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Roky 1915 a 1916 Roky 1915 a 1916 Roky 1915 a 1916 Roky 1915 a 1916     

Před sto lety zdejší lidé, stejně jako příslušníci všech ostatních národů, očekávali válku krátkou, 

podobnou těm, jaké znali z novin a ze zkušeností svých předků. Do války se však zapojovaly další 

mocnosti, frontové linie se rozšiřovaly a boje pokračovaly. Brzy bylo patrné, že válečná vřava jen 
tak neskončí, ale naopak se rozrůstá do nebývalých rozměrů. 

Nejvíce mužů bylo odvedeno v prvním válečném roce, ale na mnohé další odvod a úděl vojáka 

teprve čekal. Osudy lidí mimo bojiště měly být válkou poznamenány víc, než by kohokoli na 
konci roku 1914 napadlo. 

Počátkem roku 1915 nařídi-

la vláda všeobecné očkování 

osob do 50 let – z důvodu 
prevence rozšíření nakažli-

vých chorob. Pokračovaly 

sbírky kovů a kaučuku, šat-
stva a přikrývek, zavařenin, 

sušeného ovoce a bylinek 

pro potřeby fronty, váleč-
ných lazaretů, sirotků i vete-

ránů. Jeden z vojenských 

lazaretů byl v Dobříši. 

Statkům bylo nařízeno nene-
chat žádná pole ladem a všechna pokud možno osít obilím, které posléze za stanovené maximální 

ceny vykoupil Válečný obilní ústav ve Vídni, na což dohlížela žňová komise. Bylo nařízeno péci 

jednotné pečivo ze smíšené mouky. 
Zajati na bojištích byli: Jan Marhoul z Hájů, Ant. Škarda (čp. 9), Josef Fousek, Karel Škarda 

z Vestce, Stanislav Hrubý z Přívozce, Josef Hájek z Buzic, Fr. Kobík, Fr. Marhoul, Jan Vylít 

z Lipin, Adolf Janda, Fr. Masopust, Ant. Šimek ze Žebráku, Štěpán Velebil z Bučil. 

V září roku 1915 byly vypsány odvody pro ročníky 1865–1872. Odvedeni byli: Fr. Jandera – če-
ledín, Matěj Vostarek – čeledín z Hřiměždic, Fr. Novák – rolník, V. Košař – domkař z Hájů, 

Alois Hacaperka – rolník, Matěj Šimek – rolník z Lipin, Karel Šedivý – domkář ze Žebráku, Jos. 

Petrus – domkář, Jan Šedivý – domkář, Ant. Tikovský – rolník z Přívozce, Fr. Kadlec – výminkář    
z Buzic, Ferdinand Rmoutil – mlynář z Hodíkova. Tito odvedení byli povoláni do zbraně 
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v prosinci 1915 a v lednu 1916. 

Další prohlídka branců se týkala mužů narozených v letech 1873–1877 a proběhla v říjnu 1915. 

Odvedeni a v prosinci pak povoláni do zbraně byli: Antonín Koza – kameník, Fr. Krupička – pe-
kař, Karel Spilka – dělník, Alois Muzikář – čeledín z Hřiměždic, Jar. Kocourek – dělník, Ant. 

Prošek – dělník, Štěpán Spilka – kameník z Vestce, Ant. Lundák – syn rolníka, Ludvík Marhoul 

– syn rolníka z Lipin, Fr. Velebil – kameník ze Žebráku a Viktor Kuthan – rolník z Hájů. 
Rok 1916 přinesl lístkový příděl – chlebenky, kávenky, tučenky, cukřenky a podobně. Znamena-

lo to například 1 kg brambor, 1,47 kg chleba či 1,05 kg mouky na osobu týdně. V tomto roce 

byltaké poprvé zaveden letní čas. V létě se neprodával petrolej. Od září byly nařízeny tři bezmasé 

dny (pondělí, středa a pátek) a 
omezen prodej piva na 1 litr na 

osobu denně. Bylo doporučeno 

péci ovesný chléb a zakázáno porá-
žet telata. Všeho se začalo nedostá-

vat. 

Na bojištích padli nebo následkem 
zranění v cizině zemřeli: Ant. Koza 

– kameník z Hřiměždic, svobodný, 

Fr. Krákora – 17letý čeledín, syn 

dvorského čeledína z Hřiměždic, 
Štěpán Spilka – kameník     z Vest-

ce, svobodný, Jan Šťastný – domkář a kameník z Lipin, zůstala po něm vdova se dvěma dětmi, 

Bohumil Kymla – domkář a kameník z Lipin, zůstala po něm vdova, Stanislav Hrubý – rolník 
z Přívozce, zemřel v zajetí v Rusku, zůstala po něm vdova se dvěma dětmi, Václav Lomoz – truh-

lář z Hájů, svobodný, zemřel v zajetí v Srbsku. 

