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Zvyky a obyčeje (2) 

Vánoční a velikonoční koledy 

O velkých svátcích je v obci zvykem koledovat. O Vánocích na svátek svatého Štěpána, o Velikonocích na 
Velikonoční pondělí neboli – podle zdejší mluvy – na „prostřední svátek“. Koledování mají vyhrazeny 
děti. Chodí od stavení ke stavení a zpívají různé koledy, ponejvíce: „Dej Bůh štěstí tomu domu, my zpívá-
me Pánu Bohu…“ Za to jsou odměňovány. O Vánocích penězi a kouskem vánočky, o Velikonocích pak 
dostanou vajíčko nebo deseti- či dvacetihaléř. 

Mimoto chodí také s jesličkami, to jest za tři krále. Na hlavu si pořídí vysoké papírové čepice a bíle se ob-
léknou, jeden nosí jesličky. Chodí od stavení ke stavení a zpívají: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdra-
ví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka…“ Tři králové jsou téţ odměňo-
váni různými dárky. Také zde děti chodí za Řehoře. Opět mají převlek, jenom nenosí jesličky. Zpívají: „Na 
svatého Řehoře památka se činí, kaţdému se oznamuje, kaţdému se oznamuje, tomu, kdo to neví…“ 

Pálení čarodějnic 

Starým zvykem je takzvané pálení čarodějnic. To se provádí posledního dubna, tedy večer před svátkem 
sv. Filipa a Jakuba. Školáci si na vrch Bořivec nanesou dříví, které si opatří všelijakým způsobem; buď si 
natahají klestí z lesa, nebo vezmou otýpku dříví u chalupy. Večer si pak s sebou přinesou stará košťata, do 
nichţ nastrkají louče, aby lépe hořela. Kdyţ se setmí, zapálí hromadu dříví, od ohně připalují košťata, cho-
dí v řadách a hořící košťata vyhazují do výše, při čemţ panuje všeobecné veselí. Tomu přihlíţejí i dospělí, 
kteří dávají pozor, aby se někdo nepopálil. 

Uctění památky M. Jana Husa 

Jiţ od převratu, tj. od roku 1918, se zde vzpomíná na upálení mistra Jana Husa. Tuto slavnost pořádá tělo-
cvičná jednota Sokol, která vţdy pozve ostatní spolky, coţ jsou hasiči a Dělnická tělocvičná jednota. Sraz 
se koná v hostinci u Vandasů, kde mají sokolové místnost. Odtud se jde, obyčejně s hudbou, k pomníku 
padlých, kde se poloţí věnec a zahrají státní hymny. Poté se pokračuje na vrch Bořivec, ke hranici. Při ho-
řící hranici vzdělavatel Sokola přednese proslov, například o ţivotě Jana Husa. Potom se obyčejně vhodí 
do ohně Husův obraz, při čemţ se hraje a zpívá „Hranice vzplála tam na břehu Rýna“. Někdy se ještě vy-
střelí několik raket. 

Předpovídání počasí a pranostiky   

Narostou-li na hnoji do rána houby, je jistý déšť. Jsou-li na východě červánky, do tří dnů bude pršet. Jsou-
li na západě, budou větry. Je-li slyšet pískat vlak v Dobříši, bude deštivé počasí. Je-li slyšet z Hřiměţdic 
tlouci hodiny, bude pěkně. Je-li měsíc v kole, do tří dnů prší. Prší-li na sv. Jana Křtitele (24. června), bu-
dou otavy. Světlé Vánoce – tmavé stodoly, tmavé Vánoce – světlé stodoly. Prší-li na Velký pátek, bude 
ţíznivý rok. Prší-li na Medarda (8. června), pak se říká „Medardova kápě čtyřicet dní kape“. Zpívají-li hod-
ně kohouti, bude pršet. 

Před více než 80 lety zapsal do kroniky František Krotil, pro časopis přepsal Mgr. Jaromír Tejkal. 

 

PAMĚŤ REGIONU 

Z kroniky  

obce 

NEČÍN 
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OBORY 

Z kroniky  

obce 

Sbor dobrovolných hasičů v letech 1961–1970 

Rok 1961: V tomto roce obdrţeli oborští hasiči diplom za příkladnou práci. Uspořádali pět tanečních zá-
bav, muţi i ţeny se zúčastnili okrskové soutěţe ve Višňové, kde druţstvo muţů skončilo třetí a druţstvo 
ţen obsadilo úţasné první místo. Hasiči se dále zúčastnili Dne poţární ochrany v Příbrami, provedli pre-
ventivní prohlídky ve všech obytných budovách i v JZD, přes zimu prošli školením k všenárodní přípravě 
obyvatelstva a podíleli se na ţňových hlídkách a výmlatech v JZD.  

Rok 1962: Během roku zorganizovali hasiči tři taneční zábavy, věnovali 150 Kčs na výsadbu sadu, pro 
potřeby sboru zakoupili stopky a provedli preventivní prohlídky v prostorách Jednoty, JZD a ve všech 
obytných domech. 

Rok 1963: V tomto roce se konaly čtyři taneční zábavy a také výroční schůze, na které hráli hudebníci 
z Hrachova. Schůze se zúčastnil také předseda OV ČSPO Vaněk a předseda JZD Svornost Lundák. 
V květnu v Oborách proběhlo okresní poţární cvičení. Za spolupráce MNV a JZD byla vyčištěna vodní 
nádrţ v horní části obce, poţární zbrojnice byla převzata do socialistické péče a devět členů sboru si na 
své náklady zakoupilo vlněné vycházkové stejnokroje. 

Rok 1964: Vedle spolupráce s MNV náš sbor opět prováděl preventivní prohlídky, vykonal údrţbu po-
ţární techniky a výstroje, pomáhal při ţňových hlídkách a při výstavbě poţární nádrţe v Horních Obo-
rách v rámci akce Z. Novým předsedou sboru se stal Václav Bělohlávek (čp. 55). Ke konci roku měla 
oborská jednotka hasičů celkem 67 členů. 

