lodí
dopadl nerozhodně. Monitor

Jaroslav Závora s Vlado Randou (uprostřed), veleúspěšným modelářem ze slovenské Žiliny, a s jeho tehdejším kamarádem, Miroslavem Jirákem, který, bohužel, již není mezi námi.
vých lodí až do doby, kdy před
čtyřmi lety odešel na věčnost.
Mirek zjistil, že v Praze existuje klub Merrimack. Tak jsme
zajeli na jejich schůzi a zjistili, že to, co dělají, bychom rádi
dělali také. Členové klubu dělali funkční válečné lodě, které střílejí z děl, kouří, vyloďují
tanky, jezdili na různé předváděcí akce atd. To se nám líbilo,
a tak jsme vstoupili, jako členové, do klubu Merrimack.
zz Jak jste přišli k názvu
vašeho modelářského spolku, zaměřeného na výrobu
modelů lodí – Merrimack,
a od čeho je tento název odvozen?
Název Merrimack vznikl podle jedné z prvních obrněných
válečných lodí v době občanské
války Severu proti Jihu v Americe v roce 1861-1865. Jižané
získali částečně potopenou loď
Unie, která se jmenovala Merrimack. Provedli opancéřování 102 mm silnými ocelovými deskami, loď nazvali Virginia, ale protože spodek byl
původně Unie, kde byl výborný parní stroj, tak se nazývá
Merrimack. Výzbroj tvořilo 10
děl a na přídi byl železný klaun
(beranidlo) pro útok taranem.
Unie měla také pancéřovanou
loď Monitor, podstatně menší,

se potopil při plavbě po moři
při náhlé bouři. Loď Virginia-Merrimack konfederace potopila, aby se nedostala do rukou
Unie. Modely obou těchto lodí
máme v klubu, jako střelecky
funkční a kouřící, na předvádění na různých akcích.
zz V rámci spolku Merrimack jste pořádali a tuším, že
stále pořádáte určité předváděcí akce. Je o ně stále zájem?
Předváděcích akcí ubývá, jelikož počet členů původního
klubu klesá věkem a od revoluce se nám žádný dorost „nevylíhl“. Při mnoha akcích, které
jsme dělali, se mladí nejčastěji ptali na to, kde se dá loď sehnat a kolik stojí, a když jsme
jim odpověděli, že taková loď se
nedá koupit, že si jí musí udělat,
tak hned ztratili zájem a odešli.
zz Vyrobit nějaký model
lodi je určitě velmi pracná
a také i nákladná záležitost.
Jaký máte pocit z toho, když
při „předváděčce“ na nějakém
modelu lodi simulujete požár
či výbuch a následně pošlete
loď ke dnu?
Na předváděcí akce připravujeme lodě, které záměrně
potápíme, pro pobavení diváků. Pokud se to stane s lodí řídící, se kterou odejde zařízení a elektronika (máme jich

FOTOARCHIV J. ZÁVORY

zz Kousek od Vašeho domu
ve Mšeci, na kraji pole, provozujete jakési miniletiště. Jak je
dnes frekventované?
Když jsem začínal chodit létat, přidal se ke mně soused,
pan Zubr, a také Jindra Dufek. Jezdili jsme po polích, kde
byla vojtěška, nebo po lukách.
Na louku u potoka vedle Třtice jsme jezdili nejčastěji. Pak se
k nám přidal i Pavel Videman.
Za našimi ploty jsme začali až
při soutěži Kdo přistane k noze.
Dnes už létají jen mí přátelé,
nebo když chce někdo zalétnout nový model. Já tam chodím ráno nebo večer provětrat
vrtulníky nebo drony, kterých
mám několik.
zz Možná bych to neměl
psát, ale Vy už nejste úplně
nejmladší a každý si asi řekne to, že muži v takovém věku
se už budou třást ruce a velmi
jemnou práci, kterou výroba
motorků letadel představuje, již nebude zvládat. Nebo
snad ano?
V červenci mi bylo 81 let.
Takže už žádné nové motory nedělám, ale známým sem
tam opravuji nějaký sběratelský kousek. Času je málo, tak
si jako chuťovku připomenu
práci s Emilem. Ale poslední 4
roky mám tovaryše na výrobu
motorů Michala Sloupa z Prahy (52 let), kterému rád předávám své zkušenosti na výrobu motorků po starém způsobu, jak říkal Emil. Dnes bych