Poté, co bylo dobyto Srbsko, se domů jako válečný invalida navrátil Josef Dvořák – kameník 

z Hřiměždic, který tam byl v zajetí. Raněni byli: Jan Chvátal, Ant. Hejhal ze Záběhlic, Fr. Spilka 
z Plachet, Josef Pilota, Ant. Mrázek z Vestce, Fr. Luňák z Lipin čp. 18, Fr. Lundák – domkář ze 

Žebráku, Ferdinand Černý – hostinský z Hájů. 

Někteří muži se dostali do zajetí, a to v Srbsku (Karel Vlasatý – čeledín z Hřiměždic, Jan 
Marhoul – kameník z Hájů a Fr. Prošek – dělník z Vestce), Rusku (Fr. Spilka z Hřiměždic, Ri-

chard Krejčík, Josef Vlček z Hájů, Jan Šimek z Vestce, Fr. Janeček z Rovišť, Fr. Sobotka, Fr. Ve-

lebil ze Žebráku, Ant. Tiokovský z Přívozce a Jos. Němec ze Zrůbku) nebo v Itálii (Stanislav Ko-
courek z Hřiměždic a Viktor Kuthan). 

21. 11. 1916 ve Vídni zesnul císař a král František Josef I. a na jeho místo nastoupil arcivévoda 

Karel František Josef jako císař a král Karel I. 

 

Z Pamětní knihy obce Hřiměždic čerpala Ivana Nováková. 
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V Nečíni před 100 lety (II) 

Hned v prvním týdnu války začaly odvody koní a soupis dobytka. Jako prvnímu v Nečíni vzali koně 
i s povozem Františku Lundákovi z Lipin/Vrchů. Tento rolník musel pro koně připravit i krmení na 
několik dní a s povozem poslat kočího. Za toho byl starostou určen Fr. Houska. Fr. Lundák ho mu-
sel nově obléct a kočí se pak i s povozem vydal na vojnu. Naštěstí ho na vojně snad nepotřebovali, 
a tak ho poslali domů, ovšem bez koní. Následovaly další odvody koní a pokaždé nějaké vzali. 
Potom přišel na řadu hovězí dobytek. Po vsi chodil komisař a dobytek rekvíroval. Dobytče, které se 
mu líbilo, dostalo do ucha známku a muselo se dostat státu, Rakousku-Uhersku. Často se ale stávalo, 
že měl-li někdo pěknou jalovici a čekala se rekvizice, tak ji zabil a hlásil nutnou porážku. Obyčejně se 
hlásilo, že se ono dobytče uškrtilo nebo si zlámalo nohu, což se pak po jeho smrti muselo pro jistotu 
udělat. Jedním takovým komisařem byl jistý Čtverák z Dalekých Dušník. Mezi lidmi nepožíval valné 
pověsti. Nemusel do války, a proto byl ve svém úřadě přísný a přesný, lidem vstříc nevycházel. 
Zpočátku se myslelo, že válka nebude trvat dlouho, ta ale byla bez konce. Žádný občan válku nepod-
poroval, někteří se ale snažili i škodit. Byly případy, kdy lidé zapalovali stohy obilí, neboť se říkalo, že 
dokud budou mít vojáci co jíst, konec války nebude. V roce 1917 i v Nečíni někdo po žních zapálil 
stodoly u dvora. Ten byl tehdy ve vlastnictví knížete Colloredo-Mannsfelda a     v nájmu ho měl Ot-
to Koenig. Ve stodolách byla celá sklizeň ječmene, ovsa a hrachu. Co shořelo, kronika neuvádí. 
Každá obec byla také povinna odvádět státu tzv. kontingent – předepsané množství obilí a brambor. 
Kontingent na zemědělce nejprve rozvrhoval starosta, ale protože se požadovalo stále víc, byly i zde 
zavedeny rekvizice. Bylo předepsáno, jaké množství zásob na osobu si každý může ponechat, a ostat-
ní se muselo odvést. Místní komisaři na lidech moc nevymáhali, takže se muselo přikročit 
k rekvizicím za asistence četníků a vojáků.  
Z těchto rekvizicí měl každý strach. Když přišla zpráva, že do vsi přijde rekvizice, každý v noci scho-
vával zásoby, aby o ně nepřišel. Nejednou se stalo, že někdo vše pečlivě ukryl a šel spát, pak ho ale 
napadlo, že ukryl špatně, vstal a šel přenášet na jiné místo, takže měl práci na celou noc. Ráno byl 
každý jako na trní, kdy rekvizice přijde. Když konečně přišla, se starostou a komisařem v čele, roz-
běhli se vojáci po stavení, vlezli na půdu, na patro do 
stodoly, zkrátka všude, kde byla vidět nějaká díra. 
Obyčejně se však za chvíli vrátili a hlásili, že nic nena-
šli. Stávalo se však, že ve vsi byl nějaký mstivý člověk a 
ten anonymně udal, že ten anebo ten má něco scho-
váno. V tom případě komisař nařídil podrobnou pro-
hlídku a nešťastníkovi pak všechno zpřeházeli, slámu 
a seno, i v zemi kopali. Když něco našli, tak to propa-
dlo státu a majitel ještě zaplatil pokutu. Podobně se 
vedlo tomu, kdo se zdráhal dobrovolně něco dát. 
Lidé schovávali, co se schovat dalo. Přišli také na ná-
pad odvézt obilí ze vsi. To naložili fůru obilí, na ně 
dali trochu hnoje, a když měla rekvizice přijít, jelo se 
jako s hnojem na pole. Obilí se dokonce ukrývalo i do 
hnoje na dvoře. Pytle se obalily slámou a hnojem se 
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Sbor dobrovolných hasičů vSbor dobrovolných hasičů vSbor dobrovolných hasičů vSbor dobrovolných hasičů v    letech 1921letech 1921letech 1921letech 1921––––1927192719271927  

