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  V Hřiměždicích se před rokem 1700 nacházela římskokatolická kaple. Asi v roce 1679 se rozhodli 

zdejší lidé a lidé z blízkého okolí, že přestaví kapli na kostel a nelenili a dali se do díla. Kostel byl 

dostavěn v roce 1702 a též vysvěcen. V témže roce byla vystavěna budova a v ní zřízen farní úřad. 

Veškerá dokumentace o přestavbě kostela a i kronika kostela byly na zdejší faře zcizeny a veškeré 

pátrání po nich je nulové.

 Za dlouhých věků, za panství německých pánů, kteří nemohli český název Hřiměždice dobře vys-

lovit, měnili si pro svoje pohodlí jméno to. Ves byla nazývána Heřmeřtice, Hermeltice, Velměřice, 

až konečně povstalo defi nitivní Verměřice, což se udrželo až do začátku minulého století. I na 

starých mapách z té doby bylo toto jméno uváděno. Dne 1. listopadu roku 1899 nastoupil úřad sta-

rosty pan František Lomoz, rolník ze Záběhlic a jak praví dobový zápis ze školní kroniky obce „Dne 

4. února 1900 starosta obce na této schůzi žádal přítomné, aby se obec tato oslovovala Hřiměždice“. 

Tímto byl původní název obnoven a užívá se dodnes.

 V tomto čísle bych vás chtěl ještě seznámit s tím, kdy byla v naší obci založena pošta a jak velké 

území spravovala. Poštovní úřad je v Hřiměždicích od 15. února 1875 a prvním pošmistrem byl pan 

Josef Loukota. K poštovnímu úřadu byly přiděleny obce a místa: Líchovy, Bučily, Zvírotice, samota 

Tancibudek, Dvorce, Hrad, mlýn Horákov, a hospoda na Zrůbku, Jablonec, Kurzbach, Lipiny, 

Nečíň, Vápenice, Žebrák, samota Dvorské, Hrubý, Paul, Strupina, Byčice, oboje Háje, Verměřice, 

Záběhlice, samota Jelence, Jirásek, Kolenatý, Křelovice, Moltova, U Havlátu, V Bučilech a Hon-

skovský,, dále Drevníky, Slovany, Vaječník, samoty Milina a Račany, Buzice, Hrachov, Přívozec, 

samota Tahavá a Lundák, Vestec, samota Peroutka, Jindra (Jindrov) a Vobory.

Telefonní a telegrafní úřad je v Hřiměždicích od roku 1925.

Vacek František, Hřiměždice č.113

NEČÍN 

 Proč se naše osady jmenují tak, jak je známe?

 Jména vesnicím dávali skoro vždycky jejich sousedé. Domácí přece věděli, kde bydlí, proto se 

někdy objevují i názvy hanlivé.Časté je pojmenování podle jména jejich zakladatele či jiného výz-

namného obyvatele , někdy i podle jeho přezdívky. (Například Hřiměždice se jmenují podle člověka 

nazývaného hriměžď = hlemýžď.) 

 Naše obec je prvně jmenována jako víska jistého Nečině, tedy muži, kterému přezdívali Nečin. 

Jak k tomu jménu přišel, se dnes můžeme jen dohadovat. V obci a okolí se traduje historka o dvou 

bratřích, kteří byli v rozepři takového rázu, že jeden z nich v obavách o svůj život prosil druhého: 
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„bratře, nečiň mi nic zlého“. Proto mu pak začali říkat Nečin. Možná je to pravda, možná si jen 

někdo představoval, že by to tak mohlo být, ale náš člověk ve skutečnosti jen něco nečinil. (Že by 

snad byl málo pracovitý?)

 Zprvu se tedy ves jmenovala Nečině či Nečíň. Ke konci 19. století začaly úřady psát Nečín, zřejmě 

podle Knín, Cholín apod. a tak to zůstalo podnes. Správně by se tedy mělo mluvit o Nečínu. Jít 

do Nečína. atd. Místní i okolní obyvatelé však stále v řeči používají tvary původního jména: bydlí 

v Nečíni, jedou do Nečíně,…

 Jména Lipin a Jablonců jsou dobře srozumitelná. Na místě, kde osady vznikly, byly významné 

porosty lip či jabloní. Zřejmý je i pomístní název Vrcha. V Žebráku žili, alespoň podle mínění okol-

ních obyvatel,  značně nezámožní lidé. Jméno Strupina vzniklo pravděpodobně podle zvlněného 

(strupinatého) okolí osady. Ve Vaječníku svého času žil člověk, který obchodoval s vejci a byl tedy 

vaječník. Skalice znamená menší skála, podobně jako Skalka. U ní se nejspíš objevila první stavení. 

