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Ve válečných letech 1939–45 v průměru navštěvovalo školu 100 až 106 žáků ve třech 
třídách.  Výuka  probíhala  v prvých válečných letech  bez učebnic,  čekalo se na povole-
ní  a schválení říšským protektorem. byla zrušena občanská výchova a nauka, musely se 
provést revize knih v žákovské knihovně a všech učebnic, map a obrazů. byly vypracovány 
nové osnovy dějepisu, zeměpisu a německého jazyka a vydány nové čítanky. Ve vlastivědě 
a věcných naukách bylo zdůrazňováno začlenění Protektorátu do říše. Vyučování dějepisu 
bylo pozastaveno až do přeškolení učitelů. Povinně byla zavedena výuka německého jazyka, 
od druhého válečného roku i pro žáky 1. a 2. ročníku. Jeden den v týdnu  se učitelé povinně 
zúčastňovali vzdělávání v německém jazyce, byly zřízeny i večerní kurzy německého ja-
zyka. Veškerá korespondence školy byla povinně vedena v němčině. Škola obdržela obrazy 
„Vůdce“, mapy říše a Protektorátu,  dvojjazyčná razítka, také nápis na škole byl dvojjazyčný. 
byl nařízen pozdrav zdviženou paží.
Učitelé se museli vykázat průkazy o „arijském původu“ (k tomu se potřebovaly výpisy z ma-
triky tří generací předků). bylo vydáno nařízení nepřijímat do školy židovské děti. žáci byli 
poučováni, jak se mají chovat k občanům německé národnosti, zejména k vojákům, kteří 
byli též v obci ubytováni. Vyučovací povinnost byla učitelům zvýšena na 30 h týdně, učilo 
se 6 dní v týdnu. Padesátiletí muži a pětačtyřicetileté ženy, zaměstnanci školy, byli nuceně 
penzionováni. Několik učitelů bylo v průběhu války odesláno na práci do říše.
Každoročně se slavila výročí narození A. Hitlera a e. Háchy, vzniku Protektorátu, 1. květen. 
Také se ale slavilo 350. výročí narození J.A. Komenského, 100 let od narození A. dvořáka, 
výročí narození W.A. mozarta. Organizovaly se sbírky pro německý červený kříž. 
Po absolvování čtvrté třídy  mohli dobří žáci  přestoupit  na tzv. hlavní školu  do dobříše. 
V průměru tak přestupovali 2 až 4 žáci ročně. žáci mívali poměrně dlouhé zimní prázdniny 
– od 20.12 do 19.1., ve školním roce 1941–42 dokonce pro nedostatek paliva až do 4. 3. 
Ve školním roce 1944-45 byla v Nečíni zřízena lidová škola hospodářská. 8. března 1945 
školu obsadili Němci a výuka musela probíhat v hostinci U Vandasů. celý měsíc květen se 
už ale nevyučovalo, poněvadž vrcholila válka. 
Po skončení války byla škola dána do pořádku. V srpnu 1945 v ní byla opravena okna a lavi-
ce a škola byla vymalována. během následujícího školního roku podala obecní rada Nečíně 
zemské školní radě v Praze žádost o zřízení měšťanské školy. žádost byla kladně vyřízena a 
od září začala v Nečíni fungovat měšťanská škola. měla čtyři třídy – dvě pro obecnou a dvě 
pro měšťanskou. Třídy obecné školy (pro 45 žáků) byly umístěny v obecním domě č. 24. 
Jedna třída pro měšťanskou školu (ta měla 69 žáků) byla získána z bytu řídícího učitele. 
Prvním ředitelem měšťanské školy byl Jan broum z Kytína. Opět se slavila výročí T.G. ma-
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saryka a 28. října, nově 5. a 9. květen. V rámci poválečné pomoci UNrrA dostávali žáci 
zeleninu, ovoce, konzervy, čokoládu. V květnu 1947 se Nečín konečně dočkala elektrické 
energie a v obci poprvé zaplálo elektrické světlo. činnost mohlo zahájit i kino. Téhož roku 
byla zřízena také mateřská škola, byla též v domě č. 24. V červnu mívaly děti tzv. týden 
radosti, v němž se nevyučovalo, ale podnikaly se výlety, zájezdy a podobně.
Nakonec ještě jedna zajímavost. Syn ředitele J. brouma, narozený v Nečíni, se stal zaklá-
dajícím a dosud fungujícím členem známé bigbítové kapely Olympic.
       Mgr. Jaromír Tejkal
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Nečín / vánoční zpívání s ohňostrojem / foto: P. Tyrmer

