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Vážení spoluobčané, 

v minulém roce se k Vám dostalo jen jedno číslo časopisu Mezi lomy. Důvod je prostý a, doufejme, i 

omluvitelný. Nebylo v našich silách a časových možnostech více čísel připravit. Z redakční rady odstoupili 

tři lidé, dva z důvodu nemoci, jeden z důvodu přestěhování. 
Na počátku tohoto roku se sešla nová redakční rada. Na setkání byli přizváni i starostové obcí. Společně 

jsme připravili podmínky pro to, aby časopis mohl dále vycházet, aby se stal „pravidelníkem“ a byl oboha-

cen o nové, aktuální rubriky. 

Časopis bude vycházet třikrát do roka – vždy v únoru, červnu a říjnu. 
Rubriky „Paměť regionu“ (výpisy z kronik obcí Hřiměždice, Nečín, Obory), „Živá kronika“ a  „Co  se děje 

za humny“ zůstávají beze změny. 

Místo rubriky „Slovo starosty“ budou nyní vycházet články pod názvem „Slovo z radnice“. Každá obec 

bude mít možnost třikrát do roka na celé stránce oslovit čtenáře a představit jim své aktuální programy. 
Autory příspěvků do této rubriky mohou být nejen starostové, ale i místostarostové a zastupitelé. 

Malou proměnu zaznamenají rubriky „Koně – koníčci“ a „Profese a řemesla“. Vzhledem k tomu, že byl 

text v černém poli málo čitelný, došlo k úpravě graIky těchto stránek. 
Rubrika „Životní prostředí“ bude zkrácena na jednu stranu. 
Časopis bude mít dvě nové rubriky: 
„Venkovská škola, školka, školička“ – vzdělávání (rubrika bude vycházet od června 2014); 
„Aktuality“ – kalendář akcí na období 4 měsíců + zprávy o činnosti spolků, jednot, sdružení. Zástupci 

všech občanských organizací a spolků působících v našich třech obcích budou mít možnost přispívat do 

této rubriky a představovat svoji práci. Příspěvky zasílejte na mailovou adresu iva.nova@centrum.cz 

Změny v redakční radě časopisu níže. 
Eva Zirhutová  
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NEČÍN 

Z kroniky Z kroniky Z kroniky Z kroniky     

obceobceobceobce    

 Z historie obce NečínZ historie obce NečínZ historie obce NečínZ historie obce Nečín 
Před čtyřmi lety jsme se mohli na tomto místě dočíst, kdo bydlel v Nečíni v roce 1839. Nyní můžeme po-
soudit, co se změnilo během dalších sto let. Dozvíme se, kdo vlastnil dům v Nečíni v roce 1935. 
Ves Nečín měla v té době 103 popisná čísla a 706 obyvatel. Vlastníky domů byli: čp. 1 Ladislav Tesárek 
(říkalo se též U Pekelců), čp. 2 Miloslav Hrabák, čp. 3 Václav Šimek, čp. 4 Rudolf Černý (ovčín), čp. 5 
Marie Petržílková, čp. 6 Josef Hrubý (U Zoulů hořejších), čp. 7  Antonín Vlček (U Uhlířů), čp. 8 Josef 
Mašek, čp. 9 František Punčochář (hospodář), čp. 10 Josef Routa (U Vacků nebo Buchalů), čp. 11 Josef 
Vršecký (U kříže), čp. 12 Václav Křivonoska (U Venoušků), čp. 13 Josef Pokorný (U Černíků),  čp. 14 
Karel Velebil (U Formánků),  čp. 15 Božena Tesárková (U Gregorů), čp. 16 Josef Vršecký (U Sedláčků), 
čp. 17 Jan Muzikář (U Čeledů), čp. 18 Vilém Vlček (U Toníčků), čp. 19 Vilém Vojíř, čp. 20 Josef Kozo-
horský, čp. 21 Rostislav Kocourek (U Poslušných), čp. 22 Josef Sobotka (U Šustrů), čp. 23 Alois Gregor 
(U Faktorů), čp. 24 obecní domek (pastouška), čp. 25 Dominik  Průša (U Gregorů Vojty), čp. 26 Jan Pi-
lecký (U Vitásků), čp. 27 Alois Krotil (dolejší), čp. 28 Josef Hrubý (U Zoulů dolejších), čp. 29 Bohumil 
Vandas, čp. 30 Antonín Šereda (Ve Dvoře), čp. 31 František Vršecký (U Tesárčíků), čp. 32 Josef Doubra-
va (U Synků), čp. 33 Marie Veselá (U Amborů), čp. 34 František Plavec (U Bárů), čp. 35 Václav Kofroň 
(U Novotníčků), čp. 36  Antonín Cihelka (U Kaclů), čp. 37 Matěj Křivonoska (Matěj Krejčů), čp. 38 Bo-
žena Slepičková  (U Čejčíků),  čp. 39  František  Slepička,  čp. 40  František  Rejzek (U Ptáčků),   čp. 41 
U Kroupíků, čp. 45 Josef Kocourek, čp. 46 Alžběta Červenková, čp. 47 Ladislav Vlček (U Uhlířů), čp. 48 
Jaroslav Velas, čp. 49 Matěj Slepička (U Petrželů), čp. 50 Josef Hrabák, čp. 51 Josef Valoch, čp. 52 Ludvík 
Gregor (U Vráníků), čp. 53 Jan Pilecký (U Pecharů), čp. 54 Alois Čejka, čp. 55 Bohumil Vandas (U Uhlí-
říků), čp. 56 Josef Mašek (U Kovářů), čp. 57 Jaroslav Kozohorský (U Sirotků), čp. 58 Josef Veselý, čp. 59 
Arnošt Mašek (U Panto]ářů), čp. 60 Stanislav Hrubý (V Zoulovně), čp. 61 Stanislav Vlček (U Mlynářů), 
čp. 62 Josef Křivonoska (U Krejčů), čp. 63 Josef Kofroň (U Vršeckých), čp. 64 Karel Kocourek (U Men-
dlů), čp. 65 Alois Křivonoska, čp. 66 František  Plavec (Šenkýř), čp. 67 Božena Gregorová (Na poště), čp. 
68 Bohumil Neliba (U listonošů), čp. 69 Emanuel Fiřt, čp. 70 obecná škola,  čp. 71 Tomáš Křivonoska 
(U Trenčínů), čp. 72 Jan Mácha, čp. 73 Václav Punčochář (U Hlinomazů), čp. 74 Josef Havlík, čp. 75 
Vítězslav Procházka, čp. 76 František Vandas, čp. 77 Josef Petřina, čp. 78 Vítězslav Procházka, čp. 79 An-
tonín Formánek, čp. 80 Bohumil Velas, čp. 81 Václav Šimek, čp. 82 Jan Rada a syn, čp. 83 Roman Spil-
ka, čp. 84 František  Vančát, čp. 85 Anna Stejskalová, čp. 86 František Sobotka, čp. 87 Alois Červenka, 
čp. 88 Antonín Synek, čp. 89 Karel Plavec, čp. 90 Václav Petřina, čp. 91 Jaroslav Červenka, čp. 92 obecní 
domek (domek Šaldové), čp. 93 Václav Jelínek, čp. 95 Alois Plavec, čp. 96 Josef Ducháček, čp. 97 Franti-
šek Synek, čp. 98 Josef Hloušek, čp. 99 František Vančát, čp. 102 František Čejka. Zbývající čísla 
(94,100,101,103) kronikář z nepochopitelných důvodů nikomu nepřidělil. Uvedl jen další jména majitelů: 
Josef Novotný, Anastázie Plavcová. Možná by někdo ze čtenářů mohl chybějící údaje doplnit.  
O zaměstnání nečínských obyvatel se dozvídáme: „V obci jsou tři obchodníci se smíšeným zbožím, dva 
hostince, jedna traIka, jeden hokynář, jeden prodej piva v lahvích, dva kováři, jeden kolář, dva obuvníci, 
jeden krejčí, jeden truhlář, dva tesaři, sedm sedláků; ostatní jsou domkáři a chalupníci. Většina obyvatel se 
zaměstnává zemědělstvím a je zde značný počet zemědělských dělníků. Většina dělníků však pracuje v prů-
myslu kamenickém. Několik dělnic je  zaměstnáno domácím šitím rukavic; to je ale teď velmi omezeno. 
Průmysl v obci je toliko kamenický, jehož majitelem je Irma Rada a syn v Praze-Žižkově. Tato Irma má 
jeden lom vlastní a jeden pronajatý od obce Nečín za roční nájem 2200 Kč. Letošního roku se osadní za-
stupitelstvo usneslo pronajmout lom zmíněné Irmě na dalších 24 let. Kámen se zpracovává pro stavebnic-
tví a pro hřbitovy. Pro práci slouží v lomech toto strojní zařízení: dvě pily na řezání kamene, osm strojů na 
jeho leštění, jedna fréza na hranění, jeden kompresor pro stlačený vzduch na pohon vrtacích kladiv; ten je 
poháněn dvěma naftovými motory o výkonu 25 a 45 HP. Mají zde též motorové zdvihadlo a samočinný 
vodovod z obecního lomu. Firma celoročně zaměstnává na 70 dělníků a dost dobře prosperuje.“ 

