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Zvyky a obyčeje (1) 
Pouť 

Neděli po sv. Cyrilu a Metoději slavíme v Nečíni pouť. Pořádá ji hasičský sbor, který má tyto povinnosti: 
Obstará povoz, jenž přiveze faráře z Hřiměždic, požádá některého rolníka, aby vzal faráře na oběd, okrášlí 
kapličku břízkami. Některá hospodyně připraví vnitřek kapličky a ustrojí se družičky. V určitou hodinu se 
jde s průvodem a hudbou faráři naproti. Poté následuje mše svatá s hudebním doprovodem, obyčejně 
v podání pana Pípoty z Vestce. Po mši se odvede farář k rolníkovi, kde bude obědvat. Nakonec začne 
taneční zábava. 

Posvícení 

Posvícení se zde slaví po svátku sv. Jiljí, který je 1. září. Bývá dosti veselé a hlučné. Pořádají se taneční zá-
bavy. Posvícení se drží dva dny, v neděli a pondělí. V neděli už odpoledne vyhrává hudba a hraje tak dlou-
ho, dokud se účastníci nerozejdou, což bývá až ráno. V pondělí již v dopoledních hodinách přicházejí 
hosté zpět do hostince. Zde se jistě vyskytne některý opozdilý hudebník, ba i host. Zábava začíná znovu, 
ale už bez tance, pouze se vyhrává pěkné hodince. Obyčejně některý hudebník schází, a tak se kapela do-
plní nehudebníky. Nástroje dostanou jiné majitele a vzdychají a sténají pod tlakem svých mučitelů. Nejvíc 
při této hudbě vyniká buben, na nějž je každý mistr. Při této veselé zábavě se naskytne lecjaká podívaná. 
Například přijde manželka pro zpozdilého muže a slovy a různými ostřejšími výrazy nešetří, z čehož po-
vstává nové veselí. Kolem polední hodiny se vypraví celý průvod po koláčích. Vyhrává se na dvorech cha-
lup i statků a hospodáři obdarovávají hudebníky koláči, o něž se po skončení obchůzky všichni podělí. 
Odpoledne opět začne taneční zábava. Děvčata si obléknou své nejlepší šaty, protože je pěkná hodinka, 
tanečníky podarují hnětýnkami a vesele se tančí. Takto se zde slaví posvícení, které i přes nějakou tu bouři 
vesele skončí. 

Svatba 

Svatby se ve vsi slaví různě. Záleží na majetnosti toho, kdo svatbu strojí. Jsou případy, kdy se svatba odbý-
vá v úplné tichosti a k oddavkám se jde pěšky, avšak těchto případů je velmi málo. Obyčejně jede svatba 
do kostela dvěma třemi povozy, a chce-li se někdo obzvlášť předvést, tak i autem. Na svatbu se zvou pří-
buzní a známí ze strany ženicha i nevěsty. Pořádají se slavné obědy, při nichž se pronášejí různé přípitky 
a žerty. Své nároky mají při takové svatbě i vesnické děti. Chodí stát za dveře na takzvaný „čumák“ a jsou 
tam podělovány pečivem. Stává se taky, že při svatebním veselí po sobě hosté házejí cukroví. To je ten 
pravý požitek pro kluky, kteří pod stoly cukroví sbírají, což se samozřejmě neobejde bez pranice. K večeru 
se hosté rozcházejí obdarováni výslužkou, tedy koláči a jinými dobrotami. 

Křtiny 

Křtiny se u nás konají bez všech okázalostí a výstředností. Obyčejně se nový občánek křtí už třetí den po 
svém narození. Při křtu účinkuje, kromě faráře ovšem, většinou jen kmotr nebo kmotra s porodní asis-
tentkou. S novorozenětem se jde ke křtu do farního kostela pěšky. Po obřadu se v Hřiměždicích zajde do 
některého hostince na polévku a párek a pak zas pěšky domů. Doma je připraven lepší oběd, ale nekonají 
se žádné slavnosti ani se nezvou hosté, vše se odbývá v tichosti. Zvykem ale je, že kmotr nebo kmotra 
věnují nějaký peněžitý dar; říká se, že „ do podouštěte dal“. Tím jsou křtiny odbyty. 

Před 80 lety zapsal do obecní kroniky Fr. Krotil, letos přepsal Mgr. Jaromír Tejkal. 

PAMĚŤ REGIONU 
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OBORY 

Z kroniky  

obce 

Sbor dobrovolných hasičů v letech 1947–1957 

Rok 1947: V tomto roce pořádal oborský hasičský sbor dvě taneční zábavy a zúčastnil se církevních oslav 
v Hřiměždicích. Zde naši hasiči také oslavili 60. výročí vzniku SDH Obory. Sbor měl v tomto roce 
74 členů. 
Rok 1948: Činnost hasičů nebyla v tomto roce příliš rozsáhlá. Za zmínku stojí pořádání dvou tanečních 
zábav a účast při hašení dvou požárů. Nejprve šlo o požár lesa bratrů Malochů a poté o požár kůlny pana 
Josefa Soukupa (čp. 3). 
Rok 1949: Ani tento rok neopomenul sbor uspořádat dvě taneční zábavy. Dále se hasiči zúčastnili církev-
ních slavností v Hřiměždicích a oslav 1. máje v Dobříši. Členové sboru také vyčistili jímku na Mezkově 
louce, která je jedním ze zdrojů vody pro motorovou stříkačku. V tomto roce měl sbor 68 členů. 
Rok 1950: Tento rok přinesl velké změny. Vláda ČSR ve spolupráci s Ústřední hasičskou jednotou totiž 
schválila zcela novou podobu struktury hasičstva. Finanční zajištění požární ochrany na sebe přebírá stát 
prostřednictvím národních výborů. Místo sborů dobrovolných hasičů vznikají na úrovni obcí místní jed-
noty Československého svazu požární ochrany (ČSPO). Vzhledem k novým stanovám byl zvolen i nový 
výbor oborské místní jednoty, jehož předsedou se stal Josef Slabihoudek (čp. 15), místopředsedy pak byli 
zvoleni František Poslušný (čp. 37) a Václav Sirotek (čp. 58). Jednota v tomto roce uspořádala ples a pou-
ťovou zábavu. Měla 63 členů. 
Rok 1951: Tohoto roku uspořádali oborští požárníci ples, pouťovou taneční zábavu, svolali pět schůzí 
a zúčastnili se oslav Božího těla v Hřiměždicích. 
Rok 1952: V tomto roce museli naši požárníci celý měsíc držet noční žňové hlídky. Dále se zúčastnili 
okrskového cvičení v Luhách, okresní konference ČSPO, pomáhali při výdlažbě silnice a uspořádali dvě 
taneční zábavy. Ke konci roku měla jednota 68 členů. 
Rok 1953: V tomto roce se konal pouze požární ples. MNV zakoupil pro hasiče 9 pracovních obleků. 
Rok 1954: Požárníci tohoto roku uspořádali jeden ples, za podpory MNV zavedli elektrické světlo do 
požární zbrojnice a do výboru nově vstoupil Antonín Čerge (čp. 38) ve funkci strojmistra.  
Rok 1955: V tomto roce byl uspořádán ples a pouťová taneční zábava. Dále byl zvolen nový výbor. Před-
sedou se stal Josef Slabihoudek (čp. 15), velitelem Josef Soukup mladší (čp. 47) a zvoleno bylo ještě 
7 dalších členů. 
Roky 1956 a 1957: V těchto letech provedli mladí členové několik cvičení s motorovou stříkačkou. Jedno-
ta získala 9 nových členů, pomáhala při polních pracích JZD, při čerpání vody na stavbě kravína a při 
údržbě požární zbrojnice. Za úplatu naši požárníci čerpali vodu na stavbě Permonu. Na konci roku 1957 
měla jednota 49 členů. 
 