HŘIMĚŽDICE
Povídámí o hřiměždické škole a školácích začneme vzpomínkami pana Josefa Sedláčka. 
Kdybych měl říct, co mi ze školních let utkvělo v paměti nejvíc, byl by to rok 1945. chodil 
jsem tehdy na měšťanku do Kamýka. byla nás celá parta, asi 15 dětí z Hájů a Hřiměždic. 
Každý den plaveckou pěšinou deset kilometrů tam a deset zpátky. chodilo se pěkně zostra, 
aby nám to netrvalo víc než hodinu a půl. byly jsme tak vycvičené, že se nám nevyplatilo 
ani sednout na vůz, když nám někdo zastavil a chtěl nás popovézt. my byly rychlejší. měly 
jsme pěkně okované boty cvočkama, a jak cvrnkaly o kameny, létaly jiskry. To se nám líbilo, 
zvlášť po ránu, když byla ještě tma. Na jaře, když šla po řece dřenice nebo při velké vodě, 
jsme ale nemohly projít po navigaci podél skal pod Velkou, muselo se přes řeku a to se cesta  
protáhla i na dvě hodiny. Naštěstí nám, dětem z daleka, napsala paní doktorka osvobození 
z tělocviku pro chudokrevnost, a tak jsme nemusely na odpolední hodiny tělocviku.
Konec války byl dramatický, ale pro nás, kluky, dobrodružný. Po „šestnáctce“, silnici z Pří-
brami  do Sedlčan, létali kotláři – americké letouny řízené černochy. Podél silnice leželo 
množství odhozené německé munice a nebylo nijakou vzácností vidět ve Vltavě plavat 
mrtvé německé vojáky. 

Vzpomínky 
pamětníků

Kamýcká měšťanka 1944/45
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zhruba před 100 lety dochází k většímu zakládání dobrovolných hasičských sborů a tu 
nastává nový úkol a potřeba sdružovat se do větších útvarů, které by se mohly uplatňovat 
jako společenské celky v organizaci národa. Již v roce 1876 se schází delegáti na přípravné 
schůzi ke zřízení zemské ústřední hasičské jednoty. V život je uvedena v roce 1878 v Tep-
licích, a to s řečí německou. V roce 1884 je rozdělena na českou a německou, v roce 1891 se 
stává samostatnou s českou řečí. Administrativní jednotkou v té době byly tzv. župy, které 
nahradily tehdejší šlechtické stolce.
V době založení hasičského sboru měl sbor 20 činných a 14 přispívajících členů.  Je také 
uváděno, že sbor byl vybaven výstrojí pro tři hodnostáře, osm lezců a devět stříkačníků, 
vlastnil stříkačku, 120m hadice, 12 košíků, 3 háky a 4 dvouhákové lezecké žebříky. Stav 
financí byl následující. Příjem: 20 zlatých dar od Prvního pojišťovacího ústavu, 10 zlatých 
dar od Hospodářské záložny v Příbrami, 31,2 zlatých členské příspěvky. Vydání: 100 
zlatých. dluh: 38,8 zlatých.
Hlavním úkolem funkcionářů (hasič s hodností) bylo řádně vycvičit své členy a připravit 
první veřejné cvičení spojené se svěcením stříkačky. Proto bylo postaveno leziště, k jehož 
stavbě potřebné dříví daroval velkostatek dobříšský. 
Veřejné cvičení hasičského sboru bylo stanoveno na den 21. září  1890. K této slavnosti 
byl pozván župní inspektor p. Karásek z litně, všechny okolní sbory a důstojný pán dr. 
Jindřich Kubát, farář verměřický, aby posvětil novou stříkačku. Program byl následující: 
po páté hodině ranní budíček - v 10 h vítání hostů a sborů - svěcení stříkačky - cvičení 
oborských hasičů - společný oběd „U Sobotků“ - poplach - slavnostní pochod a odevzdání 
stříkačky sboru - taneční zábava.
Po společném obědě v hostinci p. Jana Sobotky,  při kterém bylo proneseno několik přípitků, 
byl vyhlášen požární poplach. byl znázorněn požár stodoly rolníka Františka Poslušného 
čp. 31 s tím, že se mělo od požáru zachránit jeho obytné stavení. 
celý tento nedělní den zůstal v blahé paměti všech Oboráků po mnoho let.             

-jp-
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Ve čtyřicátém šestém pak zřídili měšťanku v Hřiměždicích a bylo po zábavě, ale i po ranním 
vstávání. řídícího tu dělal pan Falc a později pan čtverák. Oba pořádně přísní. Jinak tu ale  
bylo víc učitelek než učitelů. Vzpomínám třeba na vysokou slečnu zemanovou. Ta když šla, 
tak se třásla země, a autoritu měla, že si nikdo nedovolil ani „ceknout“. co si kluci nedo-
volili u ní, to si vynahradili u paní učitelky Šilhavé. Jednou se jim ji podařilo rozbrečet, to 
když jí při nějakém zápisu vytahovali křídla tabule přes kladku ke stropu. Učila nás i bývalá 
jeptiška. Uměla krásně vyprávět. To jsme seděly, ani nedutaly, aby nám nic neušlo. Ve škole 
se víc hrálo a zpívalo než dnes. do roku 1948 se vyučovalo i náboženství.