Rok 1965: Tohoto roku se v rámci akce Z pokračovalo s výstavbou poţární nádrţe v Horních Oborách 
a proběhly další preventivní prohlídky, tentokrát ve všech objektech obce. Druţstva ţen, muţů a ţáků se 
zúčastnila okrskové soutěţe, v níţ ţeny i ţáci obsadili první místo a postoupili tak do okresní soutěţe. 

Rok 1966: V tomto roce měl náš hasičský sbor 81 členů. Stavba vodní nádrţe sice pokračovala dál, avšak 
velmi pomalu. Dvě druţstva se zúčastnila okrskové soutěţe a členové sboru provedli ve spolupráci 
s MNV preventivní poţární prohlídky ve všech soukromých objektech, budovách JZD a Jednoty. 

Rok 1967: Naši hasiči se v tomto roce sice nezúčastnili ţádných okrskových soutěţí, ale zorganizovali tři 
taneční zábavy a vyznamenali se při okrskovém poplachu v Nečíni, kdyţ se k zásahu dostavili jako první 
ze sborů z okolních vesnic.  

Rok 1968: V březnu proběhl další okrskový poplach v Nečíni, kam naše druţstvo muţů dorazilo opět 
jako první. Mělo tak moţnost poskytnout vodní vedení o délce 260 metrů. Bohuţel ani tentokrát se obor-
ští hasiči nezúčastnili ţádných soutěţí. 

Rok 1969: V tomto roce měl náš hasičský sbor 68 členů. Nekonalo se však ţádné námětové cvičení nebo 
preventivní prohlídka a druţstva se nezúčastnila ţádných okrskových soutěţí. Na stavbě vodní hráze 
v Horních Oborách se odpracovalo jen 120 hodin. Byl zvolen nový výbor v čele s Václavem Bělohláv-
kem (čp. 52), místopředsedou Josefem Poslušným (čp. 64) a velitelem Josefem Soukupem (čp. 47). Dále 
hasiči zakoupili pro mládeţ sítě do branek na kopanou.  

Rok 1970: Výroční zpráva uţ v tomto roce hodnotí činnost našeho sboru jako úspěšnou. Totéţ potvrdil 
předseda MNV i zástupce OV ČSPO Stanislav Vondruška. Dvě druţstva se zúčastnila okrskové soutěţe 
i mnoha hasičských cvičení.  

           Pavel Gažák 
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Volby  

Je zvykem, ţe na tomto místě čtenář najde článek z historie. Protoţe badatelna Státního okresního archivu 
Příbram je aţ do odvolání zavřena, nemám pro takové téma důvěryhodné podklady. Dovolím si tedy na-
bídnout něco současného. 

V říjnu proběhly volby do zastupitelstev krajů. Od roku 1990 to byly páté volby tohoto druhu. Mnozí ob-
čané šli volit, jiní – a těch bylo víc – se o volby nestarali. Z těch, kdo přišli, někdo dal svůj hlas politické 
straně, jiný se moţná rozhodoval podle konkrétních kandidátů. Člověk odvolí a jde domů, kde se 
z televize dozví, jak volby dopadly v rámci republiky a krajů. Ale jak dopadly v jeho vlastní vesnici? 

V Hřiměţdicích je evidováno 333 oprávněných voličů. Volit přišlo 102 občanů, coţ je 30,63% účast – tedy 
mírně podprůměrná. Jedna obálka vhozená do urny byla neplatná, platných bylo 101. 

Výsledek krajských voleb 2016 v Hřiměţdicích je následující:  

ANO 2011 – 22 hlasů (21,78 %) 

ČSSD – 18 hlasů (17,82 %) 

Starostové a nezávislí – 16 hlasů (15,84 %) 

ODS – 15 hlasů (14,85 %) 

Komunistická strana Čech a Moravy – 10 hlasů (9,9 %) 

Koalice SPD a SPO – 7 hlasů (6,93 %) 

DSSS – Imigranty, islám nechceme! – 4 hlasy (3,96 %) 

Česká pirátská strana – 3 hlasy (2,97 %) 

Národní demokracie – 2 hlasy (1,98 %) 

TOP 09 – 2 hlasy (1,98 %) 

Svobodní a Soukromníci – 1 hlas (0,99 %) 

Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED – 1 hlas (0,99 %) 

Zajímavé je srovnání volebních výsledků se sousedními obcemi. Pojďme tedy nakouknout k nejbliţším 
sousedům a věnujme pozornost vítězným stranám: 

Obory: Starostové a nezávislí – 29,1 %, ČSSD – 22,8 %, ANO 2011 – 15,2 %, TOP 09 – 10,1 %, 
ODS – 8,9 % hlasů 

Nečín: ANO 2011 – 21,1 %, ČSSD – 17,4 %, Starostové a nezávislí – 13,8 %, KSČM – 13,3 %, SPD 
+ SPO – 7,8 % hlasů 

Ţupanovice: ČSSD – 25 %, ANO 2011 – 20,8 %, KSČM – 16,4 %, Starostové a nezávislí – 12,5 %, 
SPD + SPO – 8,3 % hlasů 

A jak se volilo v městech na Příbramsku?  

Příbram: ANO 2011 – 23,05 %, ČSSD – 16,82 %, KSČM – 12,16 %, Starostové a nezávislí – 
11,03 %, ODS – 9,49 %, TOP 09 – 8,16 % hlasů   

Dobříš: ANO 2011 – 19,45 %, ČSSD – 15,91 %, ODS – 15,78 %, Starostové a nezávislí – 13,64 %, 
KSČM – 9,81 % hlasů  

Sedlčany: ODS – 26,85 %, ANO 2011 – 18,58 %, Starostové a nezávislí – 12,38 %, ČSSD – 
12,11 %, Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED – 6,1 % 

Letošní volby máme ještě v čerstvé paměti, lidská paměť je však krátká. Vzpomene si ještě někdo, jak volil 
v krajských volbách v minulosti? A kdo tehdy vůbec kandidoval?  

V roce 2012 se v Hřiměţdicích k volbám dostavilo 101 občanů, tři z nich vhodili do urny neplatný hlaso-
vací lístek, rozhodovalo tedy 98 hlasů. Výsledné pořadí stran bylo následující: ČSSD – 28,57 %, KSČM –
15,3 %, ODS – 11,22 %, TOP 09 a Starostové pro STČ – 8,16 %, Hnutí na podporu dobrovolných hasičů 
– 7,14 % hlasů.   