Jaromír Tejkal 

PAMĚŤ REGIONU 
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Po čem šlapemePo čem šlapemePo čem šlapemePo čem šlapeme 

Jílové ložisko kolem Hřiměždic významně ovlivnilo podobu našeho kraje v době ne moc dávné. Nebýt 
jílu, možná by dnes Hřiměždice ležely pod hrází zadržující veliké jezero. Přední Háje a část Zadních Hájů 
by už nebyly. 
V 70. letech 20. století, kdy v Československu výrazně rostla výroba elektrické energie, zvažovala tehdejší 
vláda výstavbu přečerpávací vodní elektrárny, která by se stala, jednoduše řečeno, regulátorem toku elek-
trické energie na cestě z výroby ke spotřebiteli. Přečerpávačky, na rozdíl od jiných elektráren, umí rychle 
reagovat na měnící se potřebu energie v síti. V čase nízké spotřeby elektřiny se elektrárna zapne do čerpací-
ho režimu – spotřebovává elektrickou energii a čerpá vodu do horní nádrže. V čase vysoké spotřeby elektři-
ny se přepne do generátorového režimu a vyrábí energii odpouštěním vody z horní do spodní nádrže. 
Z energetického a ekonomického hlediska jsou tyto elektrárny bezesporu výhodné. Dvě veliké vodní plo-
chy často působí hezky i na pohled. Ale: Život kolem takových nádrží je obohacen o mraky komárů a jiné 
bodavé vodní havěti, které se daří na vlhkých březích, kde hladina co chvíli klesne či stoupne. Pohyblivá 
voda nesvědčí rybám ani ptákům a ke koupání také moc neláká, protože bývá studená. Koupání a další 
vodní sporty bývají v těchto typech vodních staveb zakázány. 
Jedno z vytipovaných míst pro přečerpávací elektrárnu bylo v oblasti středního toku Vltavy na katastrech 
obcí Hřiměždice a Nečín. Zdejší kraj je znám svým mohutným žulovým podložím, projektanti tedy před-
pokládali žulu, která by pro zamýšlené dílo byla velmi vhodná. Projekt počítal zhruba s tím, že v údolí me-
zi kopci Křelovice, Pecno, Besídka, Háj a Bůček by byla horní vodní nádrž, jejíž hráz by protínala údolí 
Spotočí a opírala se jednou stranou o Bůček, druhou o Křelovici. Jako dolní vodní nádrž by sloužilo Slap-
ské jezero, jehož vzdutí končí pod Hájemi. Uvnitř kopce Bůček by byl přivaděč – přečerpávací potrubí, 
kterým by proudila voda z Vltavy do horní nádrže a naopak. 
Na strategických místech byl proveden geologický výzkum, jehož výsledky ukázaly, že stavba zamýšleného 
vodního díla je nevhodná. Zjistilo se, že Bůček je nikoliv ze žulového masivu, ale skládá se z metamorfova-
ných břidlic a z velkého množství volného jílu. Nebyl by tedy dostatečně stabilní pro projekt, který před-

HŘIMĚŽDICE 

Vyznačení osy hráze a vodní hladiny plánované přehrady 
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OBORY 

Z kroniky Z kroniky Z kroniky Z kroniky     

obceobceobceobce    
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Obory v letech 1890Činnost Sboru dobrovolných hasičů Obory v letech 1890Činnost Sboru dobrovolných hasičů Obory v letech 1890Činnost Sboru dobrovolných hasičů Obory v letech 1890––––1906190619061906    