           Pavel Gažák 
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Odborná živnostenská škola 

Pro nejmladší generaci může být překvapením, že mnoho z nás se naučilo číst a psát na základní škole 
v Hřiměždicích a že tu vůbec někdy základní škola byla. Pro ostatní může být překvapením, že tu bývala 
nejen základní škola, ale též Odborná živnostenská škola pokračovací, a to ne zrovna krátce – fungovala 
skoro půl století.   
Co to vlastně bylo za školu, tahle živnostenská? A proč v Hřiměždicích? Abychom porozuměli, musíme se 
vrátit do předminulého století, do doby, která kypěla vynálezy a objevy. 
Vědecko-technický vývoj ve druhé polovině 19. století překotně zrychlil a vliv pokroku se podepsal na 
všech sférách života společnosti. Do světa začaly pronikat nové technologie a tomu se přizpůsobovaly me-
tody práce. Už se nedalo dělat všechno postaru, ale v mnoha profesích si lidé museli osvojit moderní po-
stupy. Doba kladla čím dál tím větší nároky také na vzdělání.  
S rozmachem živností a průmyslu šel ruku v ruce vývoj školství. Od roku 1883 byly v našich zemích zřizo-
vány pokračovací živnostenské školy, kde si učňovská mládež doplňovala vzdělání o znalosti teoretické. 
Praktické vzdělání ve svém oboru získávali učni, tak jako dosud, u mistrů toho kterého řemesla. 
Hřiměždice byla obec významná a její školní obvod obsáhl okolí nejméně od Zvírotic do Velké a od Zrůb-
ku po Žebrák. Žilo zde hodně lidí. Za prací se nedojíždělo. Většinu obyvatelstva živila práce, kterou vyko-
návali v dosahu domova. Řemesla a drobné živnosti – to byl hlavní zdroj příjmů zdejších rodin.  
Země potřebovala v každé své oblasti – tedy i na Hřiměždicku – řemeslníky vzdělané, proto již v roce 
1885 rozhodla c. k. okresní školní rada o otevření živnostenské pokračovací školy v Hřiměždicích.  
Pro školu nebyla ve vsi zřízena budova, ani nebyli povoláni učitelé. Jak tedy fungovala? Podobně jako dnes 
fungují večerní školy. V odpoledních a večerních hodinách učitelé vyučovali učně ve třídách, v nichž dopo-
ledne učili školní děti. Vzdělávání učňů tedy probíhalo ve dvou rovinách. Učni si přes den odbyli praktický 
výcvik u svého mistra v dílně nebo v partě, záleželo, čím se kdo učil, a po praxi dvakrát či třikrát týdně – 
jak v které době – se sešli v živnostenské škole k výuce společných předmětů. Odměnou učitelům za tuto 
práci byla takzvaná renumerace, což bylo vylepšení stávajícího platu. V jednom ze zápisů z počátku exis-
tence školy stojí: „Renumerace jest vyměřena na 192 zl. ročně.“   
Dochované zápisy ze školních porad mají svou historickou hodnotu, ale také zaujmou půvabem tehdejšího 
vyjadřování. 
16. září 1885 – první učitelská porada: 
Řídící učitel zahájil schůzi slovy: „Dostalo se mi té cti, že ustanoven jsem řídícím učitelem při škole zdejší. Jsem si dobře 
vědom, jaké obtíže úřad takový s sebou nese, avšak kde slabé síly mé nedostačí, tu vyprosím si, pánové, Vaši vzájemnou 
pomoc.“ 
Poté následovalo několik vět k panu faráři a ostatním pedagogům a byl přečten dopis c. k. okresní školní 
rady, kde mimo jiné stálo, aby se učitelé „nápadným způsobem nezúčastňovali voleb jako sběratelé hlasů, nýbrž jako 
političtí předáci…“  
Pak se účastníci věnovali praktickým záležitostem: „V 1. třídě bude vyučovat kolega St. Ruth, v 2. třídě kolega 
Kar. Falc a ve 3. třídě řídící učitel.“ 
Docházka žáků do živnostenské, ale asi i do obecné školy občas nebyla nijak valná, jak můžeme vyrozumět 
ze zápisu z r. 1887:  

„Okresní školní rada sdělila, že dle zprávy okresního školního inspektora se při zdejší škole zhoršila návštěva školy. By se 
návštěva zlepšila, usneseno:  
Třídní učitelé, vzkazujte rodičům, by dítky bedlivě do školy posílali. 
Napomínejte dítek samých, by pilně školu navštěvovaly.  
Tažme se po příčinách, proč dítky školu zanedbávají. 
Žáci nechť se sami omlouvají, proč školu zanedbali.  
Veledůstojný pan farář požádán, by na kazatelně lid povzbuzoval k lepší návštěvě školní.“ 
Zda se školní docházka zlepšila, již v zápise není. 
Vývoj pokračoval, za téměř padesát let se mnoho přihodilo a starý školský systém přestal vyhovovat no-

HŘIMĚŽDICE 
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vým trendům. Venkovu se otevřely nebývalé možnosti s příchodem autobusové dopravy. Spojení s městy 
se zjednodušilo a dojíždění se stalo běžnou a dostupnou praxí. Školství se vyvíjelo a reformovalo a česko-
slovenský stát pro řemesla chtivou mládež otvíral učiliště, v podstatě podobná těm dnešním, většinou ve 
městech. Na venkovská učiliště se přestalo dostávat peněz.   
Hřiměždice o svoji živnostenskou školu přijít nechtěly. Byla zavedená, využívaná a v kraji měla dobrou 
pověst. Školní rada se bránila zavření školy, snažila se sehnat prostředky na její další, třeba i částečný pro-
voz.  
Ze zápisů ve školním roce 1930/31 se dají rozpoznat poměry a situace, jež škola řešila. 

Zápis konaný 2. října 1930 za přítomnosti podepsaných: 

„Roztřídění žáků 1. a 2. ročníku: Učňové kameničtí II. ročníku vyučováni budou kreslení a rýsování zvláště. Vyučovati je 
bude p. uč. Fr. Janota. Ostatní učně, rukavičkáře, tesaře a zedníky, kreslení a rýsování vyučovati bude p. říd. uč. Jos. Čer-
ník. Rýsování a kreslení v I. a II. ročníku vyučuje spr. školy Josef Fiala, též občanské nauce ve II. ročníku. Živnostenským 
počtům a kalkulaci I. a II. ročník vyučuje p. uč. Miloslav Falc, technologii ve II. ročníku v oboru kamenickém vyučuje 
správce lomu „Konstruktiva“ p. Pandula. 
Třídní učitelé: I. ročník p. Jos. Fiala, II. ročník p. Miloslav Falc 
Sešity a veškeré potřeby ke kreslení zakoupeny budou u p. Aloise Kloudy. 
Podepsáni: Jos. Fiala, Falc Miloslav, Jos. Černík, Fr. Janota“ 

Zápis konaný 15. října téhož roku:  

„Předseda zahajuje schůzi a dává na projednání dopis p. Ing. Jiřího Zacha č. j. 458 ze dne 8. 10. 1930 stran odborného 
vyučování.  
Školní výbor bere s politováním přípis pana inspektora Ing. J. Zacha na vědomí, že nemohl vyhověti jemu, aby při zdejší 
pokračovací škole zjednáni byli odborní učitelé pro učně rukavičkářské a kamenické. Školní výbor nemá prostředků, aby 
mohl finančně odměňovati odborné síly takové, a jest v tom domnění, že spíše patří odborné učitele zjednati si společenstvům, 
jako je např. společenstvo kameníků v Praze, v kterém určitě jsou zastoupeny všechny zde vůkolní firmy, které učně do školy 
zdejší docházející zaměstnávají, a společenstvo jejich jistě disponuje peněžními prostředky mnohem většími než školní výbor 
pokračovací školy v Hřiměždicích, takže by mohli v zájmu svého učňovského dorostu odborného učitele si vydržovati. Školní 
výbor je přesvědčen, že jest to jejich svatou povinností, aby se o učně starali, aby učňové odborně vyučováni byli. Totéž platí 
o řemesle rukavičkářském. Proto ale školní výbor pokračovací školy zdejší starati se bude, pokud to bude v jeho moci, že 
u firmy Rada v Nečíni a u firmy Hubatka ve Velké, kdež dílovedoucí jejich odbornou školu kamenickou v Hořicích absol-
vovanou mají, je požádali, zdali by ve zdejší škole vyučování odborné konati chtěli.  
K návrhu pana L. Krejčíka, člena školního výboru, budou vypsáni učňové, kteří dostali za vyučenou v r. 1929–30 a byli 
přihlášeni u společenstva v Sedlčanech, aby společenstvo toto přináležející poplatky z přípovědi a za vyučené zdejší škole 
správně odvedlo.“ 
V roce 1932 byla činnost Odborné živnostenské školy pokračovací v Hřiměždicích ukončena.  
 