V roce 2008 se k volbám dostavilo také 101 občanů. Ti vhodili do urny 93 platných hlasů. Výsledek byl 
následující: ODS – 38,7 %, ČSSD – 24,73 %, KSČM – 8,6 %, Strana zelených – 7,52 %, Nezávislí staros-
tové pro kraj – 5,37 % hlasů. 

V roce 2004 volilo 111 občanů, platných hlasů bylo 110. Pořadí stran bylo následující: ODS – 48,18 %, 
Koalice pro Středočeský kraj – 20,0 %, KSČM – 16,36 %, ČSSD – 11,81 % hlasů.  

V roce 2000 přišlo k volbám 98 lidí a všichni odevzdali platné hlasy. Výsledek byl tento: ČSSD – 29,59 %, 
ODS – 20,4 %, Čtyřkoalice – 20,4 %, KSČM – 18,36 % hlasů.  

HŘIMĚŢDICE 
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Bliţší údaje k volbám a jejich historii do roku 2000 lze najít na webových stránkách Českého statistického 
úřadu: www.volby.cz 

Podrobná mapa volebních výsledků je na stránkách Českého rozhlasu: https://interaktivni.rozhlas.cz/
krajske-volby-v-okrscich/ 

Ivana Nováková 

Z činnosti SDH Hřiměţdice 

Během letošního léta neměli hřiměţdičtí hasiči ţádný výjezd k poţáru. Pouze zajišťovali asistenci na závo-
dech Highjump. 

Starší druţstvo muţů – nad 35 let – se během léta zúčastnilo několika soutěţí s historickou stříkačkou. Na 
Poháru zaslouţilých členů v Hřiměţdicích obsadili 1. místo, další 1. místo obhájili na soutěţi v Novém 
Kníně a sérii zakončili 1. místem na Zhořské osmě. Nepovedla se jim pouze soutěţ v Dolních Hbitech 
s novou stříkačkou. Neměli šanci umístit se lépe neţ na 15. místě – sčítaly se totiţ časy obou pokusů a za 
první pokus byli bohuţel diskvalifikováni. 

Také ţeny nad 35 let se účastnily soutěţí se stříkačkou PS 8. Obsadily 1. místo v Hřiměţdicích (bez soupe-
řek), 2. místo v Novém Kníně a 2. místo na Zhořské osmě. Zúčastnily se i soutěţe o Pohár starosty OSH 
v Dolních Hbitech a skončily na 12. místě v konkurenci o generaci mladších soupeřek.  

Mladí hasiči se pravidelně scházejí kaţdý čtvrtek navečer. O prázdninách se počet dětí pohyboval okolo 
pěti a nácvik hasičských disciplín jim byl v horkém počasí zpestřován házením vodních bomb, střelbou ze 
vzduchovky na špalíky nebo vodní bomby. V září se děti scházely v plném počtu a pilně se připravovaly 
na podzimní disciplíny. 

Do hry Plamen pro rok 2016/2017 jsme přihlásili jedno druţstvo mladších ţáků. 1. října nám 
v Sedlčanech udělali velkou radost, kdyţ v konkurenci 20 druţstev obsadili krásné 5. místo ve štafetě 
CTIF (7 x 50 m – 2 m ţebřík, odloţení hadice, podlez, přeskok, přenos hasicího přístroje, běh, spojení 
hadic), a dokonce 3. místo ve štafetě 4 x 60 m (kladina, bariéra, přenos hasicího přístroje, hadice). Věříme, 
ţe se jim bude dařit i na nadcházející zimní soutěţi. 

Nejbliţší plánované akce SDH Hřiměţdice jsou tyto: 

26. 11. 2016 – Rozsvícení vánočního stromu 
prosinec 2016 – „Česko zpívá koledy“ 
7. ledna 2017 – Výroční valná hromada 
11. února 2017 – Hasičský ples 
12. února 2017 – Dětský karneval 
 
Děkujeme za podporu obce, za příspěvky sponzorů a v roce 2017 přejeme vše nejlepší a hodně zdraví. 

        Marie Junková, SDH Hřiměždice 

http://www.volby.cz
https://interaktivni.rozhlas.cz/krajske-volby-v-okrscich/
https://interaktivni.rozhlas.cz/krajske-volby-v-okrscich/
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Váţení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás v tomto 
podzimním vydání časopisu v krát-
kosti seznámil s  problémy 
s tříděním odpadů v obci Nečín. 

V letošním roce jsme nechali zvět-
šit vstupní otvor u ţlutých zvonů 
na plasty. Na Skalici a na Ţebráku 
po jednom zvonu, v Nečíni byly 
upraveny dva zvony. Důvodem 
bylo usnadnění ukládání plastových 
obalů a nádob do zvonů. 

Od té doby se však radikálně zhoršilo třídění. Ně-
kteří občané nesešlapávají plastové obaly, nebo do-
konce do zvonů na plast odkládají rovnou celé pyt-
le, případně pytle ukládají vedle zvonů. Obec tak 
zbytečně platí za volně loţený odpad kolem zvonů. 
Podle informací svozové firmy Dokas se od té do-
by zvýšil i podíl odpadu, který do plastů nepatří, 
coţ rovněţ zvyšuje náklady na třídění. 

Také u modrých zvonů na papír se objevuje velké 
mnoţství volně loţeného odpadu – papírového 
kartonu. 

Ţádám a prosím tímto občany, aby dodrţovali pra-
vidla třídění uvedená na zvonech a informačních 
tabulích: aby odpad větších rozměrů, např. papíro-
vé kartony, rozřezávali na menší kusy, aby ve zvo-
nech byl pouze takový odpad, který tam patří, 
a hlavně aby udrţovali pořádek. 

Pro lepší monitorování nekázně v ukládání odpadů 
do zvonů v prostoru za prodejnou COOP jsme 
(v rámci rozšíření monitorování okolí ZŠ Nečín) 
původní kameru vyměnili za kameru s kvalitnější 
rozlišovací schopností včetně nočního vidění. 