Zbývá Bělohrad. Na místě myslivny býval panský dvorec rodiny Kurzbachů z Trachtenberga                           

a Milíče, původem ze Slezska. Poslední Kurzbach zahynul ve třicetileté válce a dvůr pak byl připojen  

k dobříšskému panství. V příslušné kupní smlouvě  se píše o statku Bělohrad  zvaném Kurzbachský. 

Pojmenování Bělohrad vzniklo podle „bílého hradu“, který prý stával na kopci nad osadou. Šlo 

však ale zřejmě jen o malý hrádek, který si zde jako ozdobu  postavili majitelé dvorce. Až do roku 

1945 používala osada název Kurzbach, po válce dostala zpět české jméno. Na mapách se ale objevil 

počeštěný nesprávný název Krátký Potok (překlad německého jména dřívějších majitelů je však spíš 

Potůček). Lidově se ale stále mluví o „Kucbachu“.

Mgr. Jaromír Tejkal
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bývalý domek Vojířů, Nečín

oprava údajů v minulém čísle: 
Nečínská náves má nadmořskou výšku 444 m a její zeměpisná poloha je přibližně  49°42´ s. š. a 14° 14´ v. d.



OBORY 
 Milí čtenáři,

 paměť regionu je především paměť naše, dědů i bab a také míst, kterých se naši předkové dotýkali, na 

kterých pracovali, ve kterých žili, kudy procházeli...

 Obvykle se na své rody zvláště myslívá 2. listopadu na tzv. dušičky. V kalendáři je najdeme jako 

„den zemřelých“. Jedná se o jeden z nejstarších církevních svátků křesťanské tradice, který vychází ze 

zkušenosti mnichů benediktinského kláštera Cluny v jižní Francii v r. 998.

 V předešlém čísle jsme se seznámili se základní historií vzniku naší obce. Už víme, že první osidlování 

našeho kraje bylo v mladší době bronzové (1000př. K.), své stopy zde zanechali i Gallové (1st. př.K.) 

a že první písemná zmínka o obci Obory je ze soupisu dobříšského panství v roce 1572.

 I nadále budeme volně listovat kronikou naší obce, o kterou se staral a k dobrému vedl p. Václav Brynda.

„...V 18.století a v první polovině 19. století to velmi smutně vyhlíželo se vzdělaností oborských a vá-

penických občanů. Bylo tomu proto, že v okolí nebyly žádné školy. V obci bylo jen málo jednotlivců, 

kteří získali nepatrného vzdělání, obyčejně jen čtení a psaní a trochu počítání. Později byli někteří tito 

občané učiteli svých spoluobčanů. V Oborách mezi ně patřil především Matěj Holobrada čp. 44(† 

1872). U něho se scházela, především v zimních měsících, mládež a on ji ve volných chvílích učil 

především čtení a trochu počítání. Slabikářem i čítankou mu byl katechismus. V Jablonci podobně 

vyučoval rolník Jan Petřina. 

 Když byl ve Verměřicích postaven kostel a brzy i jednotřídní škola, zúčastňovaly se některé oborské 

děti  vyučování v této škole. Podobně některé děti z Vápenice 

docházely do školy v Dolních Hbitech. Ovšem těchto dětí mno-

ho nebylo, jednak z důvodu velké vzdálenosti a nemajetnosti 

rodičů, především však  z nezájmu rodičů. Děti doma musely 

pást dobytek, kozy a husy, pomáhat při polních i domácích 

pracích, proto byla jejich docházka nepravidelná. Nezlepšílo se 

to ani v zimě, protože kvůli mrazu a nedostatečnému oblečení 

a obuvi zůstávaly  často doma. Děti přicházely do školy un-

avené, nezřídka tam i usnuly a že třída byla jednotřídní, kde 

bylo zapsáno až ke dvěma stům žáků, nebylo se co divit, že je-

jich vědomosti byly na velmi nízké úrovni. Proto ještě kolem 

roku 1870 byla v Oborách i ve Vápenici většina občanů, kteří  

neuměli počítat, číst, dokonce se ani podepsat... “    Jan Plavec
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Vážení spoluobčané, 