FOTOARCHIV J. ZÁVORY

Pokračování ze strany 10
zz Vyrobit spalovací či zážehový motorek do nějakého modelu letadla není určitě jednoduché. Taková práce
vyžaduje asi velkou trpělivost,
opravdu šikovné ruce a bystrý
zrak. Jak Vás taková piplačka
baví, či naplňuje?
Výroba motorku je výzva,
něco dokázat a vdechnout
hmotě funkčnost. Odměnou
je zavrčení motoru, dobré seřízení motoru a jde se na další.
zz Jak velkou chybu si můžete dovolit, abyste při frézování, či broušení nějaké kovového segmentu nemusel rozpracovaný motorek zahodit?
Chyby jsou trestány, trochu
nepozornosti a je vyroben zmetek. Nejhorší je, když je motorek celkem hotový, po mnoha
hodinách práce, a pak zjistíte,
že jste motor špatně rozměrově nakreslil nebo se ukáže materiálová vada. To rozdýchávám
mnoho dní, ale Emil Heran mě
naučil trik. Zmetek zahodit
a rychle začít dělat motor nový.
Dva zmetky mám na památku,
abych neudělal stejnou chybu.
zz Jak dlouho Vám trvá vyrobit motorek do nějakého
modelu letadla?
Záleží na obsahu motoru a dosažitelnosti materiálu
a času. Zhruba 3 až 4 týdny, ale
i déle, podle přání zákazníka.
zz Kolik modelů letadel či
vznášedel Vám již ulétlo a kolik jste jich rozflákal?

nahraných na videu několik),
spadne nám čelist.
zz Evidujete si, kolik motorků do letadel a lodí a samotných modelů letadel a lodí jste
do této doby vyrobil?
Žádnou takovou evidenci si
nevedu. Asi je to škoda.
zz Každý koníček, a zvláště
takový, kterému se věnujete
„leze“ do peněz. Máte určitou
představu o tom, kolik korun
Vám tento koníček již „spolkl“, nebo to raději nepočítáte?
Při těchto koníčcích, které provozuji, nelze na peníze
ani pomyslet, protože to dělám pro svou radost a pro radost druhých.
zz Během svého života jste
se zabýval řadou činností,
byl jste soustružníkem, automechanikem, mechanikem
a opravářem šicích strojů,
a dokonce i opravářem televizí. Jak jste se k této činnosti
vůbec dostal?
K opravám televizí jsem se
dostal tak, že se ženou jsme
si pořídili televizi, která občas potřebovala nějakou opravu. Jezdil k nám opravář pan
Rambousek z Nového Strašecí a byl u nás vždy od 23 hodin až do půlnoci, kdy začalo
zrnění. Protože jsme se dívali, jak televizi opravuje, zjistil
jsem, že bych se to mohl naučit také. Nakoupil jsem si literaturu a schémata, které byly
potřebné (Mánes, Standard)
a zjistil jsem, že opravit televizi
v té době není takový problém.
Při shánění součástek a lamp
jsem se ve slánské opravně seznámil s panem Jaroslavem Čajem a Alešem Hezkým. Jaroslav
již, bohužel, odešel na věčnost
a s Alešem Hezkým jsme dodnes a dodnes velcí kamarádi.
zz Co teď máte rozpracováno a co dále plánujete?
V současné době opravuji kamarádovi tři sběratelské motory, ale už mi to nejde tak, jako
dřív. Plánuji jinou práci. Kvůli obchvatu Slaného a zvýšení
silničního provozu v naší ulici
jsem musel odstranit solární vytápění před domem, které jsem
provozoval od roku 2000 na přitápění a ohřívání užitkové vody,
protože solární zrcadla jsem měl
zakotvené ve zdi domu a hluk
nákladních automobilů mi třásl
elektrickým topením v předních
místnostech. Ale do oken jsem
si pořídil protihlukové žaluzie,
a samozřejmě jsem si je udělal
na dálkové ovládání.
Dokončení na straně 15
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ZAJÍMAVOSTI Z LETOŠNÍCH