Činnost hasičského sboru v tomto období byla velmi bohatá, a to především v prvních pěti letech za před-
sednictví řídícího učitele Václava Šprysla. Ten se ale 3. listopadu 1895 v hostinci U Tesárků funkce před-
sedy sboru vzdal, protože mu podle nařízení c. k. okresní školní rady jako řídícímu učiteli nebylo dovoleno 
tuto funkci vykonávat.   
Pod jeho předsednictvím sbor pravidelně vysílal své delegáty na každoroční sjezdy podbrdské a později 
příbramské župy, každý rok pořádal výroční schůzi (valnou hromadu), prováděl pravidelná cvičení a pře-
hlídky sboru s župním inspektorem, jednou až dvakrát do roka pořádal taneční zábavy. Členové sboru dr-
želi čestnou stráž při bohoslužebných oslavách v kostele ve Verměřicích (na Velký pátek, na vzkříšení Páně, 
při biřmování atd.). V roce 1891 si oborští hasiči pořídili slavnostní spolkový stejnokroj. V roce 1895 měl 
sbor 21 činných členů. 
Oborští hasiči v tomto období pomáhali při osmi požárech: v roce 1891 při požáru domku pana Františka 
Lundáka v Oborách, dále v Krásné Hoře a na Žebráce. V roce 1892 zasahovali při požáru domku pana 
Františka Chvátala v Oborách, v roce 1893 na myslivně v Kuszbachu a při lesním požáru na Pánkovce, 
v roce 1894 při požáru na Dvorských. V roce 1895 se zúčastnili hašení požáru v Nečíni, ovšem bez požární 
stříkačky, protože se jim nepodařilo získat přípřež od oborských sedláků.  
Po roce 1895 se ve vedení sboru na postu předsedy a místopředsedy vystřídali pánové Jan Kadlec, Jaroslav 
Havelka, Emanuel Hošinský, Matěj Petřina, Josef Tesárek, Karel Falc a Matěj Sedláček. Nastalo deset 
„hubených let“ hasičského sboru. Činnost oborských hasičů v některých letech nebyla téměř žádná, pomá-
hali pouze při požárech. Nekonalo se ani jedno cvičení, svoji účast neměli na župním sjezdu ani na veřej-
ných přehlídkách. Konaly se tři valné hromady, kterých se zúčastnilo jen několik členů sboru, na jednu 
z nich dokonce nepřišel nikdo. Jednatel všem členům vytýkal, že se nezúčastňují hasičských cvičení, nábo-
ženských slavností, a dokonce ani hašení požárů v okolních obcích. Na prvním ustavujícím sjezdu pří-
bramské župy byl přítomen jen on sám.  
Z chudé činnosti tohoto desetiletého období uvádíme: uspořádání spolkového věnečku; odebírání časopisu 
„V dýmu a plamenech”; účast při odchodu misionářů z Verměřic na Zrůbek; uvítání Jeho Eminence p. 
kardinála J. Schönborna při biřmování ve Verměřicích; přihlášení členů do hasičské pohřební pokladny 
(na návrh předsedy Karla Falce). Zemřel ve 47 letech řídící učitel Václav Šprysl, zakládající člen a dlouho-
letý předseda oborského hasičského sboru. V roce 1904 založil sbor hasičskou knihovnu, čímž přispěl k 
podpoře kultury v celé obci. 
V roce 1896 zasahovali oborští hasiči při požáru na Žebráce, kde vyhořely domky č. 5 a č. 6, v roce 1898 
pomáhali hasit požár na Vrchách a v Nečíni, v roce 1899 v Oborách a u Hošinských v Jabloncích, v roce 
1901v Přívozci a v roce 1904 se zúčastnili hašení požáru v Nečíni. 
V roce 1906 se činnost sboru pod vedením pana Falce začala oproti minulému období zlepšovat. Opět se 
pravidelně konaly valné hromady, výborové schůze a cvičení mužstva. O tom však více až v příštím čísle 
časopisu. 

Pavel Gažák 

pokládal, že kopec vydrží hráz, obrovský tlak vody z jedné strany a každodenní cestu milionů litrů vody 
nahoru a dolů. 
Přečerpávacích elektráren máme v Česku několik. Nejbližší se nachází ve Štěchovicích, pracuje mezi vod-
ní nádrží Štěchovice a vodní nádrží Homole. Nejznámější přečerpávačkou jsou Dlouhé Stráně v Jesení-
kách na Moravě. 
Výstavba a provoz tak obrovského díla je masivním zásahem nejen do krajiny a přírodní rovnováhy, ale i 
do života lidí. Výsledek geologického průzkumu na Bůčku a v jeho okolí byl tedy pro naši krajinu a život 
v ní šťastný. 

Ivana Nováková 
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Vážení spoluobčané, 

rád bych Vás seznámil s ukončením 
stavby „Kanalizace a ČOV Obory“ a 
podmínkami připojení jednotlivých 
domácností.  
Stavba byla ukončena a předána 

v termínu a Odbor životního prostře-

dí MěÚ Příbram rozhodl dne 13. 2. 2014 o 
možnosti zahájení zkušebního provozu. Podle 

zákona 254/2001 Sb. se musí připojit všechny 

domácnosti tam, kde to je technicky možné. 
Napojení na kanalizaci lze provést pouze řádně 

povolenou a postavenou přípojkou a po uza-

vření smlouvy pro odvádění odpadních vod. 

Pokud přípojku neprovede oprávněná Irma 
pro stavbu kanalizací, je třeba, aby ji před zasy-

páním zkontroloval stavební dozor obce Obo-

ry, Ing. Karel Švejkovský. 
Před vlastním připojením je nutné zaplatit při-

pojovací poplatek 10 000,- Kč, který lze zapla-

tit hotově v pokladně OU Obory nebo převo-

dem na účet č. 107-3366520207/0100, a do 
kolonky "Zpráva příjemci" uvést příjmení a 

číslo domu, např. LUNDÁK 95.  Stávající 

jímky odpadních vod doporučujeme zrušit ne-
bo využít k jinému účelu. V žádném případě 

nelze do kanalizace vypouštět přepad z žumpy 

nebo domovní čističky. Obsah žumpy nesmí 
být vyčerpán do kanalizace, ale vyvezen fekál-

ním vozem.  Kanalizace  v Oborách   neslouží 

k odvádění srážkových vod, a proto není mož-

né do přípojky odvádět vodu ze střech, dvorků 
a podobně. Všechny domácnosti by měly být 

napojeny do 30. 6. 2014. 

Co do kanalizace nepatří? ČOV v obci Obory 
je biologická, odpadní vody jsou zde čištěny 

pomocí mikroorganismů, a je tedy třeba jim 

vytvořit příznivé prostředí. Proto je zakázáno 

vypouštět následující látky a před-

měty: 
1. Zvláště nebezpečné látky – jedná 

se v podstatě o jakékoli chemikálie, 

zejména ropné látky, vyjeté oleje, 

kyseliny, louhy, jedy, barviva, sta-
vební hmoty, hnojiva, velké množ-

ství dezinfekce, léky apod. 