Ivana Nováková 
Zdroj: Školní knihy uložené v Okresním archivu Příbram 

Podpisy učitelů a členů školních rad ze zápisů z let 1885–1931 
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SLOVO Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi informovat Vás o mož-
nosti využívání sběrného dvora fir-
my DOKAS Dobříš, s. r. o.  Provoz-
ní doba sběrného dvora: PO, ST, PÁ 
7–12 a 13 –18 hod., SO 8–12 a 13–
18 hod., telefon: 318 521 065. Obča-
né obce mají v roce 2016 možnost 
odevzdat zdarma pneumat iky 
z osobního automobilu (4 ks/rok). 
Zdarma je také odevzdání skla, papí-
ru, plastů a dřeva (ne lamina, lakovaného dřeva 
a dřevotřísky). 

Ve sběrném dvoře je dále možné zdarma uložit 
(v množství 40 kg/byt. jednotka/rok): izolační 
materiály, izolační materiály s obsahem azbestu, 
stavební materiály na bázi sádry (sádrokarton), dře-
vo, směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků. 

Nebezpečný odpad (mazací oleje, brzdové kapali-
ny, barvy, akumulátory apod.) je možné také zdar-

ma odevzdat ve sběrném dvoře ne-
bo využít mobilního sběru, který je 
naplánován na sobotu 2. dubna 
a sobotu 17. září.  

Zdarma se ve sběrném dvoře může 
odevzdat také biologicky rozložitel-
ný odpad. Na návsi v Hřiměždicích 
a ve Vestci byly přistaveny kontej-
nery ze ZD Nečín. Na vývěskách 
i u kontejnerů byly uvedeny infor-
mace o tom, jaký odpad do kontej-

neru odložit, tj. listí, trávu, štěpku. V kontejnerech 
přesto byly nalezeny ostříhané dlouhé, silné větve 
z keřů, vánoční stromeček nebo plechový kanystr. 
Proč se nedodržují určená pravidla?      

Okolo kontejnerů na tříděný odpad se hlavně 
během léta hromadí odpad, který není určen do 
tříděného odpadu. Na obecním úřadě je možné 
zakoupit pytle na odpad – pytle s logem firmy 
DOKAS. Svoz pytlů probíhá pouze 
v Hřiměždicích u vývěsek naproti čp. 68, pytle 
jsou odváženy pravidelně každé pondělí dopoled-

SLOVO Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 

rok 2016 je pro obec Nečín velmi 
významným, jelikož v něm bude 
realizována velká obecní stavební 
akce – „Tělocvična při ZŠ  Nečín“. 

Obec Nečín má již platné územní 
rozhodnutí a v únoru bude pro-
jekční firma odevzdávat dokumen-
taci pro stavební povolení. Jestliže 
nenastanou komplikace, bude mít 
obec Nečín v měsíci duben, případ-
ně květen vydané stavební povolení. Poté by násle-
dovalo vypracování dokumentace pro realizaci 
stavby a výběr zhotovitele a vyhlášení soutěže na 
zhotovitele stavby tělocvičny.  

Zastupitelstvo obce předpokládá, že vysoutěžená 
cena díla bude do 25 mil. korun a že zahájení stav-
by tělocvičny se stihne ještě v roce 2016.  

Dále bych Vás chtěl informovat o budoucnosti 
pobočky České pošty v obci Nečín. V prosinci 

2015 oznámila Česká pošta, s. p., 
převedení stávající pobočky České 
pošty v Nečíni do režimu Pošta 
Partner k 1. 7. 2016. To znamená 
zrušení stávající pobočky a nabídka 
provozování Pošty Partner obcí 
Nečín. V případě, že obec nebude 
mít zájem Poštu Partner provozo-
vat (+ cca 30 % náklady z obecního 
rozpočtu), osloví Česká pošta, s. p., 
alternativního partnera z řad ko-
merčních subjektů (řetězec COOP).  

Protože obec nemá vlastní prostory pro provozo-
vání, požádala vedení České pošty o zvážení mož-
nosti o bezúplatném, popřípadě úplatném převodu 
nemovitosti čp. 3, kde v současné době pobočka 
České pošty sídlí, do majetku obce. V dalších vydá-
ních časopisu Mezi lomy budou občané informo-
váni o pokračování jednání s Českou poštou. 

                              Ing. Josef Kaiser, starosta obce Nečín 
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SLOVO Z RADNICE 

Milí čtenáři, 

několik spoluobčanů se na mne ob-
rátilo s dotazem na povinnou revizi 
kotlů v letošním roce. Tuto proble-
matiku řeší zákon č. 201 z 2. května 
2012, o ochraně ovzduší. Z něho 
vyplývá, že provozovatel spalovací-
ho stacionárního zdroje na pevná 
paliva o jmenovitém tepelném pří-
konu od 10 do 300 kW včetně, který 
slouží jako zdroj tepla pro teplovod-
ní soustavu ústředního vytápění (což jsou 
v podstatě všechny běžně používané kotle pro 
vytápění bytů a rodinných domů), je povinen pro-
vádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu tech-
nického stavu a provozu zdroje.  

První kontrola musí být provedena nejpozději do 
31. 12. 2016 a může ji provést pouze odborně způ-
sobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, 
která má od něj oprávnění k jeho instalaci, provo-
zu a údržbě. Na základě kontroly vystaví oprávně-
ná osoba doklad, který si již od 1. 1. 2017 může 
vyžádat odbor životního prostředí obce 
s rozšířenou působností (pro nás MěÚ Příbram). 
Pokud tento doklad provozovatel kotle na vyžádá-
ní nepředloží, vystavuje se riziku uložení pokuty až 
do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, a až 
50 000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu ne-
bo osobu právnickou. Seznam odborně způsobi-

lých osob by měli výrobci kotlů 
zveřejňovat na svých webových 
stránkách. Seznam těchto osob pro-
školených pod dohledem Hospo-
dářské komory ČR je zveřejněn na 
internetových stránkách: http://
www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Můžeme polemizovat o vhodnosti 
zavedení této povinnosti, nicméně 
tak jako si majitelé automobilů 
zvykli na pravidelné technické pro-

hlídky, i majitelé kotlů musí respektovat dvouleté 
revize svých zařízení. 

Stejný zákon řeší i zákaz spalování odpadů. Nebez-
pečné je především spalování plastových odpadů 
s obsahem PVC, které obsahují vysoké množství 
chlóru. Při reakci chlóru s nespálenými organický-
mi látkami dochází ke vzniku tzv. dioxinů, které 
jsou vysoce toxické, a to i ve velmi nízkých kon-
centracích. Dále není možné spalovat chemicky 
ošetřené dřevo, dřevotřísku a jiné lepené dřevo či 
odpadní oleje. Je třeba si uvědomit, že ten, kdo 
toto nedodržuje, znečišťuje okolní ovzduší nejen 
svým sousedům, ale i sobě. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám všem pevné zdraví, 
hodně pracovních i osobních úspěchů. 

Václav Lundák, starosta obce Obory 

ne. Bohužel se zde hromadí i pytle bez loga. Uvě-
domte si, že vše platíme z obecního rozpočtu. 