Nad dopisy čtenářů
nákup. Po smrti babičky, někdy
v roce 1965, u nás Emil Pondělíček několik let bydlel, hlavně
přes zimu. Nevím, později už
s mými rodiči neměl kontakt
a chatu s včelami provozoval
strýc Perk. Pan Pondělíček zemřel někdy v roce 1970 ve Slaném v domově pro seniory.
Jeho sestra Karolína se provdala a jmenovala se poté Bartošová, žila v Liberci. Měla jednoho syna Stanislava, jeho dcera Stanislava Bartošová, nyní
Wanatowiczová, se narodila 17.
března 1947. Byla dost známá
herečka, angažmá měla v divadle na Vinohradech, hrála
v mnoha filmech a také v seriálu Nejmladší z rodu Hamrů. Když začala vysílat televize NOVA, hlásila chvíli s kolegou Merunkou zprávy. Pak
odešla na Slovensko a pracovala pro tamní českou kulturu.
Myslím, že ani neví, odkud její
babička pocházela. V Ostrově
bylo možné dlouho vidět ruiny
domu, ve kterém se sourozenci
narodili, často jsme tam chodili česat jablka do zahrady. Dnes
už je to místo zarostlé a navždy
pohřbené pod jehličím a listím.
Tak to jsou moje dávné vzpomínky na tato místa. Moc vás
zdravím a přeji hodně elánu
a úspěchů.
S pozdravem
Venuše Rosenbaumová, Mšec

KOMUNÁLNÍCH VOLEB VE MŠECI

 Nejmladším zastupitelem
se ve Mšeci stane 26letý Jaroslav Šlehofer, který kandidoval na kandidátce „Starostové
a nezávislí“. Naopak nejstarším zastupitelem bude 67letý
Jiří Loskot z téhož hnutí.
 Ze čtyř místních politických uskupení, které se letos
ucházely o hlasy voličů, byly
hned tři nové. Pouze hnutí „Starostové a nezávislí“ kandiduje již
od roku 2010, nicméně členem
hnutí STAN je vždy pouze jeden
a týž kandidát. Konec konců
na letošní kandidátce ODS nebyl členem této strany ani jeden.
 V proběhnutých komunálních volbách se ve Mšeci neobjevil žádný tzv. skokan, který by se z nepostupového místa dostal do zastupitelstva. Jak
je jejich lídři napsali na kandidátky, tak v tom samém pořadí i uspěli, pouze na kandidátce ODS Libuše Bestajovská se
dostala na první a jediné „postupující“ místo.

 Letošních komunálních
voleb se ve Mšeci zúčastnilo téměř 68 % voličů, což je sice více,
než před čtyřmi roky, ale také

Paní Pavla Jirásková (52) patřila mezi ty, kteří se ve Mšeci dostavili k volební urně.

FOTO LIBOR POŠTA

Dobrý den pane Červenko,
mám moc ráda Vaše Mšecké
listy a vždy se těším na nové
číslo. V tom posledním mne
upoutala reportáž o těžení uhlí
v Ostrově. Mám několik zajímavostí a upřesnění.
Pamatuji si na dva potomky Františka Pondělíčka. A to
na Karolinu, narozenou 1888,
a Emiliána, narozeného 1892.
Emilián si po válce vzal za ženu
mojí babičku, Marii Perkovou,
ta již měla dvě dospělé děti.
Syna Miroslava, pozdějšího
okresního funkcionáře, a mojí
maminku Věru. Ta se právě
v Ostrově seznámila s mým tatínkem Václavem Posledníkem,
který na šachtě pracoval, protože jinak by musel do pracovního nasazení do Rajchu. Emil
Pondělíček pak dlouhá leta žil
právě v Ostrově, postavil tam
chatu, kterou celoročně obývali s mojí babičkou, a hlavně
se věnoval včelařství. Vlastní
děti neměl. Byl odborník a učitel včelařství. Měl veliký včelín,
cca 40 včelstev, jezdil i hodně
přednášet o včelách. Na včelíně měl nápis: včelí pílí dojdeš
k cíli. Mnoho prázdnin jsem
s mojí sestrou u babičky trávila,
byla to samota, všude bylo dost
daleko. Nakupovat se chodilo
do Jedomělic. Přes zimu, kdy
bylo sněhu až po pás, moji rodiče často vozili k prarodičům
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podstatně méně, než například
v nedalekém Milý, kde se k volební urně dostavilo více než
86 % voličů. Naopak nejméně
se dostavilo do volební místnosti v našem okrese v obcích