2. Obsah žumpy, septiku, kaly, hnůj, močův-
ka, zemina apod. 

3. Kuchyňské odpady – zbytky jídel, oleje na 

fritování a smažení. Je zakázáno používat drtiče 
kuchyňských odpadů. 

4. Pevné předměty – hadry, utěrky, oblečení, 

dětské pleny, hygienické potřeby, obvazy, vata, 

ubrousky apod. Vhazování těchto předmětů 
může způsobit ucpání kanalizace nebo čerpadel 

na čistírně. 

Pokud máte pochybnost, zda látku, kterou má-
te doma, můžete vypouštět do kanalizace, ne-

váhejte se zeptat. Poškození ČOV toxickou 

látkou je událost, která se povinně hlásí řadě 

úřadů, a její napravení je Inančně značně ná-
ročné. Viník navíc může být potrestán citelný-

mi sankcemi. Po ukončení zkušebního provo-

zu bude vydán kanalizační řád, který přesně 
upraví podmínky vypouštění odpadních vod 

do kanalizace. 

Na závěr mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že 
pořízením kanalizace a čistírny odpadních vod 
jsme naši obec výrazně zmodernizovali a zařa-
dili se tak po bok okolních obcí, kde již tato 
zařízení provozují. 
 

Václav Lundák, starosta obce Obory 
 

 

SLOVO Z  RADNICE 
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SLOVO Z  RADNICE 

Kdo se narodilKdo se narodilKdo se narodilKdo se narodil    
 v Hřiměždicích: Tadeáš Chvátal 

v Nečíni: Michael Tyrmer, Rozárie Pilecká, Kateřina Štíchová, 
Mikuláš Groh, Lukáš Petřina 

v Oborách: František Doležal, Nela Vlková,  Jan Sebastian Ježek,  
Diana Gabriela Ježková   
 

Naposledy jsme se rozloučiliNaposledy jsme se rozloučiliNaposledy jsme se rozloučiliNaposledy jsme se rozloučili    
v Hřiměždicích s paní Miladou Masopustovou a Miroslavou Lomozovou, s panem Josefem 

Lebedou a Josefem Kocourkem 

v Oborách s panem  Jaroslavem Muzikářem a Antonínem Sirotkem 
v Nečíni s paní Hanou Vlčkovou, Hanou Královou, Josefou Šimkovou, Marií Muzikářovou,  

s panem Jaroslavem Vandasem, Pavlem Spilkou a Miloslavem Přeborovským 

v Lipinách s panem Josefem Masopustem 

na Skalici s paní Nikolou Lančaričovou  
na Žebráku s panem Miroslavem Kudrnou 

 

ŽIVÁ  KRONIKA 

od  31 .  3 .  2 013  

Vážení spoluobčané, 

špatná zpráva je, že jsme zase o 
jeden rok starší. Dobrou zprávou 
je, že v loňském roce se v Nečíni a 
okolních osadách narodilo 7 dětí. 
Jestliže v ostatních obcích, které 
posílají děti do nečínské ZŠ, je 
obdobný trend v počtu naroze-
ných dětí, pak za 6 let nebude 
problém opět naplnit první třídu naší ZŠ. 
V letošním roce přišlo k zápisu do 1. třídy 18 
dětí, což je ve srovnání s okolními vesnickými 
školami (Kamýk, Krásná Hora, Višňová nebo 
např. i Dublovice) slušný stav. Pro úplnost ješ-
tě další statistika loňského roku: úmrtí – 12 
občanů, přistěhování – 28 občanů, odstěhová-
ní – 11 občanů (údaje z matriky při OÚ Ne-
čín). 

Zatímco na začátku loňského roku jsme bědo-
vali nad sněhovou nabídkou, letošní zima je 
vůči obci z pohledu zimní údržby komunikací 

naštěstí mírná. Přesto všem děkuji 
za úklid před vlastními domy a zvý-
šenou opatrnost při chůzi na zledo-
vatělých místech. Finance ušetřené 
na zimní údržbě obec Nečín použije 
při údržbě místních komunikací. 

Děkuji všem, kteří podepsali petici 
„proti těžbě a průzkumu zlata 
v Mokrsku“. I když se zdá, že se Ne-

čín nachází v dostatečné vzdálenosti, způsob 
těžby a zvýšená nákladní doprava by narušily i 
okolí naší obce. Věřím, že množství podpisů 
přesvědčí příslušná ministerstva, aby se těžba 
zlata a jeho průzkum ponechaly našim potom-
kům využívajícím šetrnější dobývací metody. 

Přeji Vám všem v letošním roce hodně zdraví a 
pevné nervy i trochu štěstí při překonávání ná-
strah každodenního života. 

Ing. Josef Kaiser, starosta obce Nečín 
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Od vydání posledního čísla časopisu uplynulo hodně vody, takže nepřekvapí, že se ledacos odehrálo i 
v našich třech obcích a krajině. 
Největším počinem je bezpochyby vybudování čističky odpadních vod vvybudování čističky odpadních vod vvybudování čističky odpadních vod vvybudování čističky odpadních vod v    OboráchOboráchOboráchOborách. Klobouk dolů před 
všemi, kteří se o to zasloužili. Není běžné, aby tak malá obec ušetřila Inance na koInancování akce tak 
velkého rozsahu a aby navíc byla úspěšná při podání žádosti o grant. Mějme radost společně s oborskými, 
že  se podařila dobrá věc. 
Nečínská návesNečínská návesNečínská návesNečínská náves má konečně kousek místa, o kterém se dá jednoznačně říct, že není pro auta, ale  pro lidi. 
Komplex lavic před restaurací je určen dětem, lavičky u lip jak dospělým, tak těm mladším. Na jaře může 

přibýt k restauraci ještě jedna lavička a opravená 
studna a její okolí by mohly nabídnout posezení 
pro mládež. Upravená místa jsou z místního mate-
riálu – modřínového dřeva a nečínské žuly. Finan-
ce na úpravu získala obec Nečín z projektu Cesty 
venkova, který připravilo pro 30 obcí Středního 
Povltaví  občanské sdružení Místo pro život. Obec 
splnila podmínku pro získání grantu – hledat řeše-
ní,  jak místa na návsi upravit s místními lidmi
(více na www.cestyvenkova.cz). 
Stejnou šanci využily i Hřiměždice, respektive 
Zadní HájeZadní HájeZadní HájeZadní Háje. Z projektu Cesty venkova upravily 
ve spolupráci s architektkou Evou Wagnerovou a 