Informace k přemístění pošty na obecní úřad: Za-
stupitelé obce se rozhodli, že nechtějí, aby byla 
pošta v Hřiměždicích zrušena. Pokud by obec 
poštu odmítla, byla by nabídnuta všem právnic-
kým osobám v obci a mohla by být provozována 
kdekoli v obchodě, restauraci, garáži apod. 
V případě, že by o to neměl nikdo zájem, pošta by 
v obci musela být dále provozována, ale časem by 
došlo k jejímu úplnému zrušení.  

Dne 4. dubna 2016 bude na obecním úřadě spuště-
na tzv. Pošta Partner. Provozní doba: PO–ST 13–
16 hod., ÚT, ČT a PÁ 8–11 hod. Služby budou 
stejné jako u stávající pošty, bude zde možnost do-
bíjení kupónů do telefonu a hlavně Vám nikdo ne-

bude nutit produkty. Ptali jsme se na možnost pro-
deje novin, ale museli bychom splnit podmínku, 
týkající se jejich množství (noviny za 5 tis. Kč/
měsíc), která je pro nás asi nereálná. Uvažujeme, že 
by po vyklizení stávající pošty mohl být tento pro-
stor pronajat pro účely miniobchodu apod. 

Na obecní úřad lidé často volají a ptají se, kdy bude 
letošní pouť. Tak si všichni zapište termín, kterým 
je neděle 24. července. 

Přeji Vám všem klidný konec zimního období 
a krásné prožití blížících se svátků jara. 

      
 Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice  
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ŠKOLA 

Škola v pololetí 

Není to tak dlouho, co školní rok začal, a již jsme za pololetím. V tomto slově to je vlastně obsaženo: Čas 
neplyne, ale letí. A rekapitulace pololetí bohužel začíná tou nejsmutnější zprávou. Pracovala v naší škole přes 
dvě desítky let, v posledních letech jako asistentka pedagoga. V pololetí náš sbor opustila, nenadále a navždy. 
Naše dlouholetá kolegyně a báječná kantorka paní Alena Jelínková zůstane navždy v srdcích našich i svých 
bývalých žáků.  

14 našich vycházejících žáků si vyhledává (nebo již vyhlédlo) svá nová působiště. Stejný počet, jako je vychá-
zejících, bude i přicházejících. Ano, 14 dětí je zapsáno do budoucí první třídy. 

Okolo pololetí také začíná sezóna vědomostních soutěží. 4. února se Karolína Černá a Karolína Janušková 
z 9. třídy zúčastnily okresního kola Olympiády v českém jazyce, přičemž prvně jmenovaná si přivezla pěkné 
deváté místo. 11. únor byl vydařeným dnem pro výpravu olympioniků – zeměpisců. Zlatou získal v kategorii 
7. tříd Jakub Tesárek, stříbrnou v kategorii 8. a 9. tříd Martin Tyrmer a v kategorii 6. tříd skončila na 6. místě 
Nikola Vdovjaková.  

Přestože tato zima byla na sníh skoupá, proběhlo v týdnu po vánočních prázdninách Hravé lyžování na Mo-
nínci, kterého se zúčastnilo na dvacet dětí z MŠ. Tato akce si mezi dětmi získává stále větší popularitu, letos se 
konala již potřetí. Velice vydařená a oblíbená jsou také maňásková divadelní představení, která si pro děti při-
pravují samy paní učitelky. Nebo týden chemických kouzel, ten dětem také učaroval. 

Nosnou akcí doby předvánoční, adventní, bylo tradiční Vánoční zpívání. Vystoupení žáků MŠ, ZŠ a družiny 
korunovalo rozsvícení vánočního stromu a pompézní ohňostroj. V tomto období byly mladší děti také na 
Karlštejně na výstavě betlémů, školka měla tvořivou dílničku. Deváťáci se převlékli za sv. Mikuláše a jeho 
doprovod a nadělovali ve školce a školní družině. Rada rodičů připravila Mikulášskou nadílku pro děti v KC 
Restaurantu v Nečíni. Těsně před Vánocemi jela škola bruslit na stadion v Sedlčanech.  

Na podzim se škola připojila k výzvě DRAB Foundation „Obědy dětem“. Podzim byl také obdobím sportov-
ních soutěží a sběrových akcí. Podrobnosti k tématům a dění ve škole můžete nalézt na www.zsnecin.cz. 

Z toho, co nás čeká, se může týkat široké veřejnosti např. muzikál „Ať žijí duchové“ v hudební úpravě naše-
ho bývalého žáka Jana Marhoula. Do KDJS Sedlčany na představení děti z naší školy samozřejmě vyrazí. Hra-
je se od konce února. Také na konec února připravila rada rodičů dětský karneval. Konkrétně se bude konat 
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27. 2. od 14 hod. v restauraci v Drevníkách. Jarní sběry samozřejmě nemohou chybět. Sběr sušených šípků, 
pomerančové a citronové kůry a sběr elektroodpadu proběhnou 7. a 8. 4. ve vestibulu školy. Dodávám, že 
drobný elektroodpad a baterie lze vhazovat do kontejnerů ve vestibulu po celý rok. Celoročně sbíráme také 
víčka od PET lahví, tzv. „Víčka pro Kubíka“. 

A závěrem jedno důležité datum: 6. duben je termínem zápisu dětí do mateřské školy! 

Mgr. Petr Tyrmer, ZŠ a MŠ Nečín 

 

Nečínský turnaj ve stolním tenise 

Stolní tenis je sportem materiálně a především prostorově nenáročným, a proto se mu lze věnovat v podstatě 
kdekoliv, takže se stal typickým rekreačním sportem. Stačí postavit stůl někam, kde nefouká vítr, protože 
dnešní celuloidové balónky jsou příliš lehké. Není k tomu tedy potřeba přímo tělocvična, stačí třeba prostor-
nější chodba, stodola, krytá veranda u chalupy nebo i velký stan či restaurační místnost. 
V 50. a 60. letech se „pinec“ takto rekreačně hrával i v nečínské hospodě U Vandasů. A před 17 lety místního 
rodáka Pepíka Kozu (zvaného Šampus) napadlo, že by se tahle tradice mohla obnovit. Kamarád Kamil Jelínek 
byl pro, dvojice oslovila pár dalších kluků z Nečíně i okolí, do zšeřelého sálu bývalého Sokola instalovali halo-
genová světla, hospodskému Matějkovi zaplatili nájem a uspořádali turnaj. Šampus si možná myslel, že vyhra-
je, ale vyhrál Kamil a stal se pak hlavním organizátorem všech dalších turnajů, včetně toho posledního loňské-
ho, v pořadí sedmnáctého. 
„Od prvopočátku jsme turnaj chápali jako otevřený, přihlásit se může každý bez rozdílu pohlaví či věku, hrát 
mohou i registrovaní hráči z nízkých soutěží, ale i bývalí opravdu závodní hráči, což byl třeba případ trojná-
sobné vítězky Jany Bártíkové. Chceme, aby turnaj měl dobrou kvalitu a aby se ho zúčastňovali borci z co nej-
širšího okolí. Ale zároveň si přeji, aby si turnaj všichni zúčastnění užili. Systém proto garantuje každému nej-
méně pět utkání. V nich samozřejmě absolutní amatér narazí na lepší borce. Ale to právě je pro růst těch začí-
najících jenom dobře,“ vysvětluje podstatu turnaje Kamil Jelínek. 
K tomu letošnímu bylo přihlášeno 24 hráčů (už ale hrálo i 32 účastníků). Rozděleni byli do čtyř skupin po 
šesti, čtyři postupující z každé pak byli zapsáni do klasického pavouka s k.o. systémem. Už počtvrté za sebou 
se ovšem poté, co pan Matějka hospodu zavřel, turnaj pořádá v restauraci U Kocíků. „Není tu moc místa, ale 
kluci vynesou z jídelní místnosti stoly a pak je zase vrátí a štamgasti, pokud nefandí, i kolemjdoucí se mohou 
posadit do salónku. Mám další den trochu víc starostí s uklízením, ale žádný nájem od pořadatelů nechci. 
Hlavně že si to kluci užijí a že si vzájemně vyhovíme. Vždyť jsou Vánoce…,“ říká se svým krásným mladic-
kým úsměvem odpovědná vedoucí restaurace Kristýna Kocíková. 
Turnaj se totiž od prvopočátku, a to neměnně každoročně, hraje na druhý svátek vánoční, tedy na sv. Štěpána. 
Ten sedmnáctý po mnoha lítých bojích nakonec dospěl v odpoledních hodinách do bitvy o 3. místo, kterou 
pro sebe rozhodl domácí borec Minár. „Třetí místo je dobrý. Je fakt, že v průběhu zápasu o postup do finále 
byly míče, které jsem mohl zahrát lépe, ale v téhle letošní velmi dobré konkurenci jsem se svým umístěním 
spokojen. Tím spíše, že s mým soupeřem Luďkem Velebilem jsem na jiných turnajích, třeba v Drevníkách, 