Dále bych Vás chtěl informovat o opravách míst-
ních komunikací: 

V květnu jsme při opravě komunikace Na Vrchy 
vyzkoušeli novou technologii, tzv. „asfaltovo-
recyklátovou stabilizaci“, kdy se ohřeje vyfrézova-

ný materiál, doplní se asfaltem 
a poloţí se finišerem jako klasický 
balený asfaltový materiál. Tato tech-
nologie se osvědčila, a proto jsme 
nechali na podzim opravit dvě míst-
ní komunikace v lokalitě Skalice 
a tři místní komunikace v Nečíni. 

Předpokládáme, ţe v příštím roce 
budeme pokračovat v opravách 
místních komunikací a tím zkrášlo-
vat naše okolí. 

                             Ing. Josef Kaiser, starosta obce Nečín 

MEZI LOMY, ročník X. 2016 | Vydává Místo pro ţivot, z.ú. ve spolupráci s OÚ Hřiměţdice, Nečín 

a Obory | IČO 28560183 262 13 Nečín 169 | Redakční rada: Eva Zirhutová, Ivana Nováková, Marti-

na Zirhutová (jazyková korektura), Michal Spišák (fotografie), Luděk Zirhut (grafika); Externí přispě-

vatelé: Jaromír Tejkal, Pavel Gaţák, Ivan Veselý, Petr Tyrmer, Marie Junková| Evidenční č. MK ČR 

E 17700 | Sazba písmem Garamond | Tisk Tiskárna a grafické studio Dobříš  

SLOVO Z RADNICE 
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SLOVO Z RADNICE 

SLOVO Z RADNICE 

Váţení spoluobčané, 

dnes bych Vás chtěl seznámit s tím, 
jak obec v letošním roce investovala 
své finanční prostředky.  

Zpočátku roku jste mohli zazname-
nat pět nových tabulí s mapami, 
které jsou umístěny po celé obci. 
Jedna z nich je na turistické trase na 
Vápenici. Na tuto akci jsme získali 
dotaci z Fondu cestovního ruchu 
Středočeského kraje, a to celých 
95 %. Osadili jsme několik nových laviček, jednu 
právě u nově instalované turistické mapy na Vápe-
nici. Nové jsou i lavičky okolo fotbalového hřiště.  

Dále jsme nechali opravit zrezlé a poničené zá-
bradlí kolem hospody a komunikace 1/18 v délce 
asi 70 metrů. Rovněţ jsme vyměnili lávku přes 
Jindrovský potok od hasičárny k prodejně potra-
vin. Byla v havarijním stavu a hrozilo zde nebezpe-
čí spadnutí. Nové je i zábradlí u této lávky. Kolem 
hasičárny byly dokončeny venkovní úpravy, jsou 
zde poloţeny nové dlaţdice a opravené nátěry vrat 
a oken. Podél silnice na Nečín jsou opraveny opěr-
né tarasy a zároveň s tím se vybudoval nový pří-

jezd k budově obecního úřadu, kam 
se v zimních měsících vůbec nedalo 
zajet. Teď tu jsou poloţeny nové 
dlaţební kostky. Opravena je i ko-
munikace pod k ř iţova tkou 
v Horních Oborách, kde uţ byly 
velké díry.  

Největší akcí je pak výměna střešní 
krytiny, zadních dveří a všech oken 
na budově bývalé školy, dnes tedy 
obecního úřadu a knihovny. Na 

tuto rekonstrukci jsme také získali dotaci: 
500 000 Kč z Fondu rozvoje obcí a měst Středo-
českého kraje. Zastupitelstvo obce rovněţ rozhod-
lo o odkoupení prodejny potravin od příbramské 
firmy COOP (dříve Jednota) do vlastnictví obce. 
Však si ji občané v 70. letech minulého století vy-
budovali svépomocí. 

Milí čtenáři, dovolte mi, abych Vám s blíţícím se 
koncem roku popřál pevné zdraví, příjemné proţití 
adventních a vánočních dní a úspěšné vykročení 
do nového roku 2017. 

Václav Lundák, starosta obce Obory 

Váţení spoluobčané, 

v srpnu se doprava v obci zkompli-
kovala zbouráním mostu ve Vestci. 
Vybudování nového mostu probíhá 
podle harmonogramu a věříme, ţe 
brzy bude provoz spuštěn.  

Zastupitelstvo obce zadalo výběro-
vé řízení na dodavatele sběru a li-
kvidace odpadu z území obce od 1. 
1. 2017. O novém dodavateli budete 
včas informováni. 

Začali jsme pořizovat nový územní plán obce 
a v Hřiměţdicích plánujeme instalovat dva radary 
na měření rychlosti. Stále hledáme zájemce o pro-
nájem bývalé pošty (miniobchod se smíšeným zbo-
ţím). 

V sobotu 26. listopadu se u kostela v Hřiměţdicích 
opět rozzáří vánoční strom. Vánoční koncert 

v kostele sv. Anny začne v 16:30 
hodin a můţete se těšit na vystoupe-
ní umělců z Národního divadla 
v Praze. Ve stáncích nebude chybět 
svařené víno, punč, grog, horká čo-
koláda a doufáme, ţe i naše pekařky 
opět přinesou na ochutnání nějaké 
dobroty. Po rozsvícení vánočního 
stromu bude následovat ohňostroj. 
Všichni jste do Hřiměţdic srdečně 
zváni. 
Na závěr mi dovolte popřát Vám 

jménem svým i jménem zastupitelstva obce krásné 
proţití vánočních svátků s Vašimi nejbliţšími 
a v novém roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí 
a mnoho osobních a pracovních úspěchů. 

  Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice 
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 ŠKOLA  

Ohlédnutí za Vltavou 2016 

Cílem této rubriky je prezentovat také pohled samotných dětí nečínské školy na dění v místě, kde se vzdě-
lávají, tráví spoustu svého času, proţívají mnoho příběhů a dospívají. 

Jako první přišla na řadu devátá třída, kde jsme se rozhodli, ţe se ohlédneme za tradiční akcí ZŠ a MŠ Ne-
čín – vodáckým kurzem na řece Vltavě. Kurzu jsme se zúčastnili a také si ho patřičně uţili.  