Zapsala Eva Zirhutová   
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Vážení občané,
byl jsem vyzván, abych se s Vá-
mi porozhlédl o 16 let zpět, 
co se v naší obci za tuto dobu 
vybudovalo. Na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva obce 
konaném dne 1.12.1994 jsem 
byl zvolen starostou obce a tuto 
funkci vykonávám čtyři voleb-
ní období bez přerušení až doposud. Se 
svými kolegy zastupiteli jsme navázali na 
práci našich předchůdců, kteří vybudovali 
přivaděč vody do naší obce včetně výstav-
by vodojemu. Na jaře r.1995 se rozběhly 
práce na výstavbě vodovodních řadů v Ne- 
číni. V roce 1997 následovala výstavba 
vodovodu ve Skalici, včetně hydrofórové 
stanice a zcela nové asfaltové komunikace. 
Totéž se následně realizovalo  v roce 1999  
v lipinech a žebráce.
Obec zpracovala a schválila první územní 
plán obce Nečín. zastupitelstvo obce roz-
hodlo v roce 2000 vybudovat čističku od-
padních vod a splaškovou kanalizaci včetně 
dvou přečerpávacích stanic v Nečíni. Vý-
stavba proběhla ve dvou etapách v letech 
2002  až 2008.  Stavba  byla  financována  
z rozpočtu  obce,  státních  dotací  z mžP  

a od krajského úřadu. Jednalo se 
o finančně nejnáročnější stavbu  
v celé historii obce přesahující 
40 mil. Kč.  V roce 2008 bylo 
zastupitelstvo obce donuceno 
odkoupit budovu zdravotního 
střediska od manželů Kup-
kových, neboť bylo ohroženo 

poskytování zdravotních služeb - 
obvodní lékařky, stomatologa a pediatra. 
dále se  realizovalo mnoho dalších akcí a 
to vše za více než 75 mil. Kč. V současné 
době se provádí celková adaptace budovy 
kadeřnictví a připravuje se výměna střešní 
krytiny na budově zdravotního střediska 
na podzim tohoto roku.
Všem nově zvoleným zastupitelům přeji 
pevné nervy a hodně úspěchů při dalším 
budování veřejně prospěšných staveb v celé 
naší obci.
Jsem šťastný, že přes velké problémy s fi-
nančními prostředky se nám vše podařilo 
zafinancovat a jsem rád, že budu obec 
předávat nově zvolenému starostovi bez 
dluhů s aktivním saldem. Snad jsem tu čtyři 
volební období neseděl zbytečně.
S pozdravem všem

 Jiří Šimek, odstupující starosta obce Nečín

SlOVO STArOST y

žIVÁ KrONIKA

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni a na Skalici s panem Jindřichem Vandasem, milanem 
Kohoutem, milanem Šůrou a miroslavem mandíkem

kdo se narodil
v Nečíni : Tereza Nováková, Sabina Plavcová
v Hřiměždicích: Kateřina Holečková

• •

• •
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Na Brdy k pravěkému moři
V českém znaku  je lev,  i když  tu žije  jen v zoo-
logických zahradách a ani s národní povahou nemá 
mnoho společného (když pomineme skutečnost, že 
většinu času prospí). Naproti tomu trilobit by byl 
jako heraldické zvíře mnohem vhodnější.  Nejen 
proto,  že u nás žilo mnohem víc trilobitů než lvů,  
ale také proto, že tento živočich prostřednictvím 
Joachima barranda proslavil naši zemi ve světě 
možná výrazněji než třeboňský kapr. místa 
největšího výskytu jejich zkamenělin přitom leží 
kousek od nás: v brdech nedaleko Jinců. 
Exploze života
zatímco mezi druhohorními dinosaury se odehrává 
celá řada filmů, do prvohorní éry zavedl své hrdiny 
jediný: nezapomenutelná cesta do pravěku Karla 
zemana. Na  konci filmu se chlapci plující proti 
proudu řeky času dostanou na břeh prvohorního 
oceánu - a najdou  živého trilobita.  co by viděli 
pod hladinu tohoto oceánu?
Před asi 570miliony let se na naší planetě odehrálo 
něco, co vedlo k náhlému vzniku velkého množství 
živočišných druhů. Fauna  se náhle rozrostla o slo-
žité tvory, kteří se stali přímými předky většiny 
vývojových linií živočichů - a někteří z nich i předky 
našimi. Odborníci toto období nazývají kambrium. 
Kdyby se tedy chlapci ze zemanova filmu ponořili 

do kambrického moře viděli by  tu už medúzy, ko-
rály, měkkýše - a především trilobity. Památky na 
toto klíčové období evoluce se nacházejí právě v br-
dech. 
Pravěké brdy bychom ale asi nepoznali. Tam, kde 
dnes jsou kopce, se přibližně před570 miliony let 
vytvořila rozsáhlá pánev nazývaná dnes příbramsko-
jinecká, kterou zaplnilo velké sladkovodní jezero. 
Přestože jej zanášely usazeniny spláchnuté z okolních 
hor, pohyby zemské kůry vedly k jeho neustálému 
prohlubování. Později se spojilo s nedalekým mořem 
a v jeho vodě rostl obsah soli. Tak se na dně zapsala 
historie oblasti: jsou tu památky na hory, které už 
dávno spláchly deště, na sopky, které dosoptily a na 
živočichy, které známe jen ze zkamenělin. zejména 
trilobiti jsou ve zdejších břidlicích neobyčejně ho-
jní.
Ze života trilobitů
Trilobiti žili podobně jako dnešní raci: většinu času 
lezli po dně, aby sbírali drobné organismy, nepohrd-
li však ani uhynulými tvory. Většina z nich měla 
dobře vyvinuté složené oči. Když hrozilo nebezpečí, 
trilobit dokázal své článkované tělo stočit tak, aby 
chitinový krunýř kryl i měkkou spodní část. během 
života trilobit několikrát svlékal krunýř - velká část 
zkamenělin nejsou pozůstatky živočicha ale jen jeho 
„odhozené svrchníky“. Většina trilobitů je dlouhá 
jen několik málo centimetrů, nechybí ale ani druhy 
dosahující délky několika desítek centimetrů. Až 
35 centimetrů dorůstali trilobiti Hydrocephalus ca-
rens,  které  nacházel  již  Joachim barrande  právě 
v okolí Jinců.
Joachim barrande ovšem nebyl první, kdo se zabýval 
historií pravěkého života v brdech. Už  v 18. století 
ho tu hledal všestranný učenec Ignaz born, hrabě 
Josef Kinský, zakladatel Národního muzea hrabě 
Kašpar ze Šternberku a další. Nesmrtelnou slávu 
českého pravěku ale založil až Joachim barrande, 
Francouz, který se v Praze usadil roku 1832. Jeho 
převratná práce Systeme silurien du centre de la 
boheme, jejíž první díl vyšel roku 1852, došla me-
zinárodního uznání a způsobila, že české prvohorní 
fosilie se v paleontologii definitivně staly pojmem.
                      Jan A. Novák 
další články autora můžete najít na www.novakoviny.eu 