SPORT 
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vždycky prohrál, ale teď, v tom nejdůležitějším, jsem konečně uspěl,“ konstatoval spokojený bronzový me-
dailista. 
Schylovalo se k finále. A pozor: Nebyl to zápas jen tak ledajaký – ani prostředím, ani atmosférou, ani drama-
tičností svého vývoje! Přebytečné stoly byly odneseny a uprostřed sálu zůstal jen jediný, aby aktéři finále měli 
dostatek místa. Ti poté, co nastoupili, se navzájem představili, podali si ruce a rozhodčí utkání (mimochodem 
vítěz tří předešlých ročníků David Stibor) vyzval přítomné a zejména ty shromážděné kolem baru: „Prosím, 
abyste se ztišili, nechť zápas může mít důstojný průběh.“ A představte si: Stalo se. No, olympiáda hadr! 
Podle propozic se hrálo na čtyři vítězné sety do 11 bodů ze sedmi. Z počátku to vypadalo, že není o čem 
mluvit, protože domácí borec Pavel Vacek vedl už 3:0. Jenže typický obranář 33letý Karel Pastika, který je 
původem ze slovenského Prešova, před 11 lety přijel hrát fotbal za Příbram, usídlil se ve Slivici a teď si coby 
prodejce ojetých vozů po konci fotbalové kariéry jezdí občas zahrát pinčes s kamarády v Drásově, to ne-
vzdal: Vyrovnal na 3:3 a nastalo to vzpomínané drama. Ve strašně opatrném a nervózním rozhodujícím setu 
to bylo 8:8 a Pastikovi k vítězství chyběl už jen krůček, jenže dvě školácké chyby ho o tuhle šanci připravily a 
poslední míčky uhrál soupeř. 
„Tvoje tzv. zmrtvýchvstání bylo úžasné, ale co se stalo v závěru?“ ptám se. „No, já nejsem člověk, který se 
vzdává, hraji prostě do poslední chvíle. Takže jsem dotahoval, dotahoval, ale nakonec to nedotáhl. Trochu to 
mrzí, ale na druhé straně jsem moc rád, že jsme si tady s kamarády mohli užít krásnou sobotu, a všem pořa-
datelům děkuji za krásný turnaj. Rád se příště znovu zúčastním,“ hodnotil své vystoupení velmi sympatický 
mladý muž. 
A co vítěz?  Na rozdíl od soupeře hraje pravidelně, byť jen nejnižší soutěž, tzv. pralesní ligu, za Voznici C. 
„Vedl jsem 3:0 a nějak se mi usídlilo v hlavě, že už se nemůže nic stát. Člověk trochu poleví a na malér bylo 
zaděláno. Naštěstí soupeř dva poslední míčky úplně zahodil a já už to pak nezazdil. Zúčastnil jsem se už řady 
těchto vánočních turnajů a teprve letos to vyšlo. Konečně budu na tom poháru taky zapsaný. Dlouho jsem 
v Nečíni bydlel, hrál jsem tu i fotbal, a i když jsem se už odstěhoval, děkuji divákům, že na mne nezapomněli 
a že mi fandili,“ říkal po skončení turnaje evidentně dojatý vítěz. 
Zbývalo už jen, aby Kamil Jelínek spolu s předsedou místního Sokola Jirkou Novákem předali bohaté potra-
vinové dárkové koše medailistům a vítězi navíc putovní pohár. Na ten ovšem musí Jarda Vančát řečený Ber-
ka pořídit jeho jmenovku. Všichni doufají, že to nebude trvat tak dlouho jako v případě jmenovky šestnácté-
ho vítěze…  
17. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise v Nečíni tedy úspěšně skončil. Ať žije 18. ročník!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivan Veselý 

Dosavadní vítězové: 

I. ročník: Kamil Jelínek 

II. ročník: Milan Hájek 

III. ročník: Jiří Mácha 

IV. ročník: Petr Sojka 

V.–VIII. ročník: Milan Hájek 

 

IX. ročník: Václav Lundák 

X. ročník: Milan Hájek 

XI.–XIII. ročník: Jana Bártíková 

XIV.–XVI. ročník: David Stibor 

XVII. ročník: Pavel Vacek 
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Vltava 
2. Vodní cesta 
Voda se odedávna využívala k cestování a dopravě. Výjimkou nebyla ani Vltava. Tu sice proslavila 
především voroplavba, ve skutečnosti se tu ale ve velkém dopravovalo i jiné zboží, především sůl 
z Rakouska. Pro kopcovité, nepříliš úrodné a řídce osídlené střední Povltaví řeka představovala hlav-
ní spojení se světem i významný zdroj obživy. 

O tom, že Vltava byla už ve středověku především dopravní tepna, svědčí i výnos Karla IV. ze 14. století, pod-
le něhož musely mít všechny jezy na řece vorové propusti. Ještě důslednější byl císař Ferdinand III. Habsbur-
ský vládnoucí v 17. století, který musel obnovovat zemi zničenou třicetiletou válkou: „Nařizujeme, abychom 
našemu zchudlému Českému království pomohli, využívat hlavní zemskou řeku jenom pro plavbu, strhnout 
bez milosti překážející jezy a mlýny, stromy a skály.“ Potvrdil to i Navigační patent z roku 1772, vydaný císa-
řovnou Marií Terezií: „Naše zákonodárství pohlíží na plavbu a voroplavbu jako na nejdůležitější veřejný zá-
jem. Jiné využívání vody připouští pouze tehdy, pokud to není na závadu plavebním účelům.“ 
Dřevo a sůl 

První historicky doložená zmínka o plavení dřeva pochází z roku 1316, kdy král Jan Lucemburský udělil Staré-
mu Městu pražskému privilegium předkupního práva na kmeny dopravené po Vltavě. Nejdříve se plavily sa-
mostatné kmeny, které se pak zachytávaly a zpracovávaly u Davle a níž, později se přešlo k jejich svazování do 
vorů (v odborné terminologii „pramenů“). Vory většinou končily v Praze na Výtoni nebo na Smíchově a jejich 
posádky se pak pěšky vydaly proti proudu pro další pramen. Jedna parta za sezónu absolvovala i desítky pla-
veb. K vedení pramenů i šífů byly potřeba dlouholeté zkušenosti, proto stát od roku 1821 vyžadoval složení 
zkoušek. Na jejich základě kormidelník dostal patent, který ho opravňoval k plavbě po určité vodní cestě. 
Dalším významným zbožím, které se přepravovalo po Vltavě, byla od poloviny 16. století sůl. Dochovala se 
dokonce zpráva o prvním nákladu vypraveném tímto způsobem z Českých Budějovic 28. září 1550. Tvořilo jej 
128 beček soli. Koncem 17. století už po této vodní cestě ročně projelo okolo 800 lodí. 
Pokud šífy nepluly dál až do Labe a do Německa, tak se v Praze vyložily a zpět proti proudu je táhly koně. Pro 
ně byla během 16. století po břehu celého toku Vltavy od Českých Budějovic až do Prahy vybudovaná speciál-
ní pobřežní cesta, zvaná „potahová stezka“. 
Podmínky pro plavbu na Vltavě nebyly příliš dobré. Zejména peřeje známé jako Svatojánské proudy předsta-
vovaly překážku, v níž vyhaslo mnoho lidských životů. Šlo o přibližně 7 kilometrů dlouhý úsek, na němž řeka 
klesá o celých 20 metrů. Pokud tady pramen narazil na útesy a rozpojil se, měla posádka jen malou šanci na 
vyváznutí: Kdo se neutopil v divokých vírech, toho rozmačkaly uvolněné kmeny. Dnes se někdejší Svatoján-
ské proudy nacházejí pod hladinou Štěchovické přehrady. 
Snahy o zlepšování splavnosti Vltavy začaly už v 16. století, kdy byly odstraňovány i nejnebezpečnější balvany 
z řečiště. Od roku 1643 se dalšímu zlepšování podmínek pro plavbu z pověření císaře Ferdinanda III. věnoval 
opat Strahovského kláštera Kryšpín Fuka. Pod jeho vedením bylo upraveno nejnebezpečnější místo Svatoján-