V neděli jsme vyjeli z příbramského nádraţí a po strastiplné cestě jsme vystoupili v Roţmberku, kde na nás 
čekal instruktor a rafty. Sjeli jsme do kempu Vltava, utábořili se a šli do lesa na dříví, abychom se v nočním 
chladu zahřáli. Proţili jsme hezký večer u ohně a šli spát. Následující den jsme projeli Českým Krumlovem, 
kde je na zámek nejkrásnější pohled z vody. Dojeli jsme do Zlaté Koruny, která se stala naší základnou aţ 
do pátečního odjezdu domů. V úterý přišel očekávaný výcvik na kánoích a sjezd do Boršova, odkud jsme 
se vrátili objednaným vodáckým autobusem. Ve středu jsme v kombinované sestavě raftů a kánoí znovu 
projeli super jezy, které protínají Český Krumlov. Ve čtvrtek ovšem přišlo velké překvapení v podobě pěší-
ho výstupu na nejvyšší horu Blanského lesa Kleť s krásnou rozhlednou a nečekaného sjezdu na koloběţ-
kách aţ do Zlaté Koruny.  

Zaţili jsme spoustu legrace i váţnějších chvil při setkáních u večerního ohně a nelze to vše vyjádřit 
v několika odstavcích.  Rozhodli jsme se tedy, ţe napíšeme takové střípky z akce, kterou jsme si opravdu 
uţili. Jsou to naše slova, tak je, prosíme, berte trochu s nadhledem.  

M. M. zatahal na WC za nohavici jinýho kluka než D. T. (Natálie) 
První den byla v noci obrovská bouřka, která nám vytopila stan a všechny věci, tak jsme se museli přestěhovat do buňky. (Martina) 
J. K. téměř zešílel ze svého spolujezdce na kánoi. (Martina) 
Super adrenalin byl vždy, když jsme jeli na jez s vědomím, že je velká šance se cvaknout. (Karolína) 
Nejlepší pocit byl, když jsme ve vedru všichni byli vyčerpaní z dlouhé cesty nahoru na Kleť a učitelé nám oznámili, že dolů pojedeme na 
koloběžkách. (Karolína) 
Super bylo, když se pan učitel Červenka i se všemi věcmi vyklopil z kánoe. (David) 
Večerní povídání vtipů u ohně. (David) 
M. T. si koupil nealko pivo a učitelé mu ho zabavili a vypili. (Lukáš) 
Tlačili jsme koloběžky čtvrt hodiny do kopce, pak jsme se vraceli zpět, protože jsme špatně odbočili. (Lukáš) 
Bylo zajímavé, jak M. T. s pomocí J. V. stavěl stan. (Roman)  
Honza mi sebral objednávku a utíkal, zatímco já skočil přes zábradlí, praštil se hlavou o deštník, spadl na zem a odloupl jsem si nehet. 
(Martin) 
Líbilo se mi sedění u ohně, poznávání se a povídání o svých pocitech. (Martin) 
Poprvé jsem viděl pana učitele Červenku, jak jede na koloběžce, a jel nečekaně rychle.  (Honza)  
Líbilo se mi, když jsme šli hrát volejbal, a legendárním se stal bagr J. V. a jeho pád do příkopu. (Martin) 
Cestou vlakem jsme museli mnohokrát přestupovat. (Jakub)  
Kapr a Mjůzik se cvakli. (Jakub)              
Každý den jsme trávili hezké večery u ohně. (Jakub) 
Super koupání ve Vltavě. (Anna) 
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Poslední den jsme dostali pastelky a u ohně si je rozdělili. (Anna) 
Jízda na kánoi s panem K. (Martin) 
Při druhém výletě na raftu za námi pluly dvě malé kachničky. (Martin) 
Zážitek při sbírání dřeva byl, že všichni dřeli na plné síly, zatímco jeden chlapec si spokojeně četl knihu v táboře, a když jsme ho vyhnali 
do lesa, přinesl tři větývky.  (Lukáš) 
Kapr se choval jako doopravdické zvíře, protože když jsme se šli koupat, tak ne aby se osvěžil, hned tam skočil. (Lukáš) 

Na závěr bychom chtěli napsat něco ze začátku letošního školního roku. Převzali jsme patronát nad prv-
ňáčky a hned první den jsme je dovedli do třídy, seznámili se s nimi a slíbili jim naši pomoc, kdyby ji po-
třebovali. Pravidelně se s nimi uvidíme při různých akcích, jako je třeba vaření pudinku.  

 

Divadelní cestopis – 23. září 2016        

Herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové navštívili 
ZŠ a MŠ Nečín s pořadem Divadelní cestopis. Se svou 
divadelní „károu“ v rámci pořadu procestovali celou Ev-
ropu, a to nejenom zeměpisně, ale především v čase. Děti 
mohly vidět ukázky několika divadelních her a seznámit 
se s autory, kteří se významně podepsali na vývoji světo-
vého dramatu. Jejich program byl sestaven se zřetelem na 
mládeţ, kterou se pokusil neotrávit a probudit v ní zájem 
o komponované divadlo. 

Posluchači shlédli mnoţství scének svérázně ztvárněných 
dvěma divadelníky. Z kolébky klasického divadla, rene-
sanční Anglie, herci představili dílo Williama Shakespeara 
s názvem Hamlet. A na Hamleta navázalo plno dalších 
dramatických skvostů. Měli jsme moţnost shlédnout 
i dobře známé drama bratří Mrštíků s názvem Maryša 
z českého vesnického devatenáctého století. Jejich poctivě 
připravená a dobře uvařená „káva“ se ani v tomto případě 
neminula účinkem. A tak se místností ozývalo mnoţství 
smíchu a pozitivně laděná atmosféra předznamenala začí-
nající víkend. 

 

Osmička se představuje!          

 

Ahoj,  

my jsme 8. A. Naše třída není ani zas tak 
moc početná (čtyři kluci a šest dívek), ale 
zato umíme být docela rušní. Naše zlobení 
u nejednoho učitele narazí, některé dokonce 
vyvede z míry, ale i přesto nás mají rádi. Při 
hodinách nechybí vtipné poznámky od klu-
ků a smích. A to je dobře, alespoň se nenu-
díme.  