panem Davidem Jiránkem tři malá odpočívadla podél hlavní cesty. 
Otazníky kolem božích muk na cestě do LipinOtazníky kolem božích muk na cestě do LipinOtazníky kolem božích muk na cestě do LipinOtazníky kolem božích muk na cestě do Lipin. Na podzim roku 2011 upravilo občanské sdružení Mís-
to pro život ve spolupráci se základní školou malé odpočívadlo s lavičkou při cestě do Lipin. Následně 
v dalším roce pak vznikaly návrhy na rekultivaci torza sakrální památky a dobrovolnými brigádami byly 
upravovány cesty a jejich okolí v blízkosti muk.  Ani jeden ze dvou návrhů na dotvoření památky neprošel 
prvním sítem připomínkování  (na členské schůzi občanského sdružení). V roce 2013 získalo sdružení 
z poutního místa Hrádek u Vlašimi starý litinový kříž. Při jeho umísťování na kamenný podstavec ale do-
šlo k pozoruhodné události. Při úpravě terénu se objevilo tělo původních božích muk zřejmě z počátku 18. 
století a ještě tentýž den i střední kamenná tvarovaná část. Obnovy pa-
mátky se ujal pan Zirhut, sestavil dohromady tři zachovalé části, zajistil 
je proti pádu a zahájil jednání s památkovým úřadem a restaurátorkou 
MgA. Novákovou. Mezitím došlo nejprve k záhadnému odřezání větví 
doprovodné staré jabloňky a na konci ledna opět neznámým pachate-
lem k poničení památky s úmyslem stavbu povalit. Proto byla boží mu-
ka s vědomím obecního úřadu  deponována  na soukromý pozemek. Se 
silně poškozeným stavem božích muk byla seznámena i paní restaurá-
torka, která se vyjádřila, že obnova vzácné, zřejmě nejstarší nečínské 
památky je technicky možná a stojí za to. Obecní zastupitelstvo pak na 
únorovém zasedání schválilo žádost podanou na Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj o Inanční podporu na restaurování stavby v rámci programu 
Podpora obnovy a rozvoje venkova. V současné době se čeká na vyjádře-
ní ministerstva a o dalším průběhu podáme informace příště. 

Eva Zirhutová 

ŽIVOT NÍ PROS T ŘE DÍ 
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 CO SE D ĚJE ZA H UMNY 
Ten chlumecký skanzenTen chlumecký skanzenTen chlumecký skanzenTen chlumecký skanzen 

„Prosím vás, kudy se dostaneme na hrad?“ Tuto otázku slýchali obyvatelé Vysokého Chlumce snad od ne-
paměti. Nejeden kolemj(e)doucí turista se nechal zlákat dominantou obce (dnes městyse), která se maje-
státně tyčí nad okolní krajinou, a zatoužil hrad ze 14. století spatřit i zevnitř. Většině zájemců se to bohužel 
nepodařilo, neboť hrad byl veřejnosti přístupný pouze krátce – několik sezón v 90. letech. Ani současný 
hradní pán Riprand Graf von und zu Arco – Zinneberg o zpřístupnění hradu neuvažuje. 
Přesto ani v dnešní době nemá Vysoký Chlumec o návštěvníky nouzi. Ti však už většinou nehledají cestu 
vzhůru na hrad, ale jejich kroky vedou naopak dolů pod kopec. Tam se před zhruba patnácti lety totiž za-
čalo budovat Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, které je jedinečné v tom, že v něm nenajdete 
žádné repliky či napodobeniny starých staveb jako v mnohých jiných skanzenech, ale skutečné chalupy a 
další skvosty lidové architektury. Ty sem byly přemístěny z blízkého i vzdálenějšího okolí. Na původních 
místech by tyto stavby většinou měly jen pramalou šanci na přežití, a cesta do vysokochlumeckého skanze-
nu je tak zároveň 
jejich záchranou. 
Chátrající roubené 
chaloupky, ve kte-
rých už nikdo ne-
bydlí, nepotřebná 
vodní pila, na které 
už nikdo léta neřezal 
dřevo, osamělý špý-
char, ve kterém už 
nikdo nepotřebuje 
skladovat obilí, pře-
bytečný vodní mlýn, 
který nemá pro koho mlít, opuštěný holubník bez ptačích nájemníků, nevyužívaný roubený seník a stodo-
la. To jsou poklady lidového stavitelství, které ve většině případů pozbyly svého původního využití, a tak 
bez jakékoliv údržby chátrají a rozpadají se, pokud rovnou nejsou bez milosti zbourány a nahrazeny moder-
ními stavbami. Naštěstí se pracovníci Okresního muzea v Příbrami (dnes Hornické muzeum Příbram) pus-
tili do projektu, který tyto vzácné svědky minulosti pomáhá zachovat pro příští generace. 
V roce 1998 příbramské muzeum na Vysokém Chlumci odkoupilo od rodiny Lobkowiczů tříhektarový 
pozemek. V přírodním areálu v údolí potoka se postupně začaly objevovat nejrůznější stavby – chalupy, 
zemědělské usedlosti, hospodářské a technické stavby i drobné sakrální objekty (křížky), většinou z 18. až 
počátku 20. století. Jako první byl v roce 2000 do skanzenu přivezen roubený dům s černou kuchyní 
z Obděnic. Převoz takového kolosu, jakým je chalupa, není žádná hračka. Celá stavba musí být nejprve 
dokonale zdokumentována, poté je rozebrána na části, které jsou pečlivě označeny, převezena do skanzenu 
a tam zase jako skládačka sestavena do původní podoby. Celý proces trvá asi rok a půl až dva roky. 
Dnes v muzeu najdeme, započítáme-li též holubník a včelín, celkem 16 staveb, ale vesnička se stále rozrůstá 
a do budoucna se počítá s 20 až 25 objekty. V některých stavbách jsou umístěny expozice seznamující ná-
vštěvníky s vybavením venkovské domácnosti z konce 19. a počátku 20. století – malovaný nábytek, lidový 
oděv, nádobí, zemědělské a řemeslnické náčiní. Dříve narození budou vystavené předměty jistojistě znát a 
možná některé z nich dodnes používají, ale pro mnohé dítko, které se neobejde bez televize, mobilu a počí-
tače, může být překvapením vidět na vlastní oči, jak skromně lidé na vesnici dříve žili. 
Pokud jste skanzen ještě nenavštívili, můžete to napravit už v dubnu, kdy bude po zimní pauze otevřen o 
víkendech. Nebo se do muzea vydejte v létě na některou z pravidelných každoročních kulturních akcí – 
Den řemesel nebo Folklorní den. A kdybyste na Vysokém Chlumci trochu bloudili, neváhejte se na cestu 
zeptat místních. Ti už jsou na otázku, kudy ke skanzenu, dávno zvyklí. 