ských proudů, skalisko Sedlo tvořící takzvaný 
Horní slap. Sedlo sahalo až do poloviny řečiště 
a vytvářelo tak úžinu s peřejí a rychlým proudem, 
kde ztroskotalo mnoho plavidel. Rozšíření koryta 
v tomto místě sice nebezpečí úplně neodstranilo, 
ale aspoň výrazně snížilo. 
Roku 1724 celý tok Vltavy procestoval profesor 
Johann Ferdinand Schor (1686–1763), který na 
pražské stavovské inženýrské škole přednášel 
geometrii a stavebnictví. Výsledkem jeho výpravy 
byla podrobná mapa s vyznačením míst, která 
nejvíc bránila v plavbě. Schor se pak osobně zú-
častnil odstřelování velkých balvanů v korytě Vl-
tavy a podal návrh na vybudování dvou plaveb-
ních komor. Jednu z nich skutečně postavili 
u Županovic – byla to vůbec první plavební ko-
mora ve střední Evropě. 

Jan A. Novák 

HISTORIE STŘEDNÍHO POVLTAVÍ 
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 KRAJINA V OBCI / OBEC V KRAJINĚ 

Cesty I. 

Po dlouhé době jsme si s manželem dopřáli delší dovolenou, cestování křížem krážem oblastmi střední Itálie: 
Toskánskem, Umbrií a Abruzií. 
Oblázková pobřeží, kamenná města a vesnice, něžné olivové háje, všudypřítomné umění, vřelost Italů a přiro-
zená elegance Italek, nepřerušená kontinuita historie a současnosti. Chtě nechtě člověk srovnával TADY 
a doma. Po čtrnácti dnech začaly vzpomínky vytlačovat jižní exotiku a DOMOV se začal připomínat obrázky 
srovnatelně krásnými a půvabnými. Míruplná, vlídná krajina, ve které se historie netyčí nad údolími v podobě 
bílých hradů, vesnic a měst, ale jen připomíná polorozpadlými tarasy v úvozech, kde uměním je pastelová or-
namentika omítek starých domů, vodu jen tušit ve vlahých údolích a nasáklém lesním mechu. A to vše spojují 
cesty. CESTY! Ne ty, na kterých nohy kloužou po červeném jílu, boty těžknou blátem a škobrtají o volné ka-
meny, kde člověk volí mezi menším a větším zlem buď chůzi po nevlídné pěšině, nebo po silnici. 
Naše cesty, lidičky italští, to je jiná! 
Jenže má to svoje ALE. Ty cesty tu jsou ještě po starých hospodářích. Některé zarostly křovím, jiné vymílá 

voda, mnohé devastuje zemědělská technika a ty nejvlídnější jsou lemovány přestárlými ovocnými alejemi, 
které už nikdo nečeše, neprořezává ani neobnovuje. 
Jsme si toho vědomi, my, potomci starých hospodářů? A je v našem zájmu a v našich silách cesty v krajině 
udržet? Odpovědi na tyto a mnohé jiné otázky budeme hledat v několikadílné reportáži o cestách na Sedlčan-
sku a Příbramsku, v krajině severní Toulavy. 
Začneme historií, ohlédnutím do minulosti. Trasám, kudy procházeli naši prapředci, říkají archeologové 
„stezky“. Cesty v pravém slova smyslu vznikly až mnohem později. I když toho o lidech, kteří žili na našem 
území před počátkem letopočtu, mnoho nevíme, téměř s jistotou můžeme říci, že jejich pohyb v krajině se 
odehrával více po cestách podobných stezkám zvířecím, že přesuny z místa na místo byly minimální a téměř 
vždy vynucené okolnostmi zajistit si bezpečí a obživu. 
Rádi bychom uvěřili Sigúlovi, že pod nečínskou Besídkou vedla již v době bronzové obchodní stezka, když 
dokázal tak věrně a barvitě popsat malému Skrčkovi cestu k pokladu: „Je třeba jít den cesty k poledni. Tam je hora 
vyšší než jiné, porostlá lesem. Pod ní na úpatí stinné strany je ukrytý poklad. Vede k němu lesem potok a pěšinka směřující 
k poledni.“ (Eduard Štorch, Bronzový poklad) 
Velkou roli již odpradávna hrálo zboží, věci lákavé i potřebné, které někdo odněkud přenášel, smýkal nebo 
později vozil. Obchodní stezky byly těmi prvními, které protkaly krajinu. Předpokládá se, že to byly trasy seve-
rojižní, že se vyhýbaly neprostupným lesům, nebezpečným močálům a strmým svahům, že na těchto obchod-
ních stezkách byla nespočetná zastavení, která poskytovala obchodníkům bezpečný úkryt, orientační bod, pře-
kladiště nebo brod. 
Možná byl pravěkou obchodní trasou tok Vltavy, možná vedla cesta po souši poblíž řeky. Pak bychom mohli 
uvěřit Sigúlovi a pyšnit se tím, že tudy kráčely nejstarší české dějiny. Místem, o kterém ale zatím můžeme 
s jistotou říct, že sloužilo pravěkým obchodním účelům, je poměrně vzdálené oppidum Hrazany na trase 
z Lince do Prahy. Vše ostatní, co se cest na našem území týká, zůstává zahaleno tajemstvím. 

Eva Zirhutová 



13   MEZI LOMY  

 CO SE DĚJE ZA HUMNY 

Červený Hrádek u Sedlčan I. 