Chrášťany a Hvozd, a to pouhých 28 % voličů. Vůbec největší účast voličů u komunálních
voleb byla ve Mšeci hned u těch
prvních svobodných v roce
1990, a to 84 %. O čtyři roky
později to bylo 74 %, a o další
čtyři roky již pouze 55 %. Nejméně voličů přišlo ve Mšeci
ke komunálním volbám v roce
2006, kdy se do volební místnosti dostavilo necelých 28 %
mšeckých občanů. V tomto
roce se o hlasy voličů ucházeli
kandidáti pouze jednoho politického uskupení.
 Letos se teprve počtvrté
volilo ve Mšeci do devítičlenného zastupitelstva. Až do roku
2006 totiž mělo místní zastupitelstvo 13 členů, a v letech 2006
až 2010 jedenáct členů.
 Stejně jako před čtyřmi
i osmi lety počasí komunálním
volbám ve Mšeci letos přálo.
Zda se to promítlo i do vyšší či
nižší účasti ve volební místnosti, lze jen těžko posoudit. - jč -

VÝROBĚ MOTORKŮ ZASVĚTIL…

V MALÉ NÁDRŽI NAD MŠECKOU

FOTOARCHIV J. ZÁVORY

RYBÁRNOU JE ZASE VODA

modelařiny, které bych už vě- tový z Nového Strašecí, kteréDokončení ze strany 14
Vzhledem k energetické situaci kem nemohl dosáhnout. Jed- mu nevadil posměch při rozbíplánuji na zahradě do zimy po- ním z příkladů je Jaroslav Ho- jení letadel a dnes už úspěšně
stavit větrnou turbínu na ekovléká velké modely větroňů
na letišti s letadlem o obsanomické osvětlení.
hu 200 kubíků. Co se týká
zz S kým se nejčastěji o Vamotorů, tak radost mně dělá
šich modelářských plánech,
úspěších a určitě i problémech
Pražák Michal Sloup, ktebavíte, komu se svěřujete?
rý úspěšně a vysoce kvalitCo se týká lodí, tak pochoně vyrobil čtyřtaktní motor.
pitelně s kamarády z klubu,
� Co byste dělal, kdyby
co se týká letadel, tak s Jarok Vám přišel nějaký modeslavem Kroufkem ze Slaného.
lářský cenzor, zamlkl Vám
Co se týče elektroniky, náměty
dílnu a prohlásil: „Tak,
a podněty získávám z YouTupane Závora, končíme, ode
Jeden z žáků Jaroslava Závory,
be na počítači. Mám radost, že
dneška již nesmíte vyrábět
Pražák Michal Sloup, dnes dojsem naučil několik přátel létat
motorky ani modely letakáže vyrobit velmi kvalitní čtyřa těší mě, že mě překonali jako
del a lodí!“?
taktní motor.
učitele a dostali se na úroveň
Jsem v důchodu, takže
bych se válel. Ale asi bych
ULIČNÍ TABULE BYLY OPĚT PONIČENY byl z toho dost mrzutý, protože
to válení by mě moc nebavilo,
a hlavně by mně bylo smutno.
Na začátku druhé říjno- stříkal sprejem. Uliční tabule
Libor Pošta
vé dekády byly uliční tabu- v Zámecké ulici byla přitom
le v ulici Zámecká, Zubrova posprejována již podruhé. PoJak tenkrát bylo
a Hlízova poničeny nezná- prvé se tak stalo koncem dubmým vandalem, když je po- na loňského roku.
- jč - Dokončení ze strany 4
a na Kalivodské cestě v širém poli
asi 200 metrů od císařské silnice šel pár kroků před povozem,
když ho zasáhl blesk. Po jeho zásahu klesl mrtev k zemi.
Až do Vánoc mrzlo, ale
o svátcích začalo tát a blátivé
počasí vydrželo až do konce
ledna následujícího roku.
Posprejované uliční tabule.
Jiří Červenka

Malá nádrž nad areálem
mšeckého střediska Rybářství
Mariánské Lázně, z které mšečtí rybáři napouštějí své sádky,
byla téměř celé léto vyschlá.
Až začátkem října se v ní začala pomalu objevovat voda. Příčinou však nebyly vydatnější
srážky – koryto Lodenického
potoka od Bucku až po Čer-

vený rybník bylo stále suché,
ale zásah rybářů, kteří začali vypouštět jeden z rybníků
v rybniční kaskádě nad Mšecí,
a to Mlýnský, který byl následně sloven.
Dnes je nádržka prakticky
plná a mšečtí rybáři již mohou
na svém středisku manipulovat
s vodou.
-lp-

FOTO LIBOR POŠTA

Nádržka je plná jen díky výlovu Mlýnského rybníka.