N OVÁ KOV I N y

rUBrIKA NAŠEHO OBČANA, NOVINÁŘE 
ING. JANA NOVÁKA
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Kdo z nás ví, jak významnou památku máme do-
slova za humny? možná učitelé dějepisu a fandové  
historie. Od letošního léta si obrázek o hradu a jeho 
životě může udělat každý z nás, kdo se vypraví za 
touto podivuhodnou stavbou. čeká ho výlet do 
středověku: opravená zřícenina hradu, dřevěná ma-
keta věže, interaktivní tabule seznamující s historií a 
životem na hradě a malé „středověké“ dětské hřiště.

V letech 2009 – 2010 na zřícenině probíhal ar-
cheologický výzkum. Kromě jiného měl poodhalit 
tajemství, objasnit záhadu jeho náhlého zániku. 
do konce 14. století totiž sloužil Vrškamýk českým 
králům, po roce 1400 už o něm není ani zmínka. 
Profesor durdík, který vedl archeologický průzkum, 
se domnívá, že byly při jeho stavbě špatně založeny 
obvodové zdi paláce hradu a že došlo ke zřícení jeho 
vnějších stěn. V té době již stál hrad Karlštejn, a tak 
se králům pravděpodobně nevyplatilo investovat do 
opravy zborceného Kamýka.

Kamýk nad Vltavou je místo prastaré, doslova 
prodchnuté přemyslovskou historií. roku 1186 
je tu doložen pobyt knížete bedřicha s loveckou 

družinou. Kamenný hrad vzniká později. Stavbu 
započal  sám Václav I. a jeho syn, Přemysl Otakar 
II., pravděpodobně  pak stavbu dokončil. 
Na svou dobu byl Vrškamýk skvostným, výstavním 
hradem  a společně  s bezdězem  jedním z prvních 
významných královských hradů v čechách. Jeho 
poloha  není nikterak výhodná, snad právě proto 
ho obepínal mohutný val s příkopem. Úzké dlouhé 
skalní návrší, na kterém stával, ovlivnilo jeho ráz 
a podobu. z přední části, tzv. předhradí zůstaly 
do dnešních dob jen zarostlé valy, z hlavní zadní 
obytné části hradu zbyly vnitřní stěny paláce, kle-
nutý průjezd a řada stavebních prvků, z nichž se dá 
určit: že do hradu se  vcházelo klenutým průjezdem 
čtverhranné věže po dřevěném mostě přes hluboký 
příkop, že dlouhé úzké hradní nádvoří lemovala ze 
tří stran křídla hradního paláce, jeho nejužší křídlo 
bylo klenuté a mohlo sloužit jako hradní kaple, 
že obytné místnosti byly v prvním patře spojené 
dřevěnými pavlačemi kolem celého nádvoří a že po-
byt hradním pánům zpříjemňovalo v místnostech 
obložených dřevem teplovzdušné topení. 
Inu, hrad hodný českých králů. 

-ez-   
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Nejsou dvě historie, lidská a přírodní, ale jen jedna, která je už pár miliónů let společná.                  

   Tato myšlenka filozofa a geologa, pana Václava Cílka, je mottem projektu Environmentální prvek, 

který se už rok a půl realizuje na třech školách středního Povltaví -  v Nečíni, Kamýku nad Vltavou a 

Novém Kníně.  

Stromy, cesty, potoky, kapličky, křížky u cest – místa a místečka v okolí školy…. Jsou to dostatečně 

zajímavé objekty, aby probudily zájem školáků zvyklých z televize a videí na atraktivnější obrazy a 

filmové záznamy? Dokáží tato skromná a nenápadná místa probudit  ochotu dětí podílet se na jejich 

údržbě a ochraně?  Odpověď lidí podílejících se  na projektu zní ano,  ale za určitých předpokladů. 

O tom  především je tento projekt. O hledání a ověřování  výukových metod, které více propojí školní 

výuku se životem a prohloubí vztah k prostředí, ve kterém děti vyrůstají, navštěvují školu a následně 

mnozí i žijí. 