Rok 1921: V lednu se u Tesárků konal věneček, na kterém hasiči utržili 414,60 Kč čistého zisku. 
Za tyto peníze pořídili jeden díl hadic a nové odznaky. Delegáti hasičského sboru se zúčastnili žup-
ního sjezdu v Německé Lhotě u Příbrami, sjezdu v Hřiměždicích, slavnosti hasičského sboru 
v Příbrami, veřejných cvičení v Suchodole a v Dolních Hbitech. Náš sbor také získal zemskou sub-
venci ve výši 300 Kč. 
Rok 1922: V tomto roce hasiči zorganizovali tři taneční zábavy, zúčastnili se župního sjezdu a sjez-
du hasičů v Pečičkách. Pro hasičskou knihovnu byla zakoupena kniha ,,Almanach legionářský“ 
a hasiči si předplatili časopis ,,Památník Zborova“.  
Rok 1923: Tohoto roku se u Tesárků pořádaly tři taneční zábavy, v červnu se čtyři členové sboru 
zúčastnili prvního sjezdu československého hasičstva v Praze. Také jsme měli zastoupení na sjezdu 
hasičské župy příbramské i župy dobříšské a na konferenci VDO v Příbrami. Od zemského výboru 
obdržel hasičský sbor subvenci ve výši 1000 Kč. 
Rok 1924: Sbor dobrovolných hasičů v průběhu tohoto roku uspořádal celkem čtyři taneční zába-
vy, z toho tři se konaly u Tesárků a jedna u Pileckých. Dále hasiči zakoupili hadice a nechali opravit 
stříkačku – berlovku. Zemská subvence tento rok činila 1000 Kč. Členové SDH se zúčastnili župní-
ho sjezdu, konference VDO v Příbrami a hasičského cvičení se stříkačkou v Boroticích. Ke konci 
roku měl sbor 47 činných členů a hasičská knihovna obsahovala 45 svazků.  
Rok 1925: I v tomto roce sbor uspořádal čtyři taneční zábavy. Dále se zúčastnil župního sjezdu 
a konference VDO a v listopadu obdržel 60 Kč od oborského honebního výboru. V prosinci na 
valné hromadě byl zvolen nový výbor, ve kterém mimo jiné zasedli tito členové: předseda Josef Pla-
vec (čp. 14), místopředseda Matěj Sedláček (čp. 4), jednatel Josef Míka (čp. 68), velitel František 
Rys (čp. 28) a pokladník Matěj Holobrada (čp. 44). 
Rok 1926: Opět se pořádaly čtyři taneční zábavy, obec darovala sboru 150 Kč a devět členů se zú-
častnilo hasičského sjezdu ve Zduchovicích. 
Rok 1927: I tohoto roku byly uspořádány čtyři taneční zábavy. Sbor zasahoval při požáru obytného 
domu v Lipinách a při požáru v Jabloncích, své delegáty měl na župní valné hromadě v Příbrami, 
na župním sjezdu v Kozičíně a na hasičském sjezdu v Hřiměždicích. Členové se dále zúčastnili 
hasičského cvičení v Luhách a církevních slavností v Hřiměždicích, kde sbor pravidelně přispívá 
částkou 20–30 Kč na hudbu. Na svoji žádost obdrželi hasiči příspěvek ve výši 50 Kč od První české 
pojišťovny a 50 Kč od Rolnické pojišťovny. Částky vybrané na tanečních zábavách, které připadly 
obecnímu úřadu, byly hasičům ihned navráceny na jejich činnost. V tomto roce to dělalo 265 Kč. 

Pavel Gažák 

přikryly. Rekvíroval se také omastek. Ten se ale dal ukrýt snadněji, protože ho nikdo neměl moc. 
Jednou z metod bylo polít sádlo v hrnci vrstvou povidel – a už bylo schované. Když rekvizice pomi-
nula, muselo se zase všechno z úkrytů vynést. 
Komisaři při rekvizicích však mysleli nejen na stát, ale i na sebe. Když někde na statku dostali dob-
rou svačinu, už se o rekvírování moc nestarali. 