Martina Zirhutová 
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K O N Í Č C I  K O N ĚK O N Í Č C I  K O N ĚK O N Í Č C I  K O N ĚK O N Í Č C I  K O N Ě     

Ten, kdo projíždí z Obor směrem na Nečín, ne-
může si nevšimnout poutače VÝPRODEJ SKAL-
NIČEK. Rozhovor bude nejen o nich, ale i o jejich 
majitelce, paní Poslušné. 
 
Paní Poslušná, za zdí, u které visí cedulka o skal-
ničkách, se pravděpodobně ukrývá skalka, není-liž 
pravda? 
Ano. Prý jedna z největších na Příbramsku. 
Když jsem ještě bydlela v Oborách, dostala jsem 
povolení od obce, abych mohla udržovat bývalý 
školní pozemek a zřídit si na něm skalku. Sváže-
la jsem kameny z okolí, upravila slunný jižní 
svah pod školou a začala se věnovat nejmenším 
kytičkám. Kdo nedělal skalku, nevěřil by, kolik 
to dá práce a kolik na ni „padne“ kamenů. Pro 
mě ale tahle práce byla radost – i ta těžká, i ta 
jemnější s kytičkami. A pak, děti tu byly se 
mnou rády, zvláště to nejmenší. Tomuhle prac-
nému koníčku jsem se ale mohla věnovat taky 
díky tomu, že mi pomáhal manžel. Ne na za-
hrádce (smích), ale v kuchyni. 
Vy pocházíte z Obor? 
Ne. Narodila jsem se v Žilině, od šesti let jsem 
žila v západních Čechách, v Kraslicích. Bydleli 
jsme u lesa, ale k rostlinkám jsem měla blízko 
nejen pro tu blízkost přírody, ale i díky tatínko-
vi, který byl lesníkem. U chalupy nám rostly 
vstavače a prhy, kousek dál na břidlicových ska-
lách spousta drobných kytiček – rozchodníky, 

mateřídoušky, arniky… Vzpomínám si, že jsem 
jako dítě vnímala intenzivně i vůně kytiček. Ba-
bička měla na zahrádce ]oxy a to byl asi můj 
nejsilnější „voňavý zážitek“. Taky jsem chodila 
ke kořenářkám. U těch zase voněly bylinky suše-
né nad kamny. 
Jak jste se dostala ze západních Čech do Obor? 
Z domova jsem nejdřív odešla studovat střední 
zemědělskou školu a pak jsem se přes kamarád-
ku dostala do Obor. Teď bydlíme s rodinou 
v Kamýku, kde jsme dostali obecní byt. Do 
Obor jezdím v létě skoro každý den a aspoň jed-
nou nebo dvakrát týdně chodím pěšky přes Vel-
kou. 
Co všechno na Vaší skalce můžeme vidět? 
To, co na každé běžné skalce: různé druhy net-
řesků, rozchodníků, polštářových ]oxů, trávni-
ček… Z náročnějších skalniček tu mám hořce, 
protěže, lewisie… 
Různé druhy skalniček vyžadují  různá stanoviště 
a jiný druh půdy. Jak ji připravujete? 
Nedělám z toho žádnou vědu. Skalničky u mě 
rostou v půdě, která tu je. A daří se jim. 
Jak je to možné? 

Asi je to tím, že si s nimi povídám a že je chvá-
lím.  
Děkujeme za  rozhovor. 

Eva Zirhutová 

SK ALNIČKY PANÍ PO SLUŠNÉSK ALNIČKY PANÍ PO SLUŠNÉSK ALNIČKY PANÍ PO SLUŠNÉSK ALNIČKY PANÍ PO SLUŠNÉ    
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P R O F E S E  P R O F E S E  P R O F E S E  P R O F E S E  ----     C I H L Á Ř S T V ÍC I H L Á Ř S T V ÍC I H L Á Ř S T V ÍC I H L Á Ř S T V Í     

Na Dolejších (dnes Předních) Hájích si ještě 
před půlstoletím děti chodily hrát do zbytků 
staré cihelny na Spotočí. Domu ve stráni nad 
silnicí se neřeklo jinak než „U cihlářů“. Tehdy 
zde ještě bydlel pan Josef Kocourek, cihlář v dů-
chodu, se svojí ženou. Dnes už po cihelně není 
ani památky. Snad jen ve stráni, když brzy zjara 
sleze sníh, lze ještě poznat stopy po těžbě. 
Cihelna byla v Hřiměždicích evidována do čtyři-
cátých let minulého století. Patřila panu doktoru 
Wankovi, jehož rodina koupila velkostatek Hři-
měždice roku 1860. Skládala se z velké zděné 
pece, přístřešku na sušení cihel a z přípravny. Pec 
byla podle pamětníků asi 10 x 10 metrů velká, 
vypadala jako domeček s komínem a byla zčásti 
zapuštěna ve stráni. 
Posledním z řady cihlářů byl již zmíněný pan 
Josef Kocourek  z Hájů,  čp. 14.  O tom,  jak se 
v cihelně pracovalo, nechme vyprávět člověka 
nejpovolanějšího, cihlářova syna p. Josefa Ko-
courka: 
„Cihelna byla na Dolejších Hájích ve stráni na-
proti kopci Bůček, šikmo pod zastávkou autobu-
su. Cihly se dělaly od jara do podzimu. Tátovi 
pomáhala podle svých sil celá rodina. Než se 
cihly daly do pece vypálit, muselo se udělat velké 
množství práce. Připravit materiál, formy, ale i 
pařezy na topení. Nástroje k práci byly pouze 
motyka, lopata, sekyra, kolečko, kýbl, formy a 
ruce. Důležité byly vlastně také nohy, jíl se totiž 
musel šlapat. 