v příštím roce dojde k dokončení 

největší stavby v celé historii naší 

obce. Jedná se o výstavbu ČOV 

(čistička odpadních vod) a kanali-

zace za cca 40 miliónů Kč. Tím 

naše obec splní jednu ze závazných 

podmínek EU. Povinnost každého 

vlastníka nemovitosti je napojit se na 

veřejnou kanalizaci dle zákona č.274/2001 Sb., 

pokud je to technicky možné. Do konce roku 

2008 bude v Nečíni ukončeno vyvážení jímek 

fekálními vozy. Výjimku dostane 10 nemovi-

tostí, které nelze na kanalizaci prozatím napojit.

Dalším vážným problémem celé naší obce je 

likvidace a svoz tuhého komunálního odpadu. 

Zastupitelstvo obce Nečín schválilo obecně 

závaznou vyhlášku č. 3/2003 o 

likvidaci odpadů na území celé 

naší obce.

Žádám proto všechny ma-

jitele nemovitostí (včetně chat                    

a rekreačních chalup) a nájem-

níky bytů, aby se zapojili do 

stanoveného systému nakládání s 

TKO, který je již řadu let zaveden 

na celém správním území obce Nečín. Dále 

Vás žádám, třiďte odpad (sklo, papír, plasty, 

nápojové kartony) do nádob k tomu určených. 

Jedině touto cestou docílíme pořádku a čistoty 

v celé naší obci.

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, 

popřát Vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti 

a rodinné pohody do roku 2008.

SLOVO STAROST Y
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kdo se přistěhoval  do Nečíně rodina Hořejší, Kiliánova a Tesárkova, paní 
Alena Jelínková a pan Jaroslav Novotný, do Skalice paní Božena Bibová, do 
Obor Eva Tesárková  k životnímu jubileu gratulujeme  panu Josefu Lebedovi 
(80 let) a panu Františku Vackovi (70 let) z Hřiměždic, paní Marii Vackové 
(70 let) ze Skalice, panu Josefu Hlouškovi (70 let) ze Žebráku, Václavu Pilec-
kému (75 let) z Obor 

naposledy jsme se rozloučili
s panem Ladislavem Giršíkem ve věku 86 let
s panem Janem Tůmou ve věku 84 let
s panem Jiřím Matějkou ve věku 32 let
s panem Václavem Štefanem ve věku 59 let
s panem Josefem Vedralem ve věku 63 let
s panem Václavem Vlčkem ve věku 80 let

••

Jiří Šimek, starosta obce Nečín             

              



PROJEKT

Slovo projekt slýcháme v posledních deseti letech častěji než dříve. Všude tam, kde vzniká něco nové-

ho, něco, co vyžaduje fi nanční podporu státu nebo EU, je projekt nezbytnou součástí. Není toho 

málo, na co bychom si mohli v dnešní době stěžovat, ale není málo ani aktivit a realizací, které jsou 

pozitivní, užitečné a prospěšné krajině, živočichům i lidem. Často jsou právě ty spojeny s termínem 

projekt. Nemusíme chodit daleko. Projekty na vybudování kanalizace obecních úřadů, projekty sou-

visející se zkvalitněním soudnictví, projekty borotického střediska Stéblo, které umožňují dětem s 

mentálním postižením absolvovat krásný výukový a pracovní program nebo malé projekty na ochranu 

krajiny realizované v Oborách. Projekty přinášejí potřebné fi nance, na druhé straně jsou ale spojeny s 

velkým množstvím práce těch, kteří je zadávají a nesou za ně odpovědnost.