Podle prvního dílu obecní kroniky sepsal Mgr. Jaromír Tejkal. 
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SLOVO Z  RADNICE 

Děkujeme našim občanům, 

kteří v říjnu přišli k volbám, 

a oznamujeme, že nové obecní 

zastupitelstvo v Hřiměždicích 

má toto složení: 

starosta: Jiří Novák 

místostarostka: Marie Junková 

členové zastupitelstva: Miroslav 

Červinka, Ing. Jiří Dragoun, Zuzana Fu-

hrmannová, Pavel Junek, Martin Pinkas, 

Jan Sedláček, Josef Vacek 

Úřední hodiny OÚ se nemění (po, st 9–17 h). 

Věříme, že se nám společně bude dařit udržo-

vat a rozvíjet obec ke spokojenosti všech oby-

vatel. 

Děkujeme odstupujícím zastupitelům a odstu-

pujícímu místostarostovi Františku Vackovi za 

práci, kterou vykonali  pro naši obec v před-

chozích volebních obdobích. 

V Hřiměždicích budeme řešit ko-

laudaci fotbalového klubu. Rádi 

bychom vybudovali víceúčelové 

tréninkové hřiště, opravili střechu 

na kulturním domě, nutná bude 

oprava čistírny odpadních vod, 

dále rozšíření kanalizace, rekultiva-

ce skládky, oprava místních komu-

nikací, oprava hasičské zbrojnice (vnitřní pro-

story) apod. Mělo by se uvažovat o zpevnění 

cest na místním hřbitově. Samozřejmě bude-

me podporovat místní sportovce a hasiče 

v jejich činnosti. Vše je otázkou peněz a pří-

padných dotací. 

 Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice 

Vážení spoluobčané, 
ve dnech 10. 10. a 11. 10. pro-
běhly volby do zastupitelstva 
obce. Chci zde poděkovat 
všem, kteří nelitovali svého 
času a přišli volit.  
Ve volebním obvodu Nečín 
byla účast voličů 63,2%. Lidé 
si vybírali ze tří kandidátek:  

č. 1 – Skaličtí 
č. 2 – Občané pro obec 
č. 3 – Sdružení nezávislých kandidátů          

   pro rozvoj obce Nečín 
Do zastupitelstva obce byli zvoleni 
z kandidátky č. 1: 

David Půda – 142 hlasů  
Ing. Petr Špína – 99 hlasů 
z kandidátky č. 2: 
MUDr. Naděžda Kupková –  
111 hlasů 
z kandidátky č. 3:  
Ing. Josef Kaiser – 317 hlasů 
Miloslav Pilecký – 277 hlasů 
Milan Hloušek – 251 hlasů 
Petr Moudrý – 265 hlasů 

Jan Dvořák – 240 hlasů 
Ing. Jiří Boštík – 241 hlasů 
Jiří Novák – 215 hlasů 
Jaroslav Marhoul – 242 hlasů 
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Vážení spoluobčané, 
chtěl bych Vám poděkovat za 
vysokou účast v podzimních vol-
bách, kde jsme téměř o 20 % 
převýšili celostátní průměr. Vy-
jádřili jste v nich podporu vedení 
oborské radnice, která i v příštím 
období bude pracovat ve stejném 
složení.  
Povedlo se nám přivést do obce investice za 
téměř 30 milionů korun a v této politice chce-
me i nadále pokračovat. V současné době má-
me schválenou dotaci z krajského úřadu na 
rozšíření kanalizační sítě na Závist, včetně 
opravy rozpadající se opěrné zdi. Finanční spo-
luúčast obce činí pouhých 5 %, smlouva je 
těsně před podpisem. Úvěr, který jsme získali 
na stavbu kanalizace a ČOV, jsme řádně spla-
tili, obec teď nemá žádné dluhy ani půjčky. 

V příštím roce se proto chceme 
pustit do připravované stavby 
víceúčelového hřiště za sportovní-
mi kabinami a zahájit projektové 
práce na stavbu chodníku od by-
tovky až k rodinným domkům 
proti čističce. 
V poslední době se v kanalizaci 
stále častěji objevují věci, které 

tam nepatří, zejména hadry a nerozpustné 
utěrky. Ty způsobují ucpávání a poruchy čer-
padel na čistírně a zbytečně tak zdražují její 
provoz. Prosím tedy všechny, aby dodržovali 
zásady pro vypouštění odpadních vod. 
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál vše 
nejlepší k blížícím se vánočním svátkům, 
zejména pevné zdraví a hodně spokojenosti 
doma i ve Vaší práci. 

Václav Lundák, starosta obce Obory 

SLOVO Z  RADNICE 

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce 
Nečín, které proběhlo dne 6. 11. 2014, byl 
starostou obce zvolen Ing. Josef Kaiser, mís-
tostarosty pánové Milan Hloušek a Petr 
Moudrý. Předsedou [nančního výboru byl 
zvolen Ing. Jiří Boštík, předsedou kontrolního 

výboru Ing. Petr Špína a předsedou komise ŽP 
pan David Půda. 
Jménem všech zvolených zastupitelů děkuji 
voličům za podporu.  