V učebnicích se často vyskytují pojmy jako ekologie, ochrana přírody, udržitelný rozvoj a další od-
borné termíny týkající se životního prostředí. Novým pojmem v této oblasti je v poslední době slovo 
environ. znamená - lidově řečeno  „místo pro život”. místo, ve kterém nežije nikdo na úkor druhého, 
ve kterém jsou uchovávány a chráněny kulturní, historické a přírodní hodnoty a nově vznikající prvky 
jsou umísťovány do zastavěných i volných prostor citlivě v harmonii s krajinou i potřebami lidí.
Projekt environmentální prvek vychází z myšlenky, že vztah k jakémukoliv místu nelze naučit z učeb-
nic.  Vzniká vnímáním, pozorováním a poznáváním  konkrétních reálných objektů a přírodních 
prvků, zapojením dětí a jejich spoluúčastí na proměnách míst okolí škol.
za námi je nejen jeden a půl roku projektu, ale především kus práce, kterou učitelé, děti a externí 
spolupracovníci projektu odvedli. díky ní začínají děti více rozumět tématům jako divoké skládky, 
stromy a aleje podél cest, hrozba vyhynutí chráněných živočichů v lomových jezírkách, pradávná his-
torie našeho kraje a další. Jsou to děti, které se podílejí na hledání řešení vedoucích k nápravě a samy 
se přičiňují o úpravu malých krajinných lokalit. Semínko jejich zájmu může jednou vyklíčit v ochotu 
angažovat se ve prospěch konkrétního místa a ochotu a odvahu přispět i k větším pozitivním změnám 
životního prostředí.
do projektu se zapojily  všechny třídy nečínské školy včetně družiny a mateřské školky. děti z první 
třídy jely s mateřinkou na výlet na dětská hřiště do dobřichovic.  Jejich úkolem  bylo udělat  dopro-
vod nejmenším dětem z mateřské školky,  
provést  je  „atrakcemi“  a udělat   zázna-
my  o tom, jaké herní prvky se jim líbí, na 
kterých mají strach, kde potřebují dopo-
moc. Jejich záznamy poslouží  při výběru 
herních prvků na dětská hřiště, která 
vznikají ve spolupráci obecních úřadů, 
občanského sdružení a veřejnosti v našich 

8m e z I  l O m y
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třech obcích. Prvňáčci přiložili své malé ručky i při údržbě nově vysazených rostlin na vznikajícím 
hřišti v Nečíni, navrhovali barevné řešení budoucích plotů, vymýšleli „skákací dráhu“.  druhá třída 
vysázela na hřišti okrasné listnaté stromy a keře. Třeťáci a čtvrťáci už dva roky pomáhají upravovat 
cestu Na dvorské. V minulém roce ji pročistili od spadaných a prořezaných větví, letos stavěli vrbové 
stavbičky a vyráběli vrbové hračky pro vznikající odpočívadlo. Na začátku léta prováděli monito-
rování hmyzu podél cesty a vše, co zjistili, umístili na stránky portálu místo pro život. Pátá třída si 
vybrala téma lomy. děti si vyzkoušely i práci dospělých, kteří zastupují zájmy občanů – zastupitelů. 
Snažily se vyřešit problém spojený s nepořádkem a vandalismem v lomu Špic. Šestá třída spolu-
pracuje s architektem Vladimírem Vašutem na vytvoření naučné lokality bronzový poklad. 
děti vyhledaly a zaměřily přístroji GPS místo, kde byly nalezeny bronzové jehlice, podle 
kterých napsal eduard Štorch knížku bronzový poklad, vyčistily místo v okolí, vyhledaly a 
zaměřily kameny podobající se tvarem  předmětům z doby bronzové  a označily zajímavé 
úryvky z knížky, které budou do nalezených kamenů vytesány. Ve výtvarné výchově pak 
vyráběly pro účely naučného místa keramické kachle. Starší děti z druhého stupně se učí 
dívat vnímavým a kritickým okem ( často pomocí hledáčku fotoaparátu ) kolem sebe: na 
drobné živočichy podél cest, chráněné rostliny, odumírající a nebezpečné stromy, neu-
pravené veřejné plochy, historicky zajímavé budovy apod. Učí se porozumět, porovnávat, 
hodnotit, hledat východiska, navrhovat řešení. zájem o věci kolem se dá  probouzet, jak 
ukázal projekt,  třeba i zajímavou  hudební výchovou!
Ani mateřská školka a družina nezůstaly stranou a na vznikajícím odpočívadle Na dvor-
ských nezapřely příslovečnou pracovitost lidí našich obcí. děti vyčistily část staré kamenné 
zídky podél cesty,  nanosily ploché kameny z nedalekého starého lomu na dlažbu kolem ka-
menného stolu a lžícemi a lžičkami naplnily zeminou spáry suché zídky, aby je na podzim 
mohly osázet hvozdíky, rozchodníky a mateřídouškou.
Finance na všechny tyto záslužné  aktivity jsou z grantů. Projekt environmentální prvek je 
financován z evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu čr, projekt místo pro život 
z německé nadace dbU.

Hřiměždice

V Hřiměždicích se může začít stavět 
dětské hřiště. Je hotový návrh archi-
tekta doležala,  bude vystaven ve vit-
rínách obecního úřadu. Na konečné 
podobě a vybavení hřiště se budou 
moci podílet děti i jejich rodiče. Ty 
nejmenší, které navštěvují školku, už 
si houpačky, pro-lézačky a kolotoče 
vybraly. 