Naše OS pracuje již několik měsíců na projektu KRAJINA A LIDÉ, který je zaměřen na oblast, ve 

které žijeme. Pokud projekt bude přijat, měl by přispět k tomu, aby vzniklo více možností a příležitostí 

k aktivitám i odpočinku v přírodě. Jedna část projektu nese název Cesty pro veřejnost. Vyčištěním, 

osázením a umístěním malých urbanistických prvků chceme vybudovat síť cest pro občany různých 

věkových kategorií: cesty pro nejmenší občánky se zajímavou upoutávkou na jejich konci (vodnickou 

pohádkou, prolézačkou,…), cesty pro nejstarší občany s odpočívadly, naučné stezky, cesty k zají-

mavým krajinným prvkům nebo k přírodnímu sportovišti. Druhá část se týká návsí, její estetické 

a funkčí úrovně, třetí část práce s dětmi. Dříve jsme  slýchali slovo ekologie, dnes se častěji používá 

termín environmentální výchova a vzdělávání. V obou případech jde o to, vytvořit u dětí pozitivnější 

a trvalejší vztah k prostředí, ve kterém žijí, zapojit je do některých aktivit, naučit je vidět, vnímat, 

chránit a pomáhat. 

Na projektu spolupracujeme s bývalou projektovou manažerkou Dobříše (nyní maminkou měsíčního 

chlapečka), Ing. Smrčinovou. Projekt pro Agendu 21 v malých obcích Česka je připraven k podání.

Agenda 21 je nadací, která poskytuje fi nance pro rozvoj obcí naprosto specifi ckým způsobem. Finančně 

podporuje pouze to, co vznikne z iniciativy lidí. Jinak řečeno tam, kde se něco děje, kde se lidé o něco 

snaží, na něčem se podílejí, pracují a spolupracují, tam se může přispět i fi nancemi.

Václav Cílek, autor článku o  krajině středních Čech uveřejněném v minulém čísle, se tohoto tématu 

dotýká v rozhovoru pro časopis Téma:

Pane Cílku, myslíte si, že krajina je něčím, co existuje samo o sobě nebo je spíše místem cest pro člověka?

„Krajina existuje sama pro sebe, to vám potvrdí každý kormorán nebo netopýr, a to nemluvím o ovcích 

či kravách. Krajina bývala nutnost, dnes je 

možností. Na počátku 20. století žilo v ev-

ropských městech kolem 6% populace, os-

tatní skoro dřepěli víceméně nedobrovolně 

někde v krajině a museli se s ní sžít. Dnes si 

můžete vybrat a tak se otázka krajiny stává 
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spíš problémem volby, způsobem vašeho bytí ve světě… Rekreant a turista je spíš nastaven na polohu 

,ber’, ,dobij si baterky’, pro domácí je to poloha ber i dávej. Cizího psa si rádi pohladíte a nemusíte 

mu dát nic k snědku. O domácí zvíře se musíte starat a ono vám nějak oplácí. Krajina je pro rekreanta 

cizím psem.” 

A čím je nám? Nemusíme odpovídat, můžeme s odpovědí počkat rok, dva nebo tři, do té doby, než 

budeme moci prohlásit: Rozhodně ne cizím psem!

7 Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

V Čechách přibývá obcí, které jsou upravené, čisté, udržované. Kdo v posledních dvou leteh projížděl 

Kamýkem, Petrovicemi nebo Drážkovem, mi dá jistě za pravdu. Dílem je tato proměna zásluhou 

obecních úřadů, dílem lidí, kteří tam žijí. Myslím , že je štěstím pro naše tři obce, že většina občanů u 

nás je pořádkumilovná, že tu máme hezky upravené domky a jejich okolí a že se většina lidí v našich 

obcích stará i o veřejné prostory: trávníky kolem silnic, kapliček, čekáren, lomů, cest a hřišť. Není to 

samozřejmost! Chtěla jsem původně  jmenovitě poděkovat těm, za kterými je této práce více, a mám 

dokonce jakýsi seznam jmen před sebou.Obava, že někoho opomenu, je ale silnější. Děkuji tedy všem 

- za sebe i za všechny z Vás, kdo práci druhých vidíte a oceňujete.            Eva Zirhutová                     

                     

                                                                                                                

•

lom v Oborách
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návrh čekárny a prostor kolem restaurace
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DOBŘÍŠ V NOVÉM KABÁTĚ

Nové zastupitelstvo v Dobříši se rozhodlo zrekonstruovat Mírové náměstí. Akci vskutku grandiózní 

začalo „od podlahy“ anketou zjišťující názory a přání veřejnosti. Následovala mravenčí práce na pro-

jektu pro získání fi nancí z národních i evropských fondů a připrava architektonické soutěže (5. 10. 2007 