Ve stráni táta kopal jíl – musel to být čistý jíl bez 
příměsí a kamínků. Z potoka si nosil vodu. Na-
nosil potřebné množství jílu na místo před cihel-
nou, třikrát ho přeházel, na to nalil několik věder 
vody a šlapal. Jíl musel dobře smísit s vodou a to 
se dělalo šlapáním bosýma nohama. Šlapal, do-
kud neměl pěkně vláčný materiál. Zpracovaný jíl 
pak dával do forem. 
Vyráběl cihly, střešní tašky a prejzy (hřebenáče). 
Nejvíc bylo cihel. Formy na cihly byly ze dřeva, 
oplechované pásky, formy na tašky byly plechové 
s ozdobnou vlnkou a formy na prejzy byly z půl-
kulatin. Formy s jílem odnášely pod střechu sest-
ry Máňa či Božka, někdy i máma. Tady materiál 
vyklopily a výrobky se sušily. 
Když dělal táta tašky, ještě ve formě na nich prs-
tem vytvaroval hák k zavěšení na latě. Tašky také 
při sušení potíral vodou, aby byly hladké a leskly 
se. Značky jsme na nich nedělali. Jen sestra 
Máňa, když je nosila sušit, každou desátou škráb-
la, aby věděla, kolik jich je. 
Táta udělal asi 600 cihel denně. Když mu pomá-
hal bratr Láďa, tak i 1000. Cihly se sušily asi tři 
týdny, než se daly do pece. Skládat cihly do pece 
je umění. Musí být složeny tak, aby se jich do 
pece vešlo co nejvíc a aby se rovnoměrně vypalo-
valy. Táta to naučil ještě pana doktora Vávru, ale 
teď už to asi nikdo neumí. 
V peci jsme topili čtyři dny. Ve dne v noci. První 
dva dny jen málo, druhé dva dny hodně. Jako 
topivo se používaly pařezy. Těch bylo potřeba 
velké množství. Měli jsme je složené podél cesty 
ze Spotočí na Háje. Dělávaly se tak tři čtyři pece 
za rok. Vždycky, když táta vypálil pec, dostal od 
pana Wanky  k normální mzdě  ještě štěně  piva 
z hřiměždického pivovaru. Štěně se říkalo soud-
ku, který měl 25 litrů. 
Pro výrobky si jezdili hlavně místní sedláci. Ve 
zdejším kraji se sice hodně stavělo z kamene, ale 
z cihel také. Hlavně komíny – ty se stavěly jedině 
z cihel. Prodej a účetnictví měl na starosti nejdří-
ve hajný Vyčichl a po něm hajný Sedláček. 
V zimě se nedělalo, v mraze to nešlo. V zimě táta 
pracoval v lese.“ 
 
Je nám velmi líto, že dříve, než se nám podařilo 
toto číslo časopisu vydat, pan  Kocourek ve věku 88 
let zemřel. 

Ivana Nováková 
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Jak vypadá dobrá venkovská škola? Je to budova zJak vypadá dobrá venkovská škola? Je to budova zJak vypadá dobrá venkovská škola? Je to budova zJak vypadá dobrá venkovská škola? Je to budova z    konce předminulého století, skonce předminulého století, skonce předminulého století, skonce předminulého století, s    bohatým štu-bohatým štu-bohatým štu-bohatým štu-

kem a poctivými dubovými dveřmi? Je to školička jednotřídka, kde se zároveň vzdělávají mlad-kem a poctivými dubovými dveřmi? Je to školička jednotřídka, kde se zároveň vzdělávají mlad-kem a poctivými dubovými dveřmi? Je to školička jednotřídka, kde se zároveň vzdělávají mlad-kem a poctivými dubovými dveřmi? Je to školička jednotřídka, kde se zároveň vzdělávají mlad-

ší děti sší děti sší děti sší děti s    těmi staršími a vědomosti získávají nejen prostřednictvím učitele, ale od sebe navzá-těmi staršími a vědomosti získávají nejen prostřednictvím učitele, ale od sebe navzá-těmi staršími a vědomosti získávají nejen prostřednictvím učitele, ale od sebe navzá-těmi staršími a vědomosti získávají nejen prostřednictvím učitele, ale od sebe navzá-

jem? Je to prostředí,  které se nenechá tak snadno vykolejit moderními i rádoby moderními jem? Je to prostředí,  které se nenechá tak snadno vykolejit moderními i rádoby moderními jem? Je to prostředí,  které se nenechá tak snadno vykolejit moderními i rádoby moderními jem? Je to prostředí,  které se nenechá tak snadno vykolejit moderními i rádoby moderními 

trendy výuky a jede po svých vyjetých kolejích ztrendy výuky a jede po svých vyjetých kolejích ztrendy výuky a jede po svých vyjetých kolejích ztrendy výuky a jede po svých vyjetých kolejích z    jednoho století do druhého?jednoho století do druhého?jednoho století do druhého?jednoho století do druhého?    

Les otazníků, les odpovědí. Podívejme se, co si pod pojmem dobrá venkovská škola představují Les otazníků, les odpovědí. Podívejme se, co si pod pojmem dobrá venkovská škola představují Les otazníků, les odpovědí. Podívejme se, co si pod pojmem dobrá venkovská škola představují Les otazníků, les odpovědí. Podívejme se, co si pod pojmem dobrá venkovská škola představují 

ředitelé, učitelé, rodiče, inspektoři, pracovníci ve vzdělávání i samotní žáci.ředitelé, učitelé, rodiče, inspektoři, pracovníci ve vzdělávání i samotní žáci.ředitelé, učitelé, rodiče, inspektoři, pracovníci ve vzdělávání i samotní žáci.ředitelé, učitelé, rodiče, inspektoři, pracovníci ve vzdělávání i samotní žáci.    

    

Dobrá venkovská školaDobrá venkovská školaDobrá venkovská školaDobrá venkovská škola    

Dobrá škola, a nejen ta venkovská, by se měla snažit o to, aby byla otevřená nejen dětem, Dobrá škola, a nejen ta venkovská, by se měla snažit o to, aby byla otevřená nejen dětem, Dobrá škola, a nejen ta venkovská, by se měla snažit o to, aby byla otevřená nejen dětem, Dobrá škola, a nejen ta venkovská, by se měla snažit o to, aby byla otevřená nejen dětem, 

ale i dospělým. Podle mého názoru, je to jedna zale i dospělým. Podle mého názoru, je to jedna zale i dospělým. Podle mého názoru, je to jedna zale i dospělým. Podle mého názoru, je to jedna z    cest, jak vytvořit podnětné prostředí pro cest, jak vytvořit podnětné prostředí pro cest, jak vytvořit podnětné prostředí pro cest, jak vytvořit podnětné prostředí pro 
výchovu a vzdělávání dětí, kde jsou přirozeně a smysluplně rozvíjeny jejich schopnosti, výchovu a vzdělávání dětí, kde jsou přirozeně a smysluplně rozvíjeny jejich schopnosti, výchovu a vzdělávání dětí, kde jsou přirozeně a smysluplně rozvíjeny jejich schopnosti, výchovu a vzdělávání dětí, kde jsou přirozeně a smysluplně rozvíjeny jejich schopnosti, 