-ez-   

Vrbové tunely Na Dvorských
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V minulém čísle jsme se dozvěděli něco o přírodě 
a cestování po této rozlehlé zemi. V dnešním čís-
le dopovíme, co jsme nestihli minule a obrátíme 
pozornost více k lidem.

Norsko je, co se přírody týká, rozmanitá země. 
Jakou část jsi poznal ty, Martine, kterou bys mohl 
doporučit?
Nejznámější jsou velké parky v jižní části Norska. 
my se spíš pohybujeme v méně známých oblas-
tech. Jinak Norsko je hodně rozmanité. Na seve-
ru a v Jotunheimenu jsou skalnaté špičaté hory, 
celoročně pokryté částečně sněhem. V jižním 
a východním Norsku je mírně zvlněná krajina 
s jehličnatými lesy. Ty jsou poměrně dost pod-
máčené, ale pěkné. Na západě je to samý fjord.
Není to nebezpečné se pohybovat po odlehlých oblas-
tech? Co bys doporučil těm, kteří by tě chtěli násle-
dovat?
Asi ve všech oblastech Norska – skalnatých, trvale 
zasněžených i podmáčených se hodí opravdu dob-
ré boty. my se ženou  používáme naimpregnova-
né boty s návleky, Norové většinou nosí výborné 
boty  ze sobí kůže.  Je dobré  předem vědět,  že 
v Norsku hodně často prší a že je tam nepříjem-
ně hodně komárů. Pak to tak nezaskočí. A baži-
ny.  Stalo se mi, že jsem zapadnul po stehna do 
močálu. Poměrně snadno jsem se z toho dostal, 
jsou  tam ale  i hlubší místa. Někdy může zaskočit 
velké množství čerstvého sněhu a čas, který má 
člověk naplánovaný na dojití k teplu nebo jídlu se 
může i ztrojnásobit. Tak to je taky dobré vědět.
Pro ty, kdo se pohybují auty, bych hodně dopo-
ručoval dodržovat rychlost. Pokuty i za malé pře-
stupky jsou veliké. 

Tvoje žena strávila v Norsku celý rok a i tys tam byl 
mnohem delší čas než turista na krátké prázdninové 
návštěvě. Poznali jste nejen krajinu, ale i lidi. Dá se 
nějak stručně vystihnout, jací  Norové jsou?
Jsou usměvaví, přátelští, většinou nikam nespě-
chají. V horách se nám často stává, že si chtějí 
povídat. Naše zkušenost je, že jsou ochotní jak-
koli pomoct. Ptali jsme se například, kde najde-
me nejbližší obchod a paní, místo toho, aby nám 
cestu vysvětlila, nás tam prostě odvezla (několik 
desítek kilometrů).
Na rozdíl od nás čechů jsou pořád v pohybu. 
V létě běhají a jezdí na kole, v zimě na běžkách. 
mají pro to bezvadné podmínky. Hned za měs-
tem začínají běžecké tratě a je jich hodně, krátké 
i dlouhé, hezky upravené a některé i osvětlené. 
Není  raritou  potkat   na  běžkách  celou  třídu  i 
s učitelem. V zimě, a to i ve velkých mrazech, jsou 
malé děti pořád venku a „řádí“ ve sněhu, zatímco 
vychovatelky na ně koukají za okny.
O víkendech se město vylidní, rodiny jsou vět-
šinou venku na výletech – na  kolech nebo na 
běžkách.
Slyšeli jsme od tebe vyprávět o tom, jak si posílají 
Norové balíčky autobusem. 
Když jsme v zimě cestovali po západním Norsku, 
udivila nás vzájemná důvěra lidí. Na zastávkách 
autobusů ležely na lavičkách balíčky se jmény a 
adresou doručení. řidič je naložil a na patřičných 
místech zase vyložil – položil na lavičku, i když 
poblíž nebyl nikdo, kdo by si balíček vyzvednul. 
Nebo převoz přes jezera. Jdeš po cestě v horách, 
před tebou jezero a na břehu loďka. můžeš ji 
použít a přeplavit se na druhý břeh. Tam je dru-
há. Ty  musíš  obě spojit,  vrátit se s nimi zpátky, 
jednu přivázat ke břehu a s druhou zase přeplout, 
aby  každý  další člověk  mohl  udělat  to samé.
I v horských chatách to funguje. Ta důvěra, že 
uděláš to, co ti nikdo nepřikazuje, ale o co tě 
požádá. Vlastně celý systém turistických chat je 
založený na důvěře. chaty jsou poměrně slušně 
vybavené – od nádobí po kvalitní kamna, ale 
nikdy jsme neslyšeli o tom, že by někdo něco zni-
čil nebo ukradl. Naopak, každý po sobě uklidí, 
vhodí do schránky  peníze, nanosí dříví a snaží se, 
aby chatička byla příjemně připravená pro další 
lidi.
Ve městě už je to horší. Třeba v Oslu je hodně 
přistěhovalců a ti to zneužívají, tak tam už ta 
důvěra taková není.
Děkujeme za rozhovor a přejeme nejen hezké prázd-
ninové cestování po Norsku, ale i šťastný návrat 
domů.