 Ing. Josef Kaiser, starosta obce Nečín 
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 ŽIVOT NÍ PROS T ŘE DÍ 

V rubrice Životní prostředí většinou představujeme upravované lokality v našich třech obcích 

a v krajině. V následujících třech číslech časopisu Mezi lomy vám postupně přiblížíme prostory, kde 

tráví volný čas děti, mládež a dospělí. Začněme v Hřiměždicích.  

Před třemi lety se tu lidé rozhodli udělat z obecních ploch u fotbalového hřiště centrum pro tráve-
ní volného času. Dohodli se, že místa, kde si hrají a sportují děti, mládež i dospělí, nebudou od 

sebe oddělená, ale vytvoří jeden celek. Jen rostlinné plůtky oddělí plochy pro nejmenší děti, pro 

děti starší a plochu sportovní – fotbalové hřiště. Součástí celého herního a sportovního komplexu 
je i svépomocně vybudovaná tělovýchovná klubovna s restaurací. 

Fotbalové hřiště využívají dospělí, děti a mládež. Aby travnatá plocha mohla sloužit k zápasům, 
tréninkům a navíc být celý rok volně přístupná, je třeba věnovat velkou péči trávníku. V loňském 

roce uvolnilo zastupitelstvo obce na zkvalitnění travní plochy částku cca 85 000 Kč. 

V nastávajícím volebním období chce zastupitelstvo herní a sportovní areál ještě rozšířit o nová 
hřiště a sportoviště. 

Pro starší děti je tu vybudovaný „lezecký areál“ z panelů s lany a dřevěnými i klasickými lezeckými 
chyty. Bezpečnost panelů a hnízd, vysokých přes dva metry, zajišťuje hluboká vrstva kačírku. Děti 

využívají rozmanitost netradičního herního prvku jinak, nežli byl záměr výrobců. Vymyslely si 

vlastní hry (honičku Do hnízda, Stop – zem) a tvořivě, po svém, si užívají netradiční pohyb. 
Menší děti mají herní areál oddělený zelenými plůtky: houpačky, hrazdičky, skluzavku, kolotoč 

a pískoviště plné hraček. 

Ke krásnému koloritu a atmosféře přispívá i krajina, kopečky za Vltavou, které rámují celý západ-

ní obzor tohoto příjemného herního a sportovního areálu. Není divu, že se tu lidé scházejí rádi. 

Eva Zirhutová 
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 CO SE D ĚJE ZA H UMNY 

Historie a současnost dobříšského zámkuHistorie a současnost dobříšského zámkuHistorie a současnost dobříšského zámkuHistorie a současnost dobříšského zámku    

Do Dobříše je to od nás jen pár kilometrů. Jezdíme tam nakupovat, k odborným lékařům a pro 
léky, občas třeba pro stavební materiál, možná někdy do kina či ti mladší na „dýzu“. Že je 
v Dobříši také zámek, je notoricky známo. Ale ruku na srdce: Co víme o jeho vzniku, historii ne-
bo majitelích, co víme o jeho současnosti? A byli jsme se vůbec kdy projít v jeho přenádherných 
zahradách?    

První písemná zmínka o tehdejším královském statku, v němž pobýval i panovník Václav I., je 
z roku 1252. O deset let později jej koupili Rožmberkové, ale hned na počátku 14. století od nich 
statek získal král Jan Lucemburský. Tento schopný válečník totiž nepřehlédl výhodnou polohu 
Dobříše, a tak na místě statku nechal vybudovat hrad, čímž se zároveň zasloužil o to, že z vesnice 
v podhradí se stalo městečko.  

V takzvané držbě hradu se pak střídaly různé bohaté šlechtické rody, sídlili v něm například Lob-
kowiczové, Kolovratové či Švamberkové, po nich dokonce i král Ferdinand I., jenž jej 
k doživotnímu užívání předal Vilémovi z Rýzmburka. Na počátku 17. století s ním už disponoval 
císař Rudolf II., známý to mecenáš všelikých umělců a badatelů. Jenže všechny jeho pokusy o oži-
vení zpustlého hradu ztroskotaly, a tak císař hrad v roce 1630 předal hraběti Bruno Mansfeldovi, 
čímž se začala odvíjet nová kapitola dobříšského panství. 

Colloredo-Mansfeldové jsou starý italsko-rakouský rod, jenž do českých zemí přišel v období tři-
cetileté války a zapustil zde dodnes trvající kořeny. Největší zásluhu na tom má patrně Jeroným 
Colloredo-Wallsee, který se oženil s Karolínou Kinskou, hraběnkou z prastaré české šlechty. Ten-
to muž byl vynikající vojevůdce, a proto byl při obraně Prahy proti Švédům ve zmíněné válce jme-
nován jejím guvernérem (stal se také velkopřevorem řádu maltézských rytířů v Čechách) a za své 
zásluhy pak dostal jako léno ke svému dobříšskému panství také panství Opočno. Nejstarší ze čtyř 
synů Jeronýma a Karolíny, Rudolf Josef, byl jako říšský kancléř Marie Terezie v roce 1764 pový-
šen do postavení dědičného říšského knížete a od té doby tedy tehdy velmi rozvětvená rodina nese 
knížecí titul. 