V malebném údolí mezi Kosovou Horou a Sedlčany stojí zámek 
jako z pohádky. Není vidět zdaleka. Když se procházíte okolní 
kopcovitou krajinou, jen tu a tam na vás ze stromoví vykouknou 
jeho dvě věže, které se za okamžik zase schovají. Až když se 
k Červenému Hrádku přiblížíte, ukáže se vám v celé své kráse.  
Impozantní novogotický zámek je obklopen rozsáhlým a pečlivě 
udržovaným anglickým parkem a ze tří stran se kolem něj jako had 
vine potok Mastník. Jeho vody naplňují rybník, ze všech stran le-
movaný stromy a keři, v jehož klidné hladině se zámek vzhlíží jako 
v zrcadle. Romantickou atmosféru místa dokresluje okrouhlý os-
trůvek s  božími muky. Z uchovaných zbytků hráze lze usuzovat, 
že bylo možné vodu v potoce podle potřeby zadržet, takže pak byl 
Červený Hrádek vodou obklopen kolem dokola jako pravá vodní 
tvrz.  
Však to také tvrz dříve bývala. Kdo a kdy ji založil, nevíme. Prvně 
se připomíná ve 13. století, kdy ji vlastnili Jan, Mírek, Jaksa a Chva-
lata. Tehdy se jednalo o skromnou gotickou stavbu, snad jen věžo-
vitý objekt stojící na ostrohu. Jmenovala se také skromně – Hrá-
dek. Teprve od počátku 16. století, kdy byla tvrz přestavěna, se objevuje název Červený Hrádek, snad podle 
barvy krytiny, omítky ozdobené červenými pruhy nebo podle červených trámů. V každém případě zámek onu 
červenou fasádu, bez které si jej dnes už ani nedokážeme představit, tehdy ještě neměl. Na všech starých obra-
zech je Červený Hrádek šedivý! 
Z nenápadné tvrze se stal poměrně rozlehlý zámek, který však časem potkala obrovská tragédie. V polovině 
17. století jej zachvátil požár a Červený Hrádek vyhořel do základů. Stát prý zůstala jediná místnost. Nešťastná 
majitelka, která zámek nedlouho předtím koupila na dluh, teď neměla finance ani na splacení dluhu, ani na 
opravu. Několik desítek let tak ležel zámek v troskách, než jej nový majitel nechal znovu vystavět… 
Majitelů se na (Červeném) Hrádku vystřídalo nespočet: Páni z Říčan, Vrtbové z Vrtby, Radečtí z Radče, Lob-
kowiczové i mnozí další více či méně urození páni. Zámek šel z ruky do ruky, byl mnohokrát odkázán, zděděn, 
prodán, koupen. Toto časté střídání majitelů zřejmě bránilo jeho většímu rozvoji a koncem 18. století už slou-
žil pouze pro ubytování úředníků.  
Vítané změny se Červený Hrádek dočkal až v roce 1837, kdy jej (spolu se zámkem v Kosově Hoře) koupil ba-
ron František Mladota ze Solopisk. Mladotové, příslušníci starého českého vladyckého rodu, který v 18. století 
povýšil do panského stavu, pocházeli ze Solopisk na Berounsku, nikoliv ze Solopysk u Sedlčan, jak by se lec-
kdo mohl domnívat. Byli velice schopní, pracovití a podnikaví a neměli hluboko do kapsy. Do chátrajícího 
zámku investovali nemalé prostředky, opět z něj udělali panské sídlo a rozsáhlými přestavbami mu vtiskli no-
vou – tedy už tu dnešní – podobu.  
Za Mladotů došlo rovnou ke dvěma velkolepým přestavbám. Nejdříve, v roce 1844, proběhla regotizace zám-
ku, která měla Červenému Hrádku vrátit tvář středověkého rytířského sídla. Hlavním vnějším znakem této pře-
stavby bylo ozdobení stavby hojným cimbuřím, tedy oním – pro dnešní Červený Hrádek charakteristickým – 
ozubeným zakončením hradeb a věží. Okolí zámku bylo přeměněno na anglický park. 
Druhou přestavbu realizoval Jan Nepomuk Mladota, a to v letech 1894 až 1896. Tehdy došlo především k pro-
měně jižního křídla a velké zadní věže. Přestavbu řídil pražský stavitel Josef Freyn, kterému asistoval jeho pří-
buzný Jan Kotěra, tehdy ještě student Vídeňské akademie výtvarných umění, později jeden z našich nejvý-
znamnějších architektů. Tento spolužák a celoživotní přítel dalšího slavného architekta, Slovince Josipa Plečni-
ka, bývá označován za zakladatele moderní české architektury.  
Kotěra od roku 1895 pracoval na přestavbě Červeného Hrádku již samostatně a podle vlastních návrhů. Pro-
vedl rovněž některé úpravy interiérů, kde hojně využil prvků secese, a Mladotům navrhl i rodinnou hrobku 
v Kosově Hoře. Baron Jan Mladota si byl vědom talentu mladého a ambiciózního Kotěry a stal se mecenášem 
jeho dalšího studia, čímž vlastně nepřímo přispěl k rozvoji české architektury. 
V období spolupráce barona Mladoty s Janem Kotěrou došlo i ke změně zabarvení fasády zámku. Teprve od 
této chvíle je Červený Hrádek skutečně červený!  
(pokračování v příštím čísle) 

          Martina Zirhutová 



  MEZI LOMY   14 

 

KONÍČCI -  KONĚ 

„Co to pískáš, ty nádivo? Tohle že byl faul? No podívejte se, von ten magor 
snad dokonce nařídil penaltu! Vodvezte ho do Bohnic, dyť je to úplnej cvok!“ 
Tak a podobně, většinou ještě „vybranějším“ slovníkem, křičí fandové na sudí-
ho, neboť téměř každé jeho rozhodnutí v neprospěch domácího týmu je 
v jejich očích do nebes volající křivdou, zejména když jejich tým prohrává. Inu, 
fotbaloví rozhodčí to rozhodně nemají jednoduché a jeden se až diví, že se 
stále nacházejí tací, kteří jsou ochotni tuto roli převzít. Naštěstí. Bez nich by 
totiž fotbal nemohl žít, roboti ho ještě řídit nedovedou. 
Jarda Dvořák si v mládí ani náhodou nepomyslel, že by mohl být rozhodčím. 
V dorostu kopal za Baník Příbram, před vojnou sice na chvíli vyměnil kopačky 
za brusle, ale po ní se zase k mičudě vrátil a pět let hrál krajský přebor za B-
tým UD Příbram. Pak už byl jeho fotbalový život spojen se Sokolem Nečín. 
Kopal za něj 23 let, z toho deset sezon s kapitánskou páskou, na sklonku karié-
ry byl i trenérem žáčků a rok pak vedl i A-tým. A když pak oddíl nemohl najít 
správce stadionu, jeho fotbalové srdce mu nedovolilo nechat hřiště zarůst ple-
velem. A tak sekal trávník, kropil jej a lajnoval, staral se o kabiny, manželka 
prala dresy… 

Pak ale v zimě roku 2001 jeli fotbaloví rozhodčí okresních soutěží na seminář na šumavskou Kvildu a zájem-
cům nabízeli zbývající volná místa v autobusu. Jarda rád běhal na lyžích, a tak nabídku využil. Jenže přednáš-
ky o fotbalových pravidlech ho nenechávaly chladným, rád se zapojoval do večerních debat a to zase neunik-
lo rozhodcovským šéfům. „I já jako hráč a hlavně kapitán jsem měl s rozhodčími sem tam nějakou kontro-
verzi, a že bych měl vstoupit do jejich řad, mě ani nenapadlo. Ale jak jsem s nimi diskutoval a pan Škvára mi 
nabídl legitimaci (byl mým učitelem a jsem mu velmi vděčný, že i později mi hodně pomáhal), názor jsem 
změnil. Na semináři dělali rozhodčí i testy, já se připojil, ty fyzické jsem splnil na výbornou, v písemných 
zkouškách z pravidel jsem sice udělal sedm chyb, protože ale nebyly nijak zásadní, bylo to v toleranci a na 
jaře už jsem pískal. Letos budu mít malé jubileum – 15. sezonu,“ říká Jaroslav Dvořák. 
Jak vypadá život rozhodčího? 
„Vlastně všechny soboty a neděle tráví na hřišti. Většinou už ve středu mi přijdou e-mailem delegačenky, na 
sobotní a nedělní dopoledne to bývají většinou utkání žáků či dorostenců, odpoledne pak mistrovská utkání 
dospělých. Sedm let jsem pískal krajský přebor, takže k tomu přibyly často i dost velké vzdálenosti, třeba do 
Kolína, do Nymburka. Středočeský kraj je veliký, mnohdy se člověk nestačil ani naobědvat. V limitních 55 
letech jsem musel v kraji skončit, takže teď už je v okresní soutěži všude blíž. Ale ani tak se téměř nezastavím 
– vždyť na podzim jsem odpískal 32 utkání jako hlavní rozhodčí a k tomu ty žáky a dorost…“ 
Kolik jsi v nich udělil červených karet? Už si to s tebou fandové chtěli někdy takzvaně vyříkat? 
„Červenou jen jednu. Když totiž vidím, že hráč, který už má žluté napomínání, je vzteklý a hrozí mu druhá 
žlutá a tím pádem červená, přiběhnu k lavičce a upozorním trenéra, aby ho raději vystřídal. Osvědčuje se to. 
K autu nás pořadatelé pro jistotu museli doprovázet také jen jednou, protože skupina jistých hochů vypila 
příliš mnoho piv. Ostatně, kde mám zaparkované auto, oznamuji pořadatelům vždycky už před začátkem 
utkání.“ 
Příští rok už oslavíš šedesátku. Pořád ještě s píšťalkou? 
„Když budu mít fyzičku a budu se na to cítit, tak ano. Když ne, tak skončím sám od sebe, nikdo mi to nebu-
de muset říkat. Trénuji, běhám, jezdím na kole, chodím plavat. Nesnáším, když rozhodčí stojí na půlce v kru-
hu a skoro se nehne. Jak může tamodtud cokoliv odpískat? Jedině tak začátek a konec utkání! Koupil jsem si 
výbornou píšťalku. Stála sice 550 korun, ale krásně píská a je slyšet široko daleko. A tak to má být. No 
a manželka je stále ještě ochotná vyprat a vyžehlit mi dresy a připravit mi je na příští víkend. Bez její podpory 
by to totiž taky nešlo.“                         