-jp-

O NOrSKU S mArTINem zIrHUTem
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zemědělSTVí V ObOrÁcH dO rOKU 1948

článek vznikl na podkladě vzpomínek občanů 
Obor - paní Kadlecové, paní Kocíkové a pana 
Šimonovského. V textu jsou použity přímé řeči 
pamětníků.

V Oborách bylo dříve hospodářství v každé cha-
lupě. Někdo vlastnil pozemků víc a živobytí měl 
jen z toho, někdo měl jen pár hektarů, jednu až 
dvě krávy a k tomu chodil do hor (do dolů), do 
skály, šil rukavice nebo si přivydělával  řemes-
lem.
žádní velcí sedláci tu ale nebyli, ti majetnější   
neměli víc než  12, 13, 14 hektarů. 
čeledína ani děvečku tu neměl nikdo, dělala 
celá rodina, od „nevidim do nevidim“. Vstávalo 
se ráno v půl páté, nakrmil se  dobytek, podoji-
lo, pak se šlo na snídani a v sedm na pole, před 
polednem honem domů připravit něco k obědu a 
pak zpátky na pole. Horko nehorko, až do večera. 
Neexistovalo, že by měl sedlák dovolenou, prá-
ce byla pořád. Sedlákům pomáhaly „středeční 
děti“. Když dítě neměl kdo vychovávat, chodilo 
středou. Každý týden na jiném statku za jídlo a 
za střechu nad hlavou.Taky sem jezdilo několik 
dětí z Podkarpatské rusi, které rodiče posílali do 
čech pomáhat na statky. lidé se k nim chovali 
různě, ostatně jako dnes.
„Mluvíme o sedlácích, ale my jim tady jinak neřekli  
než pantáto a  paňmámo a i ve  vsi to byla samá teta 
a strejda. Jménama se tu  moc neříkalo.“
dnes se hospodaří na velkých lánech, dřív bývala 
políčka  menší a na nich všechno možné:  žito, 
pšenice, ječmen, brambory, oves, řepa, mák,  zelí, 
vodnice, tuřín. K živobytí to stačilo. Jedlo se, co 
dům dal, nakupovalo se málo. cukr, sůl a pro 
chlapy tabák. Hůř ale bylo, když přišlo sucho 

nebo povodeň. „Pamatuju jednu, co vzala lidem 
všechno obilí a co nevzala, umlátily kroupy. Bídy si 
lidi užili dost. Dnešní doba  je v tomhle  mnohem 
lepší,  ale neumíme si toho vážit.  Velká úroda byla 
v roce čtyřicet šest a  hned rok na to se nic neurodilo. 
Inu, Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal. Dobrej hospodář 
musel pamatovat i na horší časy.“
K hospodaření patřily neodlučitelně mlýny. Těch 
tady bylo víc, v Oborách a na Vápenici. Nejvíc se 
mlelo u bursíků.
„Dvakrát do roka jsme jezdili na Vápenici do mlýna 
k Bursíkům. Na to jsme se jako děti vždycky těšily. 
To byl výlet! Půjčili se koně, ze sedla na Vápenici se 
muselo pořádně šlajfovat, aby se vůz ubrzdil, paní 
Bursíková napekla buchty a pozvala nás na oběd,  
pan Bursík měl spoustu historek, ale mluvil  poti-
chu, to jsme museli mít uši na šťopkách, aby nám 
nic neuteklo. Mezi tím se mlelo. Bursíkovi byli moc 
hodný lidi.“
bursíkovi mleli i za války, tajně. V noci tam stály 
proudy lidí,  nikoho nenechali odejít, i když jim 
šlo o život. 
lidi tu nebyli bohatí, každý žil, na co měl, ale 
pomáhali si. Sedláci, co měli koně, půjčovali těm, 
kdo měli jen krávy a ti jim na oplátku chodili 
pomáhat jinak. 
„Večer se chodilo do vsi. Přijď do vsi znamenalo přijď 
na kafe. Posedělo se, zazpívalo, popovídalo. Sedáva-
lo se a povídalo i před hospodou, a když  se čekalo 
na autobus, tak u Čelků. Než přijel, probrali se živí 
mrtví. Život tu byl chudší, ale tímhle krásnější.“

„Pamatuju se na stařenku, jako bych jí viděla dnes. 
Brali ji s sebou, když jeli večer na Pánkovku na trá-
vu.  Sedí na šejtroku  a modlí se růženec. Nic platná 
tam, to se ví, nebyla, ale radost jí to dělalo.“