V majetku mocného rodu Colloredo-Mansfeldů se dobříšské panství značně rozrostlo a také 
vzkvétalo. Místo zpustlého hradu byl vystavěn zámek jako trojkřídlá budova s mansardovými stře-
chami a s nádhernými zahradami připomínajícími vídeňský Schönbrunn. V majetku rodu zůstalo 

dobříšské, opočenské 
a navíc i zbirožské pan-
ství i po rozpadu 
habsburské monarchie 
a ještě dlouho poté – 
i když význam a pozice 
šlechty po první světo-
vé válce výrazně upada-
ly. Teprve v roce 1942 
všechna panství vy-
vlastnili nacisté, po ro-
ce 1948 se dostala do 
rukou státu. Ale to už 
je nová historie, o které 
zase příště. 

                 Ivan Veselý 
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K O N ÍK O N ÍK O N ÍK O N Í Č C IČ C IČ C IČ C I     K O N ĚK O N ĚK O N ĚK O N Ě     

V minulém čísle jsme nahlédli do alchymie vaření 
piva a dozvěděli jsme se, jak velký význam má pro 
jeho kvalitu chmel, slad, a dokonce i voda. Dnes se 
zastavíme na skok v pivovarech. 
Pane Kabáte, u nás v České republice i ve světě produku-
jí pivo nejen velké průmyslové pivovary, ale i pivovary 
malé, tzv. minipivovary. Jsou v kvalitě piva těchto dvou 
konkurentů rozdíly? 
Každý sládek se ve svém minipivovaru snaží dát pivu 
individuální charakter. V pivovarech průmyslových se 
i při trvalé snaze o nové výrobky vaří převážně piva 
chuti uniformní. 
Sládek v minipivovaru musí na rozdíl od svých vel-
kých konkurentů obsáhnout všechno sám. Práci na 
varně, spilce, při kvasném procesu, zrání, distribuci a 
mnohdy i propagaci. 
Pro zajímavost stojí za to podívat se na historickou 
tabulku počtu minipivovarů v českých zemích: 
1480-1620 3600  pivovary a právovárečné   
  domy 
1785  1980 
1895  1004 
do 1914 648  hromadná uzavírka malých,   
  ručně ovládaných pivovarů 
1937  366 vliv světové krize 
po 1946 231 uzavírka většiny pivovarů   
  v bývalých Sudetech 
do 1990 71 z toho pouze 1 minipivovar  
  v Praze U Fleků 
2014   269 z toho 28 průmyslových,   
  241 minipivovarů 
Nejstarším trvale vařícím pivovarem na světě je Wei-
henstephan v Bavorsku. Pivo vaří od roku 1040. Nej-
starším doloženým pivovarem v Čechách byl pivovar 
v pražském Břevnově (od roku 993), ale patrně již 
dříve, od roku 970, fungoval pivovar v klášteře bene-
diktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Naším nejstar-
ším trvale vařícím pivovarem je Broumov-Olivětín 

(původně klášterní). Pivo vaří od roku 1348. Vznik 
pivovaru Černá Hora roku 1298, není historicky pod-
ložený. 
Které minipivovary máme tady v okolí? 
V okrese Příbram bych zmínil Prčice, Sedlčany, Obo-
řiště, Podlesí. Na hranicích okresu pak napří-
klad Jince nebo Hostomice. 
Všichni asi víme, jak důležitou osobou je pro pivovar 
sládek. Málokdo si ale dokáže představit, co je obsahem 
jeho práce.  
Sládek (pan starý) měl a má vždy nezastupitelnou roli. 
Se svým pomocníkem mládkem (podstarším) je duší 
pivovaru. Dříve, zhruba do pozdního středověku, 
sbírali sládci zkušenosti v několika pivovarech. Když 
se pak ucházeli o stálé místo, museli často skládat kau-
ci, neboť při špatné kvalitě piva mohl pivovar velmi 
prodělat nebo se dokonce vystavit hrozbě likvidace. 
Sládek musel mít dobré znalosti o kvašení a výrobě 
sladu. Ten si pivovary zhotovovaly samy. Kvašení je 
složitý proces, při kterém hraje roli nejen způsob kva-
šení (spodní, svrchní), ale také teplota a čas. Kvasný 
proces trvá až 6 měsíců, zrání například až 3 roky. 
V Čechách se „rodili“ výborní sládci. Jedním 
z nejslavnějších byl na přelomu 18. a 19. století Fran-
tišek Ondřej Poupě. Podle jeho zásad se vaří dodnes. 
Po získání zkušeností v pěti pivovarech zavedl tento 
sládek teploměr, pivní váhy a ječný slad. Ve svém po-
sledním působišti, v Brně, založil první pivovarnickou 
školu na světě. Zajímavostí je, že jedním z prvních 
absolventů této školy byl jeho starší bratr, sládek 
v Třebíči. Jeho poznatky doplnil prof. Emil Christian 
Hansen, vedoucí laboratoře dánského pivovaru 
Carlsberg. Dalším českým sládkem známým v Evropě 
byl F. Kratochwill. Jeho rodina dodnes vlastní pivovar 
v Chorvatsku. V období totality to byl sládek Kopři-
va, který naučil vařit pivo pivovary v jedenácti státech 
světa. Svoji činnost ukončil se zánikem pivovaru 
v Kralupech nad Vltavou. 
Nová generace sládků vzešla už z katedry prof. Basa-
řové na Vysoké škole chemicko-technologické, z ka-
tedry doc. Chládka na České zemědělské univerzitě a 
ze Střední průmyslové školy potravinářské technolo-
gie v Praze. Jména jako Černohorský, Krýsl, Kloub, 
Kroužek, Matuška nebo Hlavsa jsou známá nejen u 
nás, ale i ve světě. Čeští sládci pomáhají vařit dobré 
pivo v různých částech světa a tím českému pivu při-
spívají k udržení jeho dobrého jména. 
Děkujeme za  rozhovor. 