FOTO LIBOR POŠTA

NEZNÁMÝM VANDALEM
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bavte se s námi
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S NOVÝM STAROSTOU

MĚSTYSE MŠEC...

Á, koukám, že sousedovic kluk už od loňska trochu povyrost, že?

Kam s tím nočníkem?
Mám narozeniny a tuším, co doma opět dostanu.

Jsem ze spolku pro ochranu zvířat. Jak mi vysvětlíte, že před
svým pašíkem mluvíte tak sprostě!?

Podívej, soused už asi shání peníze na Vánoce.

Křížovka

Hříčky

První písmenka tvoří tajenku.

Co říká Viktorka Alíkovi?

Alíku, přestaneš s Mickou ... (tajenka)
Rébus

Co děláš, Jendo? Koukám, Alíku, jestli už se blíží...

Vánoce

VODOROVNĚ: A. Přechod přes řeku, ochrana vojáka, indián. – 3. Začátek tajenky. – G. SPZ Písku, jméno psíka, pravděpodobně, zájmeno. – D. Zavázat se slibem, SPZ Blanska, větrovka. – E. Pokrývka hlavy, tělo bez končetin, Pučálkovic žirafa. –
P. Obilní fousek, řím. číslicemi 499, bojová chemická látka. – G.
Kaz, konec tajenky, kloudná.
SVISLE: 1. Ruské město. – 2. Řím. číslicemi 1048, zámořská velmoc. – 3. Místo ohybu, obyvatelstvo. – 4. Nedostatek. – 5. Český
dirigent, značka délkové míry, 6. Provést setí, filmový pán s buřinkou. – 7. Krajská správa komunikací, Angličan. – 8. Okresní vojenská správa, druh antilopy. – 9. Pivní čepice, penis. – 10.
Město v Turecku, MZ Peru. – 11. Domovní sluha. – 12. Bůžek
lásky, Irská republikánská armáda. – 13. Asijská země, africký
veletok. – 14. Nápadná.
Tajenka z minulého čísla: Otvírej oči, nikoli ústa.

Dokončení ze strany 5
něco dala a na co můžeme případně navázat. Po vyhodnocení se rozhodneme, zda využijeme služeb trojce architektů,
nebo se pokusíme oslovit někoho z okolí. Rád bych šel cestou
úzké spolupráce a využíval služeb architekta na všechny chystané složitější projekty. Důraz
kladu na dlouhodobější spolupráci s jedním subjektem. Nestřídat na každý projekt jiného architekta, tudy cesta určitě
nepovede.
zz Určitě nelehkým úkolem
bude vyřešení finančních záležitostí s firmou POHL, generálním dodavatelem stavby nové mšecké kanalizace.
Jak to v této záležitosti vidíte?
Bude potřeba se sejít a projednat aktuální stav celé věci.
Jednání musí proběhnout jak
s firmou POHL, tak s právní
kanceláří, která nás zastupuje
a také s poskytovatelem dotace. Určitě je to asi největší problém, který na nás čeká, ale každý problém má řešení, někdy
je to složité nebo zdlouhavé,
ale vždy je potřeba komunikovat a najít nějaké východisko.
zz V současné době ve Mšeci probíhá výstavba nových
chodníků, ale i nové dešťové
kanalizace a uličního osvětlení v ulicích Slánská a Řevničovská. Jak tyto práce dle Vašeho mínění probíhají?
Zatím jsem řešil jen dílčí problémy, se kterými se na mě obrátili občané. Předal jsem kontakty na zhotovitele a na náš
technický dozor. Výstavba
chodníků je určitě jedna z věcí,
která mě zaměstná jako první.
Libor Pošta

Řekli moudří lidé
 „Moudří mluví, když mají
co říci; hloupí, protože musí
něco říct.“ Aristoteles, řecký filozof
 „Kdyby všichni lidé mluvili, jen když mají co říci, brzy
by se odnaučili mluvit.“ William Somerset Maugham, britský dramatik
 „Ono je lepší mluvit
s chytrým člověkem o něčem
hloupém než s hlupákem o něčem chytrém.“ Jan Werich, český herec
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