- ez-jp- 



NOrd & SUd exPreS

Paříž, Moskva, Honolulu, Kairo - letící Mezinárodní Expres připomíná veškeré 
kouzlo dálek.
Vězte ale, že nekonečně dobrodružněji vypadá zvenčí, když záříce proletí ospalou 
staničkou, nežli zvnitřku.Je sice pravda, že si to hasí nádhernou rychlostí; ale 
je neméně pravda, že přes to jste nuceni v něm vysedět nějakých čtrnáct nebo 
třiadvacet zatracených hodin, což obyčejně stačí na agonii nudy. Lokálka z Prahy 
do Řep ovšem uhání rychlostí méně imposantní; ale aspoň víte, že za půl hodiny 
z ní vylezete a můžete se ubírat za nějakým jiným dobrodružstvím. Člověk v Ex-
presu se neřítí rychlostí devádesáti šesti kilometrů za hodinu; člověk v expresu sedí 
a zívá; omrzí-li ho pravá tvář, sedne si na levou. Jediná polehčující okolnost je, že 
sedí pohodlně. Někdy se netečně podívá oknem; tam ubíhá stanička, jejíhož jména 
nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém nemůže vystoupit; nikdy nepůjde 
po této cestě, vroubené platany, nezastaví se tam na tom mostě, aby plivnul do 
řeky, a nezví ani, jak se ta řeka jmenuje; k čertu s tím vším, myslí si člověk v ex-
presu. kde to jsme? Hrome, teprve Bordeaux? Kriste Pane, to se to vleče!
Pročeš, chcete-li cestovat aspoň trochu exoticky, vsedněte do lokálky, která si to 
funí od staničky ke staničce. Tiskněte nos k okenní tabuli, aby vám nic neušlo: 
tady nastupuje modrý vojáček, tady malé dítě mává za vámi ručkou, chlapi hlučně 
povídají, pokuřujíce štiplavý tabák, země se rozvíjí stanice po stanici, jako kuličky 
na růženci. A pak přijde večer, kdy lidé, smutní únavou, usínají pod blikajícími 
světly. V tu chvíli zarachotí po druhé koleji zářící Mezinárodní Expres se svým 
nákladem unylé nudy.
Jakže, teprve Dax? Pane na nebi, to to trvá!

Karel Čapek
(úryvek z knížky Výlet do Španěl)

POdIVNé leTNí  SmUTNO 

Pokaždé, když čas počal ukrajovat dny z druhé poloviny prázdnin, jsem pravidelně 
cítil, jako by se v letní krajině usadil tíživý pocit smutna. Byla to doba žní, malin, 
koupání a dětského prázdninového štěstí. Nic z toho však nemohlo zabránit, aby 
se tísnivý pocit nevracel léto co léto znovu.  Po několika letech se tušení změnilo 
v jistotu, že s letní přírodou není něco v pořádku.
Nějaký čas jsem tuto zvláštnost přičítal lítosti z odcházejících prázdnin. Bylo to 
vysvětlení praktické a každému srozumitelné. Ukázalo se však, že letní smutno 
přicházelo i v době, kdy už jsem do školy nechodil.
Po létech zkušeností se letní smutno dalo už s jistotou očekávat. Věděl jsem, že 
přijde a kdy to bude. Přiznávám, že jsem se jeho nástupu vždy trochu obával - kdo 
by se ostatně těšil na jakýkoli smutek?
Pozoroval jsem příznaky, kterými se krajina v té době vyznačovala. Byl to čas kve-
toucích žlutých vratičů a modrých čekanek. Na květech chrastavců se v té době 
objevily červené vřetenušky. Nad rybníky chrastily svými velikými křídly třpytivé 
vážky. Z polí vonělo pokosené obilí.
Několik let jsem z té veliké krajinné změny podezíral strniště. Sklizená pole, řady 
panáků, celou tu neopakovatelnou atmosféru českých žní. Jindy mě zase napadlo, 
že příchod smutné části léta nápadně souhlasí s počínajícím červenáním prvních 
jeřabin. To už bylo téměř vysvětlení: jsou to příznaky konce léta a začínajícího 
podzimu. Krátí se dny a prodlužují večery.
Po mnoha letech hledání se ukázalo, že všechny domněnky byly liché. Hledané 
vysvětlení přinesl tvor, který žil po celou tu dobu blízko mne, skromný obyvatel 
českých pahorkatin, strnad obecný. 
Jednou jsem poslouchal na posedu ranní zpěv strnada a pojednou mne napadlo 
to, co mě mohlo napadnout už dávno - strnad zpívá sám! Široko daleko se neoz-
val ptačí hlas, jen žlutý strnad zpíval v pravidelných intervalech svůj krátký zpěv. 
Dával jsem pozor: z lesa se neozval holub hřivnáč ani linduška lesní, nezavolala 
kukačka, nebylo slyšet drozda ani žluvu, neozvala se pěnkava. Jen mladí ťuhýci  
loudili v šípkové růži o potravu. Nebylo pochyb, byl to čas pokročilého léta, kdy 
ptáci přestávají zpívat. Jen nejvytrvalejší z nich, strnad obecný, zpíval ještě na 
počátku srpna a tím mi prozradil, co jsem tak dlouho toužil vědět.
Tajemství letního smutna skončilo. Teď už nebylo podivné ani záhadné. Tíživý 
letní pocit nepřinášela strniště ani jeřabiny, působilo ho mlčení ptáků.
Čas ticha v přírodě nastává, když ptáci ukončí hnízdění a pelichají. Výměna 
starého opotřebovaného peří a růst nového citlivého peří, to vše je asi ptákům 
dost nepříjemné. Je to něco jako lehké onemocnění. Ptáci se v té době neozývají 
ani obvyklým vábením.
Ptačímu zpěvu přivykáme každoročně v předjaří. Přivykáme mu snadno a rádi. 
Dokonce i lidé přírodou nezaujatí říkají: „Dnes už je venku znát jaro, ti ptáci tolik 
zpívají.” 
Čas ticha je nejlepší příležitostí, kdy si můžeme uvědomit, co pro nás ptáci a jejich 
zpěv znamenají. 

Jiří Andreska 