Jsme spíše skupinkově rozděleni na kluky 
a holky, ale kdyţ máme vyřešit nějaký pro-
blém, vţdy se nějak shodneme. 

 

Kdybych měl naši třídu charakterizovat barvou, vybral bych oranţovou. Červená v ní symbolizuje oheň 
a my jsme bojovná třída. Ale ne tak úplně, ţlutá nás brzdí a dodává nám občasnou harmonii.  

Mami, jsme v novinách!!! :) 
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Nečínská míle – 27. září 2016          

Úterní odpoledne mládeţ neusedla, jak je u ní 
obvyklé, do školních lavic. Konala se totiţ jiţ tra-
diční Nečínská míle. Počasí nám přálo, a tak se 
náhle, jak na zavolanou, oteplilo. Běh II. stupně 
mohl tedy bezproblémově začít.  

Ţáci základní školy závodili ve čtyřech kategori-
ích, vytvořených podle věkových skupin. Někte-
rým se sice běhat moc nechtělo a běh bohuţel 
sabotovali, ale i tak můţeme brát jako pozitivní 
alespoň to, ţe strávili takhle nádherné odpoledne 
na čerstvém vzduchu. O absolutně nejlepší čas se 
zaslouţil ţák 8. A Tomáš Růţička a stal se tak 
celkovým vítězem tohoto závodu.  

Soupeři ale nemusí smutnit, mají další rok trénin-
ku před sebou. V příštím závodě uţ můţe být 
opět všechno jinak! 

 

Tabule            

David Caninec, 6. A      Karel Vacek, 6. A  

U tabule zkoušíme psaní a pravopis,    Dítě stálo u tabule, 
ale někdy to vypadá jako škrabopis.    zplna hrdla brečelo. 
Nahoru i dolů, doleva i doprava,    Bodejť by ses, ty cikáně, 
všemi směry, tabule se rozpadá!    aspoň trochu učilo! 

         
Barbora Ţidová, 6. A  

Na tabuli se píše křídou, 
jedničku dostaneš,  
kdyţ ti příklady vyjdou. 
Tabule je dřevěná,  
kdo neumí jedna plus jedna, propadá. 
Psát tam můţeš cokoliv, 
připravovat se musíš do školy! 

 

Adaptační výjezd  

Váţení příznivci naší školy, 

od pondělí 12. 9. do středy 14. 9. se naši šesťáci v doprovodu třídní učitelky a ředitelky školy účastnili výjez-
du do kempu v Cholíně. Spali jsme v chatách v lese nad restaurací, kde nám pan kuchař vyvářel výborná 
menu. Paní správcová na nás byla moc milá a vţdy nám vyšla vstříc. A co jsme dělali? Odborně řečeno – 
stmelovali kolektiv prostřednictvím etických aktivit. A co to znamená? Hráli jsme hry, hodně jsme tvořili a 
povídali si, koupali se, …  
Na závěr jsme turisticky zeměpisnou vycházkou došli do školy. Koukněte na fotky na našich stránkách: 
www.zsnecin.cz 
A na závěr názory našich šesťáků: 

Adapťák byl dobrý.         Adaptační výlet byl hezký. 
Koupali jsme se v řece. D. H.        Byli jsme u řeky.  
V Cholíně bylo pěkné počasí.       Na adaptačním výjezdu jsme spali v chatkách. 
Velká zábava s celou třídou.       Bylo to super. B. S. 
Výlet do přírody. A. T.       Na adapťáku se mi moc líbilo. Š. Š.  
Adaptační výlet mě moc bavil. Byla to sranda.      Kreslení je strašná nuda. K. H.  
Byli jsme ubytovaný v chatkách. Hned ten den jsme byli plavat. T. C.  

     
Zdraví Romana Zemanová, ředitelka ZŠ a MŠ Nečín 

http://www.zsnecin.cz
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 CO SE DĚJE ZA HUMNY  

„Holanďan“ v Příčovech skrývá nejedno tajemství 

Kdyţ se řekne větrný mlýn, většina z nás si vybaví Holandsko. Není divu, na větrné mlýny tam narazíme 
téměř na kaţdém kroku. V této rovinaté krajině totiţ větrům vanoucím od mořského pobřeţí nestojí v cestě 
nic, co by je mohlo brzdit. Tamější povětrnostní podmínky si o vyuţívání větrné energie přímo říkají.  

Jiná situace je v naší zemi, ze všech stran obklopené horami a oplývající kopci a kopečky, které větrům překá-
ţejí. Česká krajina ale odedávna oplývala dostatkem potoků a řek, vhodných pro stavbu vodních mlýnů. Je 
logické, ţe v našich končinách vznikaly spousty vodních mlýnů a těch větrných bylo poskrovnu. Přesto jeden 
obrovský větrný mlýn holandského typu (tj. zděný s otáčivou střechou) zabloudil aţ na Sedlčansko. 

Dodnes tento bludný „holanďan“ stojí nedaleko Příčov, na mírném návrší, zvaném Chlumky, asi půl kilome-
tru severozápadně od obce. Přesněji řečeno, jeho torzo. Nejde však jen o několik zřícených kamenů nebo 
mrňavý kousek zdi, který nestojí za řeč, ale o zdaleka viditelnou kruhovou stavbu. Výška dochovaných zdí, 
postavených z místní  ţuly, je kolem 10 m (na severovýchodní straně objektu je zdivo zřícené), šíře zdí u ze-
mě dosahuje 1,2 m a vnější průměr stavby má neuvěřitelných 13,5 m!  

Zdá se, ţe příčovský větrný mlýn vskutku nebyl ţádný drobek. Nebo ţe by o „větrník“ vůbec nešlo? Právě 
kvůli značné velikosti neodpovídající běţným rozměrům větrných mlýnů bylo několikrát zpochybněno, ţe 
jde o technickou stavbu. Obecní úřad v Příčovech provedl v roce 1995 na své náklady opravu této záhadné 
zříceniny a financoval i její komplexní výzkum. Ten prokázal, ţe se zde skutečně mlela mouka pomocí větrné 
energie. Rozměry dvakrát přeměřovali odborníci – jak jinak neţ – z Holandska, kteří potvrdili hypotézu, ţe 
mlýn u Příčov by měl být největší stavbou svého druhu nejen v České republice, ale i v celé Evropě! 