           Ivan Veselý 

SRDCAŘŮV ŽIVOT S PÍŠŤALKOU 



15   MEZI LOMY  

 

PROFESE - NÁMOŘNÍK  

Pane Cihelko, jak to přijde, že občan Lipin, vísky 
z nejmenších, brázdí vody oceánů až někde u polárních kruhů, 
tichomořských souostroví a  jihoafrických přístavů? To byl 
Váš klukovský sen stát se námořníkem? 
Vůbec ne. Já měl od mala rád les, a co se povolání 
týká, chtěl jsem opravovat auta, učit se automechani-
kem. Jako tehdy většina kluků. Ze třídy ale vzali na 
tenhle obor jen dva lidi, tak jsem se vyučil nástrojá-
řem a po škole šel na „šestnáctku“ na šachtu. Pět let 
jsem dělal v dolech. Odešel jsem až poté, co se zabil 
parťák. Švagr tehdy právě dodělával námořní zkouš-
ky a přiměl mě, abych to zkusil taky. Tak jsem v roce 
1981 poprvé vyplul na moře a na palubách českých 
lodí pak zůstal 16 let. 
Jaká byla Vaše první zaoceánská plavba? 
Dramatická. Přesněji řečeno, dramatické to bylo před 
vyplutím. V létě jsem měl nastoupit jako palubní ná-
mořník na jednu z našich nákladních lodí, Bratislavu, 
a tak jsem odjel do polského Štětí. Jenže loď se ně-
kde u Dánska srazila s jinou lodí a osmimetrovou 
díru v trupu bylo třeba v docích opravit. Za normál-
ních okolností je to práce na šest až dvanáct dní, jen-
že okolnosti normální nebyly. V Polsku se stávkova-
lo, vzniklo hnutí Solidarita, v docích se nedělalo. 
Strávili jsme tam s částí posádky nakonec dva měsíce. 
První plavba přes Atlantik pak už byla bez problémů, 
jeli jsme tehdy pro železnou rudu do Brazílie. 
Dnes si jen těžko dovedeme představit, že by naše vnitroevrop-
ská země měla velké námořní lodě. 
Měla, a ne jednu, byly to ale tehdy ještě lodě česko-
slovenské: Bratislava, Tatry, Košice a další. Největší 
z nich, Vítkovice, měla 230 m. Byly to dobré nákladní 
lodě i s kvalitním zázemím pro pětatřicetičlennou 
posádku: malá kajuta pro každého námořníka, bazén, 
sauna, kino… Nutno ale říct, že jsme lodě měli 

„v cajku“. To kdybyste viděla lodě jižanů – Řeků, 
Španělů… To se nedá srovnávat! Zrezavělé, špatně 
naložené. Byl jsem svědkem toho, jak se potopila 
i s posádkou španělská nákladní loď v ústí řeky Sva-
tého Vavřince v Kanadě. Svoje sehrálo počasí – ná-
mraza a rozbouřené moře, ale hlavní příčinou byl 
nerovnoměrně rozložený náklad. 
Jaké zboží naše lodě převážely? 
Nejčastěji vzácné rudy, fosfáty, cukrovou třtinu 
a mnoho dalšího zboží: trubky na plynovod, balíky 
s humanitární pomocí nebo třeba z Řecka do Afriky 
potraviny pro velbloudy. 
Posádka na lodi je odříznutá od světa mnohdy na dobu něko-
lika týdnů až měsíců. Nehrozí ponorková nemoc? 
Tomu se musí čelit. Nejúčinnější je disciplína a řád. 
A poctivá, dobře odvedená práce, kdy se jeden může 
spolehnout na druhého, to je nejlepší prevence po-
norkové nemoci. My Češi a Slováci jsme mívali dobré 
posádky a dobré kapitány. Nejvíc vzpomínám na 
kpt. Karla Zemana, občas je vidět i v televizi. Myslím, 
že všichni kapitáni, se kterými jsem jezdil, byli velice 
dobří, profesně i lidsky. I když… nikdo není neomyl-
ný. To jsme jednou málem přišli o kotvu. Přistávali 
jsme tehdy u Port Elisabeth, na moři velké vlny 
a kapitán jel rychleji, než bylo povoleno. Vyhodili 
jsme kotvu a ona se nechytla dna. Řetěz dlouhý 
220 m se odvíjel a kotva ne a ne se zachytit. Už to 
vypadalo, že se utrhne a přijdeme o ni, ale štěstí nám 
přálo, dopadlo to dobře. Kotva, kromě toho, že je 
pro loď velice důležitá, je navíc taky drahá. 
Jinak je třeba říct, že na lodi má každý svoje místo: 
posádce velí kapitán, tři důstojníci a kadeti. Lodní 
tým pak má tři oddělení: palubní, strojní a hospodář-
ské. Já byl palubním námořníkem I. třídy a dodělal 
jsem si i zkoušku na kormidlo. 
Jaké úseky plavby jsou pro kormidelníka obtížné? 
Nejtěžší úseky mezi korálovými útesy nebo třeba 
plavba Suezským a Panamským průplavem se jezdí 
s místním lodivodem. Hlavní slovo a odpovědnost 
i tady ale zůstává na kapitánovi. Oříškem pro kormi-
delníka je například proplutí Amazonkou, a to někdy 
až 600 km hluboko do vnitrozemí. Delta téhle řeky 
se víc než jiné zanáší bahnem a pískem a to pod hla-
dinou řeky nevidíte. Kolikrát je jediným řešením po-
řádně rozjet loď a bahno prorazit. 
Pane Cihelko, děkuji za první část rozhovoru a těšíme se na 
příští povídání o mořích a světových přístavech. 

Eva Zirhutová 

ROZHOVOR S BÝVALÝM NÁMOŘNÍKEM PANEM JOSEFEM CIHELKOU 
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Rovníkový křest 
 

Každý námořník, který poprvé „překračuje“ rovník, musí 
projít rovníkovým křtem, což je něco mezi veselkou a vě-
zeňským mučením. Oslava začíná předehrou. Neptunova 
družina složená z velitelské posádky chodí „nekřtěnce“ 
zvát na křest do jejich kajut. Očekává bohaté pohoštění, 
ale po sobě nechá spoušť (rozsypaný pytel mouky, máku, 
mazutem pomazanou kajutu). Samotný křest je pak 
v sobotu na palubě lodi, kde nastoupí Neptunova družina 
ve složení Neptun (vládce moří), kapitán jako host, 
hvězdář, doktor, mořská panna (většinou vousatá), černo-
ši a samozřejmě křtěnci v bílém triku a kraťasech, na kr-
ku žebřík. Nejdřív jim holič vyholí na hlavách Jižní kříž, 
pak následuje bohatá škála útrap. Pomazání hlavy zkaže-
nými vejci, pohoštění chlebíčky namazanými indulonou 
a další a další. Nakonec musí křtěnec projít „vodním tu-
nelem“ k Neptunovi, vyplatit se ze svých „hříchů“ a při-
jmout křestní jméno, např. Barakuda žravá. 