Eva Zirhutová 

TŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEMTŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEMTŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEMTŘIKRÁT O PIVĚ, ROZHOVOR S PANEM KABÁTEM    
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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  ----     U Č I T E L S T V ÍU Č I T E L S T V ÍU Č I T E L S T V ÍU Č I T E L S T V Í     

František JanotaFrantišek JanotaFrantišek JanotaFrantišek Janota    

Byl to hodný člověk, měl rád děti a rozuměl jejich duši. 
Byl respektovanou autoritou a zároveň i  vlídným člově-
kem. Díky němu chodily děti do školy s chutí.  Vzpomí-
nají pamětníci. 
Hřiměždickou školu si za své profesní působiště zvolil 
pan František Janota, mladý absolvent učitelského 
ústavu v Příbrami, v roce 1907. Zdejší kraj jej okouz-
lil natolik, že zůstal natrvalo. Založil tu rodinu, aktiv-
ně se zapojil do života v obci a ve své profesi dosáhl 
na post řídícího učitele. 
Dvaadvacetiletý Janota v Hřiměždicích nastoupil do 
nově otevřené čtyřtřídní školy, která zde v roce 1907 
nahradila dosud fungující dvoutřídku. Zodpovědně 
se věnoval předepsané výuce dětí a mimoto podporo-
val mimoškolní výchovu a vzdělávání. V obci fungo-
vala již před jeho příchodem spolková knihovna, kte-
rá pořádala osvětové přednášky pro veřejnost. Učitel 
Janota se naplno zapojil do činnosti spolku a často 
zde sám přednášel. 
V roce 1914 narukoval do války, po návratu se dále 
věnoval své učitelské profesi a obecně prospěšné prá-
ci. Kromě dětí učil i dospělé, a to na Všeobecné živ-
nostenské pokračovací škole, která fungovala od 
1. 10. 1929 vždy ve čtvrtek a v neděli dopoledne ve 
dvou učebnách zdejší školy. V obecních volbách 
v roce 1933 byl zvolen náměstkem starosty. Na 
sklonku své profesní kariéry stál u založení školního 
divadelního sboru. 

V penzi vedl pan Janota kroniku obce. Sám o sobě se 
v ní zmínil takto: „František Janota, ředitel nár. školy 
ve výslužbě, nyní kronikář zdejší obce, narodil se dne 
28. 12. 1885 v Hořejanech, okres Blatná, nyní okres 

Příbram. V roce 1889 přestěhoval se se svými rodiči 
do Bohutína, okres Příbram, kde vychodil 5 tříd 
obecné školy, potom 4 třídy reálného gymnázia 
a 4 ročníky učitelského ústavu v Příbrami, kde matu-
roval 10. července 1907. Na svoji žádost byl ustano-
ven okresním školním výborem od 1. září 1907 uči-
telem na obecné škole v Hřiměždicích… Zde vyučo-
val až do svého penzionování pro trvalou chorobu do 
1. září 1949.“ 
Pan řídící učitel František Janota zemřel na srdeční 
chorobu ve věku 75 let a je pochován na hřiměždic-
kém hřbitově. 