Kdo a kdy tohoto obra nechal postavit? Nevíme. Původ „větrníku“ je zahalen tajemstvím, záznamy o jeho 
vzniku totiţ neexistují. Hovoří se o místním podnikavci Jakubu Krčínovi, ve hře je téţ panský rod Lobkoviců 
nebo Schönpflugové z Gamsenbergu, kteří v Příčovech postavili barokní zámek a několik hospodářských 
objektů.  

První písemná zmínka o větrném mlýnu v lokalitě Chlumky pochází z počátku 17. století. Ale ani tady vlastně 
nemáme jistotu, ţe daný záznam zmiňuje přímo tento větrný mlýn. Byl by to totiţ unikát, protoţe holandské 
mlýny se u nás začaly hojně stavět aţ o století a půl později. Příčovský „větrník“ by se tam mohl chlubit dal-
ším prvenstvím – byl by jedním z nejstarších svého typu v Evropě! Odborníci však o takovém stáří pochybují 
a domnívají se, ţe na stejném místě tehdy stál jiný, menší mlýn a ten dnešní vznikl aţ v 1. polovině 18. století. 
Z doposud neznámých důvodů přestal slouţit svému účelu někdy v druhé polovině 18. století a byl téţ čás-
tečně pobořen. K mletí mouky tedy mohl slouţit přibliţně padesát let.  

Záhady příčovský mlýn neopustily ani v dnešní době. Není totiţ jasné, kdo jej dnes vlastní a měl by se o něj 
starat. Obec Příčovy totiţ není jeho majitelem. Není jím ani stát, ač jde o technickou památku. „Větrník“ 
totiţ stojí na soukromém pozemku. Jeho vlastník uţ ale neţije, coţ situaci komplikuje, neboť se neví, kdo je 
dědicem. Obec tak nemůţe se stavbou nijak nakládat ani ţádat dotace na její opravu. 

Snad aţ příliš mnoho záhad na jednu stavbu… Jedno je však jisté  – ruiny této vzácné památky jsou volně 
přístupné a není problém si je kdykoliv prohlédnout. Z místa je navíc nádherný výhled do kraje. Tak neváhej-
te a navštivte největší větrný mlýn holandského typu v Evropě. Nemusíte do Holandska. Je to jen kousek. Za 
humny. 

           Martina Zirhutová 
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ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

 

Škola v Oborách 

Škola v Oborách dostala nový kabát: nová okna a dveře, novou střechu. Obecní úřad k renovaci budovy 
přistoupil citlivě, opravy nechal provést tak, aby zůstal zachován charakter původní stavby. Jedna 
z nejkrásnějších budov našeho malého regionu si zaslouţí, abychom jí věnovali trochu místa v našem ča-
sopise. 

„V první polovině 19. století to velmi smutně vyhlíželo se vzdělaností oborských a vápenických občanů. Bylo tomu proto, že 
v okolí nebyly žádné školy,“ píše se v oborské obecní kronice. „Bylo jen málo jednotlivců, kteří získali nepatrného 
vzdělání. Někteří tito občané byli učiteli svých spoluobčanů, např. pan Holobrada z domu čp. 44. U něho se scházela, pře-
devším v zimních měsících, mládež a on ji ve volných chvílích vyučoval.“ 

V zimě roku 1866 se občané Obor dohodli na tom, ţe postaví dětem školu. Na jaře dostali povolení a bez 
otálení začali s výstavbou. „Nešetříce práce, namáhání ani nákladů, hleděli přání své v skutek uvést, by potomkům 
svým zůstavili památku, a proto nelekali se ani četných překážek a nepříjemností, jež bylo jim postoupiti. Stavba téhož 
roku do podzimu dokončena byla tak dalece, že s vyučováním 47 dítek se dne 26. listopadu započíti mohlo.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dětí přibývalo, v roce 1894 jich bylo v malé dvoutřídní školičce 134. Okresní školní rada proto povolila 
vystavět v Oborách novou, větší školu. Bylo vybráno místo na poli Josefa Pileckého. Draţbu (dnes by-
chom řekli výběrové řízení) vyhrál stavitel Kadlec z Dobříše. 4. dubna 1894 byl poloţen základní kámen, 
13. září byla škola zkolaudována. 

„Školní rok 1894–95 v nové budově školní! Jak příjemně zní ta slova, když po osmnáctiletém strádání při nedostatku 
místa, světla a vzduchu konečně možno se přesídliti do budovy moderně zařízené a vším potřebným opatřené! Budiž za to 
Bohu dík a občanům čest!“ 

Význam budovy pro rozvoj vzdělanosti oborských občanů byl neoddiskutovatelný, neméně přínosné ale 
bylo i její místo v architektuře vesnice. Na rozdíl od mnoha jiných velkých staveb na českém venkově se 
nová škola stala důstojnou a krásnou dominantou obce. 

Charakter stavby není ryze český, přesto zapadá, stejně jako stovky podobných venkovských škol z této 
doby, do stavebního i krajinného koloritu českého venkova. Nevyčnívá, důstojně vévodí, neruší cizotou, 
byť její sloh a pravděpodobně i projekt je dílem rakouských projektantů. Naopak, budí dojem, jako by 
splývala se vším, co je tu původní, ryze české a místní.  

           Škola z r. 1866 je budova čp. 54 



13   MEZI LOMY  

 

Jak je to moţné? Měli naši předkové před sto lety větší cit pro krásu? Pravděpodobně ne, spíše to byly 
omezené moţnosti, které drţely na uzdě „bujnou estetickou tvořivost“. Kámen z místních lomů je stejný 
jako na mnoha jiných místech vesnice, na podezdívkách domů a zídkách podél cest, dřevo pochází 
z místních lesů, cihly z nedaleké cihelny… Hlavní roli ale pravděpodobně sehrála skutečnost, ţe školu 
stavěli místní stavitelé podle svých zvyklostí a svého umu.  