1.kolo, 14. 12. 2007 2.kolo). Po ní by mělo následovat vyhotovení technické dokumentace, udělení 

stavebního povolení a po zažádání o dotaci doba čekání na výsledek nadačního řízení. Nejbližší termín 

pro začátek rekonstrukce se jeví rok 2009, ale vše se může protáhnout. Kolik stojí takový kabát? Prý 

70 až100 milónů korun. Starosta obce Mgr. Jaroslav Melša předpokládá, že 80% z celkové částky získá 

z EU, další peníze z ministerstva fi nancí. Finanční spoluúčast obce by měla být co nejmenší a případné 

splácení rozloženo do více let.

V týdeníku Veřejná správa jsme se v příspěvku od dobříšské projektové manažerky Ing. Dagmar 

Smrčinové dočetli toto: Názory na možnosti a způsoby oslovení architektů a urbanistů se mezi „rad-

ními“ značně lišily. Převládal názor, že jednodušší je obejít Českou komoru architektů a hledat jiné 

řešení  nežli je vyhlášení ofi ciální soutěže. Důvodem byla především obava z  podmínky Komory, 

aby v porotě převládaly hlasy architektů nad hlasy zástupců města. To bylo pro Dobříš nepřijatelné. 

Hrozilo by nebezpečí, že architekti vyberou návrh pro město nevhodný, nerespektující místo, že 

upřednostní uměleckou stránku nad funkční. Jenže… získat peníze z EU a obejít přitom Komoru 

architektů nešlo. Starosta nakonec zvolil překvapivý krok: poradit se o tomto problému přímo se 

zástupci Komory. Vstřícnost ze strany architektů byla velká, sami navrhovali různá řešení, jak dostát 

předpisům i zájmům města. Výsledkem byla dohoda o veřejné soutěži, ve které by měli rozhodující 

slovo zástupci města. 

První kolo soutěže již mají v Dobříši za sebou. Do druhého kola postoupily návrhy, které zachovávájí 

dosavadní funkční řešení ploch náměstí.

Vzhledem k tomu, že předsedou poroty je významný český architekt Ing. Arch. Josef Pleskot,

 můžeme se těšit na to, že vybraný kabát bude Dobříši slušet.

Otázka na závěr. Chystá se nová kolekce i pro Dobříšsko? Zeptáme se přímo u zdroje a odpovědi 

uveřejníme v některém dalším čísle.

C O  S E  D Ě J E  Z A  H U M N Y

Ivona Fairaizlová
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V minulém čísle došlo k několika gramatickým a faktickým chybám. Omlouváme se čtenářům, paní Malé, která z 
časových důvodů nemohla udělat jazykovou korekturu celého časopisu, a panuTejkalovi. V jeho textu o Nečíni jsme 
ubrali několik desetinných míst určujících její polohu, čímž jsme umístili obec někam k Českému Krumlovu.

                     

F O T O G R A F I E

Chtěli bychom vytvořit archiv, 
který by byl podkladem obrazových 
příloh k rubrice Paměť regionu.
Obracíme se proto na Vás. 
Máte-li doma staré fotografi e budov, cest, 
lidí při práci nebo zábavě, 
poskytněte nám je prosím k okopírování. 
Vrátíme je zpět během několika hodin. 
Děkujeme.

Za černými jedličkami
Za stříbrnou pastvinou
A ty hvězdo kráčej s námi
tou půlnoční krajinou

Tím je lépe čím jsi chudší
tím se snáze peláší
Vem ovečku do náručí
pospíchej s ní k salaši

úryvek z básně 
Fráni Šrámka

Vánoční svátky už klepou 

na tabule výkladních skříní. 

Ať ty Vaše letošní mají něco z kouzla, 

jaké mívaly Vánoce kdysi dávno.



