TACHOVSKÝ

V Malovicích vzpomínali, jak vypadala Mže
ještě před výstavbou přehrady
Malovice – Další vzpomínkové promítání, tentokrát s názvem Černá řeka – řeka Mže,
se uskutečnilo v hospůdce v Malovicích u Erpužic.

VZPOMÍNKOVÉ PROMÍTÁNÍ přilákalo do malovické hospůdky na pět desítek lidí. K vidění byly
historické snímky z doby před stavbou Hracholuské přehrady.Autor: Jan Václav

Navštívilo jej na 50 zvědavců z řad místních občanů, pamětníků, ale i vzdálenějších hostů,
nechyběli trampové, chalupáři a chataři.
„V Malovické hospůdce se uskutečnila projekce historických fotografií Mže od Stříbra po ves
Hracholusky. Diváci se seznámili s životem v obcích Butov, Dolany a Těchoděly před a během
vzniku vodního díla Hracholusky. Nejvíce emocí vyvolaly záběry na demolici Dolan. Odtud pochází
Vladimír Lihun, který nám ochotně poskytl většinu historických snímků, ale i cenné komentáře
k nim," uvedl jeden z organizátorů, Jan Míkovec.

„Neméně emocí vyvolaly filmové záběry ze zatopených Dolan. Propůjčili je potápěči z klubu OSAC
Plzeň a svou účastí nás velmi potěšili," dodal Jan Václav, další organizátor.
Program promítání se zabýval také historií železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice,
ukázal vzácné fotografie proslulého trampského hostince Lojzovna v Novém Dvoře. Návštěvníci
shlédli historii mlýnů na řece, snímky elektrárny, pily a starého mostu u Blahoust. Nemalou část
zabral blok o výstavbě přehradní hráze Hracholusky a tzv. Novém mostu Čerňovice – Pňovany.
Vše korunovaly pohledy na plnící se údolí řeky Mže po dostavbě hráze v letech 1962 a 1963.
„Na závěr jsme návštěvníkům pustili tři krátká videa mapující táboření na Úterském potoce
v osmdesátých letech a sérii historických fotografií zachycující bližší i vzdálenější okolí Stříbra,"
dodal Míkovec s tím, že bez ochotné pomoci obce Erpužice a majitelů foto a video archivů se
nelze obejít.
„Velký zájem veřejnosti nás motivuje k tomu, abychom v počaté aktivitě setrvali. Pro nečekaný
úspěch promítání o zdejší lokálce z Pňovan do Bezdružic a o Černé řece – Mži mezi Stříbrem a
Hracholusky, jsme se rozhodli, že je zopakujeme během léta v Erpužicích. Do té doby budeme
program nadále vylepšovat a doplňovat", shodli se závěrem Jan Václav a Jan Míkovec.
Vzpomínkové promítání se konali v malovické hospůdce už jednou a představovalo historii
i současnost železniční trati Pňovany – Bezdružice.
„Velký podíl na organizaci má i Obecní úřad Erpužice, který poskytl techniku a finanční příspěvek.
Organizátoři také děkují panu Lihunovi z Pňovan, který poskytl mnoho fotografií, ale i osobních
zážitků. Poděkování si také zaslouží potápěčské sdružení OSAC, které skrze videomateriály
umožnilo návštěvníkům pohled pod hladinu přehradní nádrže do dnes již neexistující vesnice
Těchoděly," doplnil Václav.
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