dovednosti a postoje. Výuka a získávání poznatků jsou propojeny sdovednosti a postoje. Výuka a získávání poznatků jsou propojeny sdovednosti a postoje. Výuka a získávání poznatků jsou propojeny sdovednosti a postoje. Výuka a získávání poznatků jsou propojeny s    reálným životem reálným životem reálným životem reálným životem 

aaaa    místem, kde škola působí. Škola sama, nebo ve spolupráci smístem, kde škola působí. Škola sama, nebo ve spolupráci smístem, kde škola působí. Škola sama, nebo ve spolupráci smístem, kde škola působí. Škola sama, nebo ve spolupráci s    místními spolky, organizace-místními spolky, organizace-místními spolky, organizace-místními spolky, organizace-

mi či sdruženími nabízí akce pro rodiče, děti i širokou veřejnost a je místem pro jejich se-mi či sdruženími nabízí akce pro rodiče, děti i širokou veřejnost a je místem pro jejich se-mi či sdruženími nabízí akce pro rodiče, děti i širokou veřejnost a je místem pro jejich se-mi či sdruženími nabízí akce pro rodiče, děti i širokou veřejnost a je místem pro jejich se-
tkávání. Všechny aktivity školy se promítají do vzdělávání, žáci se vtkávání. Všechny aktivity školy se promítají do vzdělávání, žáci se vtkávání. Všechny aktivity školy se promítají do vzdělávání, žáci se vtkávání. Všechny aktivity školy se promítají do vzdělávání, žáci se v    rámci výuky podílí na rámci výuky podílí na rámci výuky podílí na rámci výuky podílí na 

jejich přípravě a organizaci. Rodiče jsou vtaženi do činnosti školy, jsou jejími partnery a jejich přípravě a organizaci. Rodiče jsou vtaženi do činnosti školy, jsou jejími partnery a jejich přípravě a organizaci. Rodiče jsou vtaženi do činnosti školy, jsou jejími partnery a jejich přípravě a organizaci. Rodiče jsou vtaženi do činnosti školy, jsou jejími partnery a 

mohou se vyjadřovat kemohou se vyjadřovat kemohou se vyjadřovat kemohou se vyjadřovat ke    vzdělávání. U žáků je posilován vztah kvzdělávání. U žáků je posilován vztah kvzdělávání. U žáků je posilován vztah kvzdělávání. U žáků je posilován vztah k    celoživotnímu učení, vní-celoživotnímu učení, vní-celoživotnímu učení, vní-celoživotnímu učení, vní-
mají, že je přirozené vzdělávat se vmají, že je přirozené vzdělávat se vmají, že je přirozené vzdělávat se vmají, že je přirozené vzdělávat se v    každém věku, neboť vidí, že se ve škole vkaždém věku, neboť vidí, že se ve škole vkaždém věku, neboť vidí, že se ve škole vkaždém věku, neboť vidí, že se ve škole v    různých kur-různých kur-různých kur-různých kur-

zech vzdělávají jejich starší kamarádi, rodiče, sousedé, prarodiče… Zapojením školy a žáků zech vzdělávají jejich starší kamarádi, rodiče, sousedé, prarodiče… Zapojením školy a žáků zech vzdělávají jejich starší kamarádi, rodiče, sousedé, prarodiče… Zapojením školy a žáků zech vzdělávají jejich starší kamarádi, rodiče, sousedé, prarodiče… Zapojením školy a žáků 

do života obce se posiluje jejich vědomí aktivních občanů, kteří nejsou pouhými konzu-do života obce se posiluje jejich vědomí aktivních občanů, kteří nejsou pouhými konzu-do života obce se posiluje jejich vědomí aktivních občanů, kteří nejsou pouhými konzu-do života obce se posiluje jejich vědomí aktivních občanů, kteří nejsou pouhými konzu-
menty všech akcí, ale podílí se na jejich přípravě, organizaci a navrhují jejich zlepšení. menty všech akcí, ale podílí se na jejich přípravě, organizaci a navrhují jejich zlepšení. menty všech akcí, ale podílí se na jejich přípravě, organizaci a navrhují jejich zlepšení. menty všech akcí, ale podílí se na jejich přípravě, organizaci a navrhují jejich zlepšení. 

VVVV    takové škole se žáci, učitelé ani rodiče necítí ohroženi, panuje zde atmosféra důvěry a takové škole se žáci, učitelé ani rodiče necítí ohroženi, panuje zde atmosféra důvěry a takové škole se žáci, učitelé ani rodiče necítí ohroženi, panuje zde atmosféra důvěry a takové škole se žáci, učitelé ani rodiče necítí ohroženi, panuje zde atmosféra důvěry a 

spolupráce, což je velmi důležitá podmínka kvalitního vzdělávání. Dobrá škola by měla spolupráce, což je velmi důležitá podmínka kvalitního vzdělávání. Dobrá škola by měla spolupráce, což je velmi důležitá podmínka kvalitního vzdělávání. Dobrá škola by měla spolupráce, což je velmi důležitá podmínka kvalitního vzdělávání. Dobrá škola by měla 

vytvářet pro všechny stejné příležitosti, srozumitelně informovat o tom, kam směřuje a co vytvářet pro všechny stejné příležitosti, srozumitelně informovat o tom, kam směřuje a co vytvářet pro všechny stejné příležitosti, srozumitelně informovat o tom, kam směřuje a co vytvářet pro všechny stejné příležitosti, srozumitelně informovat o tom, kam směřuje a co 
se vse vse vse v    ní děje. Škola by měla směřovat k tomu, aby se stala kulturním, společenským a vzdě-ní děje. Škola by měla směřovat k tomu, aby se stala kulturním, společenským a vzdě-ní děje. Škola by měla směřovat k tomu, aby se stala kulturním, společenským a vzdě-ní děje. Škola by měla směřovat k tomu, aby se stala kulturním, společenským a vzdě-

lávacím centrem obce.lávacím centrem obce.lávacím centrem obce.lávacím centrem obce.    

    

Jiří Beran, ředitel komunitní školy Višňové na MoravěJiří Beran, ředitel komunitní školy Višňové na MoravěJiří Beran, ředitel komunitní školy Višňové na MoravěJiří Beran, ředitel komunitní školy Višňové na Moravě  
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