KAMENÍCI

Procházku po zdejších lomech začněme v Hřiměždi-
cích. Před více než 60 lety tu hlomoz kamenického 
náčiní zazněl naposledy. Hluboký lom se začal plnit 
vodou, místo kameníků sem začaly chodit děti, turis-
té, potápěči a v poslední době i „ adrenalinoví skokani 
do vody“. Všechno je jinak?  Prý ne. Hluk je tu něko-
lik dní v roce jako „zastara“, ale utichá až k ránu.
Honza Kocourek (jeden ze skokanů) není z těch, kdo 
by si na hluk stěžoval, možná naopak. 
Honzo, ty jsi jeden z mála místních, kdo se soutěže cliff  
divingu účastní. Myslím, že většina z nás ani neví, co 
tato dvě slova znamenají, natož jaký sport se za nimi 
skrývá.
Anglické slovo cliff  je útes a diving potápění. V 18. 
století to byla adrenalinová záležitost bojovníků na 
Haiti, kteří se vrhali z útesů do moře. Dneska se to 
napodobuje a skáče se v přírodě z výšky 23m a vejš. U 
nás v republice je jen jedno místo, kde se cliff  diving 
provozuje a to právě v Hříměždicích. Vlastně to všech-
no začal Tomáš Kučera, kterej sem jezdí z Prahy a o 
lom se tady hodně  stará. Uklízí tu, na nebezpečnejch 
místech udělal kamenný schody, vysadil tu ryby, aby 
čistili vodu… a tak. My mu pomáháme.
Takže se tu skáče z 23m?
Ne. Tady stavíme věž 16m vysokou. Jinak tu máme 
ještě houpačku, třímetrový prkno a skály - třeba desít-
ku. Z tý skáčou i hříměžďáci, ale z věže teď jen já a dřív 
ještě Tomáš Januška. 
Jaké bylo tvoje nejlepší umístění?
Z věže jsem byl devátej z třiceti a na houpačce, ta mi 
de líp, pátej.
Honzo, vy jste tu s klukama od jara do podzimu, kro-
mě skákání se i hodně  potápíte. Pravděpodobně toho 
o lomu budete vědět víc než kdokoliv jiný.
To asi jo. Třeba na mapě je uvedená hloubka 40m, 
ale to není. Prý tak maximálně dvacet. Dřív sem jez-
dili potápěči, dole prej ještě zůstaly koleje a vozíky,             
(k jednomu se s klukama potápíme), zvon tam byl 
taky, ale ten už vytáhli. Jinak tu jsou užovky a žáby. 
Mamka mi vyprávěla, že tam uštkla zmije jednoho 
kluka do krku, když plaval. Nějaká malá spadla ze ská-
ly a chtěla se zachytit, no a nejblíž byl člověk. Vohnal 
se po ní a vona ko uštkla. Odvezli ho do nemocnice, 
dali mu sérum no a dopadlo to dobře.
Honzo, místní lidé si stěžují na hluk, který tu po dvě 
noci musí snášet. Co ty na to.
Můj názor je, že by to mohli pochopit. Je to jen jed-
nou v roce. My s tím skákáním tu máme i hudební 
festival - skupiny, který máme rádi. Naštěstí v obci 
nám vycházejí vstříc.
Kdybych byla mladší, popřála bych ti hodně úspěchů. 
Teď ti ale přeju, abys toho svého koníčka ve zdraví 
přežil.  
Mohli bychom v rozhovoru s Honzou pokračovat 
třeba na téma válečné lodě, létání nebo děvčata, nás 
ale zajímají kameníci a práce v lomech. Bohužel už 
nežije nikdo, kdo  tady ve skále (jak říkají kameníci) 
pracoval.