Ivana Nováková 

 
 

Antonín ČtverákAntonín ČtverákAntonín ČtverákAntonín Čtverák 

Byl velmi dobrým učitelem, všeobecně uznávanou auto-
ritou mezi dětmi a jejich rodiči, veselým, optimistickým 
a společenským člověkem. 
Narodil se 16. června 1919 v Příbrami, kde po ukon-
čení povinné školní docházky vystudoval učitelský 
ústav. Po studiích nastoupil jako učitelský začátečník 
na dvojtřídní školu do Čeliny, kde působil dva roky. 
Dalším jeho působištěm byla základní škola 
v Hřiměždicích, na které pracoval jako učitel i jako 
ředitel až do odchodu do důchodu v roce 1979. 
V rámci své pedagogické činnosti se plně věnoval 
práci s dětmi na prvním stupni a velice dobře je při-
pravoval na přechod na druhý stupeň. Na své žáky 
byl náročný a důsledně dohlížel na to, jak plní své 
úkoly, ale byl maximálně spravedlivý. 
Vedle svého pedagogického působení na škole se za-
pojoval i do činnosti místních hasičů, a to dětí i do-
spělých. Mnoho času věnoval organizaci hasičské čin-
nosti nejen v hřiměždickém sboru, ale i v rámci celé-
ho okresu, a dokonce pracoval i v krajských orgánech 
dobrovolných hasičů. Za jeho vedení se hřiměždické-
mu hasičskému sboru koncem 50. let minulého stole-
tí podařilo dosáhnout obrovského úspěchu – na pře-
boru republiky v Bratislavě skončilo družstvo mužů 
na 3. místě v rámci celé Československé republiky. 
Po odchodu do důchodu v roce 1979 působil ještě 
několik let jako učitel na ZŠ Nečín a stále se zajímal  
o práci hasičů v Hřiměždicích a okolních sborech. 
Měl velice rád krajinu kolem Vltavy, s nadšením o ní 
dětem vyprávěl a tomuto kraji zůstal věrný i po smrti. 
Svůj věčný sen sní na hřiměždickém hřbitově. 

Miloslav Pilecký 

VZPOMÍNKY NA HŘIMĚŽDICKÉ UČITELEVZPOMÍNKY NA HŘIMĚŽDICKÉ UČITELEVZPOMÍNKY NA HŘIMĚŽDICKÉ UČITELEVZPOMÍNKY NA HŘIMĚŽDICKÉ UČITELE    
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O nejstarší historii školy v PočepicíchO nejstarší historii školy v PočepicíchO nejstarší historii školy v PočepicíchO nejstarší historii školy v Počepicích    
    

Před více než sto padesáti lety stála v Počepicích dřevěná škola. Měla jednu třídu, jednoho pana 
učitele a velkou kupu dětí. Prý více než 200. Učily se číst, psát a počítat, stejně jako děti dnes, 
navíc měly náboženství, hospodářství a dívky pletení a šití. 
I tehdy už byl na školách školní řád, který říkal, co se smí a co se nesmí. Žáci měli povinnost 
chodit do školy 6 let, děti na vesnicích mohly celé léto zůstávat doma. Závidět jim ale nebylo co. 
Místo učení je čekala práce. Těžká práce na poli, úmorná práce při sušení sena, pasení dobyt-
ka… Do školy chodili chlapci i dívky. To není nic divného, řeknete si, ale v té době to bylo ně-
co! Možnost vzdělávat se totiž měli předtím jen chlapci. Učil je pan farář a místo do školy chodi-
li na faru. 
Každá škola něco stojí, i když je jen malá, dřevěná. Na školy tehdy přispíval ten, kdo měl. 
V Počepicích to byli páni Lobkovicové a později obec Počepice. Tehdy ještě neexistoval český 
stát, který by nějakou tou zlatkou přispěl, jen rakouská monarchie, a ta měla své rakouské zájmy. 
Jaké? Vytlačit češtinu ze škol i z úřadů, vyučovat němčinu jako hlavní jazyk, poněmčit český ná-
rod. 
Dětí přibývalo, do jedné třídy se už nevešly. Brzy se nevešly ani do dvou, a tak obec pro výuku 
pronajala místnost v domku pana Matějčky číslo 9.V počepické škole se scházely děti z celého 
okolí. Ze Skuhrova, Pořešic, Vysokého Chlumce. Chodily pěšky, jak jinak? Ráno šly do školy 
mnohdy i hodinu, odpoledne zpátky. Za každého počasí, ať bylo bláto, mráz nebo závěje po ko-
lena. Když počet dětí vzrostl nad 350, rozhodli počepičtí radní, že vystaví školu novou, velkou, 
cihlovou. Od roku 1864 tu stojí dodnes. 
Na školách dříve učili většinou muži. Často ti, co prošli svět a něco o něm věděli – vojáci.  
Dostávali plat, který jim vystačil tak akorát na polévku denně. Aby byli z čeho živi, nosily jim 
děti z domova proviant. Mouku, vejce, brambory, sádlo, med … 
Povídání o nejstarší historii počepické školy zakončíme zvoncem. Škola ho dostala v roce 1885, 
aby dětem vyměřoval čas vyučovacích hodin. Proč po třiceti dvou letech zvonit přestal, to už je 
jiná historie. Zajímavá, ale mnohem, mnohem smutnější. 

Eva Zirhutová 

    

 

VENKOVKÉ ŠKOLY (ZA HUMNY)VENKOVKÉ ŠKOLY (ZA HUMNY)VENKOVKÉ ŠKOLY (ZA HUMNY)VENKOVKÉ ŠKOLY (ZA HUMNY)    