Prý hřiměždická žula nebyla tak kvalitní jako nahoře 
v Nečíni, nedala se leštit, a tak se tu dělala jen hru-
bá kamenická - kostky a obrubníky. Tvrdá ale byla a 
čím hlouběji, tím tvrdší. Nakonec se těžba přestala 
vyplácet, a když majitel zemřel, přišlo o práci 50 až 60 
lidí, většinou zdejších. Opracovaný kámen z lomů se 
odvážel na povozech do měst. V Hřiměždicích  a  ve 
Vestci se pro svoz využívala i řeka. „Dřívávejc se vozilo 
koňma, to pamatuju. Povozy neměly pneumatiky. To 
byla plná guma a vono to chrastilo a my jako kluci 
sme za tím běželi a drželi se. Koňma se jezdilo ještě za 
války. Pod Hřiměždicema, říkalo se tam Na Kovárně, 
nakládali kámen na šíf a splavovali ho do Prahy.“
(p. Veselý)
Zatímco hřiměždický lom je jednou z dominant obce, 
lomy v Oborách jsou dobře skryty očím náhodných 
návštěvníků. Menší z nich, na cestě k Vápenici, je 
malou oázou  vodních živočichů, větší lom s ohništěm 
občas využijí lidé. Prý je tu ještě jeden, někde v lese 
na Pánkovce. Lomy sloužily v uplynulých letech jako 
odkladiště odpadků. Něco skrývá vodní hladina, něco 
již bylo odklizeno.
Ani v Oborách jsme už nenašli pamětníka. Těžilo se 
tu ještě po válce, a tak v paměti uvízlo víc. Žula tu 
je tmavě modrá, tzv. povltavská a tvrdá - jak jinak. 
Dobře láme. Na všechny strany, ne jako bílá, a tak se 
využívala především na kostky. Konstruktiva, která 
lom vlastnila, zaměstnávala před válkou asi 40 lidí. 
Nejen místních a ze sousedství, prý i Maďary. Ti sem 
jako první zavedli stroje na kostky, tzv. štípačky. 
Na konci prvního povídání o kamenících v minulém 
čísle bylo několik příhod pro zasmání. Ke kameničině 
patří ale i události neveselé až tragické. Jednu na konec 
od pana Veselého.
„Vyprávěli Voboráci. Kovář vostřil a měl prach na skří-
ni a jak vodlítla jiskra, tak to bouchlo. Vodvezli ho do 
Prahy, tam na ty popáleniny zemřel.“

-ez-jp-
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KAMENY

Kameník hledá v kameni lasy a honty, po kterých se dá kámen lámat, geolog krys-
talické struktury, alchymista moudrost. Co tam hledá autor několika knih o ka-
menech, pan Pavel Kozák?
…energii. Především energii a pak něco z toho, co o kamenech věděli Keltové           
a některé pronárody dávnověku. Keltské moudrosti se přiblížit můžeme, té starší 
jen velmi stěží. O starých Keltech a jejich vztahu ke kamenům toho bylo nap-
sáno hodně. Ví se, že vztyčovali kameny, tzv. menhiry nebo dolmeny (dva kameny 
překryté třetím), vytvářeli z kamenů kruhy- cromlechy a zvláštní kamenné řady. 
Dá se s velkou pravděpodobností říct, že tyto kamenné stavby sloužily keltským 
kněžím - druidům k obřadům, astronomickým pozorováním, upřesňování kalendáře             
a možná i k věštbám a léčení. Tušíme, že za tím vším není jen tvrdý kámen, nýbrž 
i jakási síla, kterou druidové dokázali vnímat a využívat. A jsme u energie. Díky 
fyzikálním měřením můžeme i kámen označit za „živou hmotu“. Vyzařuje ener-
gii. Tu, která je měřitelná fyzikálními přístroji - elektromagnetické, ultrazvukové           
a někdy i radioaktivní záření a pak tu, kterou vnímají citliví lidé, energii, na kterou 
reaguje proutkařova virgule nebo volně žijící živočichové. Snaha změřit fyzikál-
ními přístroji tyto alternativní energie jsou většinou neúspěšné, poněvadž stojí 
na předpokladu příbuznosti. Mimoběžnost vědeckých a psychotronických snah 
bychom mohli přirovnat ke košíku a sadu. Tím, že spočítáme, kolik je v košíku 
jablek, hrušek a švestek, nezískáme informaci o podstatě košíku a jen vzdáleně         
o podobě sadu, v němž byly natrhány.
Druidové byli, co se energie týče, bezesporu velmi citliví lidé. Uměli vnímat klad-
nou energii studánek, stromů a kamenů, věděli, kterým místům se raději vyhnout, 
byli otevřeni kosmickým energiím, využívali sílu myšlenky… ale zpět ke kamenům 
a kamenným stavbám. Není toho málo, co už víme, přesto se znovu  vkrádá neod-
bytná otázka po jejich účinku a účelu.
Megalitické kruhové stavby sloužily k určování jarních a letních slunovratů a k ri-
tuálům, dolmeny jsou spojovány s léčením a obětišti. Jaký byl ale účel samostat-
ných kamenů, přírodně nebo uměle vztyčených a jaký byl účinek  kamenných řad? 
Kam směřovaly? Ke komu a za jakým účelem?          pokračování v příštím čísle
 

z knihy P. Kozáka, Místa působení
 