Rámcový projekt pro budovu byl jistě unifikovaný, ale fasáda, štuky, řezbářské práce na oknech a dveřích 
a další stavební detaily zůstaly v kompetenci stavebních mistrů. Ti se samozřejmě chtěli předvést a vypará-
dili tak významnou stavbu, jak nejlépe dovedli. Neodklonili se ale od technologií a zdobných prvků, které 
pouţívali ve své práci i jinde. Nešli pro inspiraci daleko, dekorovali tak, jak to viděli ve svém okolí. Toto 
příjemné propojení je na mnoha místech obce ještě dnes patrné. 

Stavebníky nových budov, vyrostlých ve 20. a 21. století, uţ na uzdě nic nedrţelo, soulad starého s novým 
i vyuţití místních stavebních zvyklostí se začaly z obce nenávratně vytrácet. Renovace budovy, která za-
chovala její původní ráz, je trvalou nadějí, ţe v budoucnu je na co navázat. 

Škola uţ více neţ dvacet let neplní svůj původní účel. V přízemí je obecní úřad a knihovna, první patro po 
několik let slouţilo jako posilovna. Po úpravě budou místnosti v prvním patře opět nabídnuty místním 
dětem a mládeţi, tentokrát jako herní prostory. 

Eva Zirhutová 
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KONÍČCI  -  KONĚ  

Pane Trubko, v minulém čísle časopisu Mezi lomy jsme slíbili čtenářům malé nahlédnutí do Vaší „válečné knihovny“. Co 
ale vybrat ze stovek příběhů a událostí? 

Moţná bychom mohli lidem středního a staršího věku přiblíţit něco z toho, co v komunistických školách 
neslyšeli, co bylo zamlčováno a záměrně překrucováno.  

Myslíte západní odboj za druhé světové války? 

Ano. A vojenské operace spojeneckých vojsk, speciálně bojové akce amerických letců.  

Musím přiznat, že o nich bych nedokázala dát dohromady ani jednu větu. 

Lidé mají většinou dobré povědomí o vzdušné válce nad Anglií a díky filmům a kníţkám znají i tragické 
příběhy letců československých. O americké letecké armádě se toho u nás mnoho neví, ačkoliv za naše 
osvobození tu mnozí američtí vojáci poloţili i své ţivoty. Málokdo si uvědomuje, ţe to byli lidé, kterých 
se válka přímo netýkala, ţe svoje ţivoty nasazovali z vyšších principů. Morálka a odvaha amerických po-
sádek byla obdivuhodná, jejich hrdinství obrovské. 
Američané vstoupili do války roku 1941 a s Angličany vytvořili společnou strategii vzdušné ofenzívy. 
Kaţdá z těchto velmocí ale měla jinou bojovou taktiku. Angličané preferovali noční vzdušné lety – velké 
plošné bombardování, Američané upřednostňovali denní útoky menšími sevřenými formacemi. Cílem 
náletů byly především nacistické zbrojovky, kde se vyráběla a kompletovala letadla, podniky na výrobu 
pohonných hmot, elektrárny, letiště, základny ponorek a další.  
Oproti Němcům měli Spojenci velkou nevýhodu. Cíle jejich útoků byly roztroušeny po celé Evropě 
a vzdálenost od leteckých základen byla veliká. Americké těţké bombardéry – boeingy, liberatory a další 
typy – měly dolet cca 2 500 km, zatímco stíhačky, které je měly nad nepřátelským územím chránit, jen 
zhruba 300 km. Letky bombardérů proto často část operací absolvovaly naprosto nechráněny. Jejich 
posádky byly vystaveny ţivotu krajně nebezpečným situacím a kolikrát to bylo jen štěstí nebo odvaha 
muţů, které jim pomohly vrátit se zpět na základnu. Tisíce letců zahynuly přímo v boji, tisíce jich byly 
zraněny a zajaty. 
Z leteckých základen ve střední a jiţní Anglii a v jiţní Itálii byla jedním z nejzazších strategických cílů 
i například plzeňská Škodovka. K ní se váţe jeden z posledních masových náletů na konci války i jedna 
úsměvná historka. 25. dubna 1945 se stala Škodovka – a s ní i velká část Plzně – terčem mohutného 
bombardování nad Evropou. Přes 500 letounů USA shodilo na Škodovku 5 000 tříštivých, zápalných 
a fosforových bomb. Celkem 29 objektů Škodovky bylo totálně zničeno a 21 těţce poškozeno. Bombar-
dování se samozřejmě dotklo celé Plzně, protoţe ne kaţdá bomba našla přesně svůj cíl. 
 

PŘÍBĚHY Z „VÁLEČNÉ KNIHOVNY“ PANA TRUBKY 
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A ta úsměvná historka? 

Mezi obcemi Vochov, Křimice a Vejprnice vybudovali Němci pro oklamání spojeneckého letectva dřevě-
nou maketu závodu Škoda Plzeň s imitací hutního provozu. Spojenci trik ovšem prohlédli a maketa dostala 
náklad dřevěných bomb.  

Bojovali američtí letci nad naším územím až při osvobozování Plzně a Prahy nebo už během války?  

Většina amerických letadel byla nasazena aţ při vzdušných operacích v roce 1945, ojedinělé nálety byly 
i v letech předchozích. 
V roce 2004 u nás vyšla kníţka Operace Argument, která popisuje boje na evropské obloze v šesti únoro-
vých dnech roku 1944. Přibliţuje události kolem sestřelení tří amerických bombardérů v západních Če-
chách.  
Operace s krycím názvem Argument byla největší leteckou bitvou Spojenců ve druhé světové válce. Měla 
zasadit Německu zdrcující ránu a připravit bezpečnější podmínky pro vylodění spojeneckých vojsk 
v Normandii. Do bojů bylo tehdy nasazeno 3 800 bombardérů, 2 548 stíhaček. Ztráty na ţivotech byly veli-
ké – 2 600 letců. Během této operace byly nad naším územím sestřeleny tři americké bombardéry, 
v troskách zahynulo 20 členů posádek. 
„Po dlouhá desetiletí byla jména zahynuvších letců zastřena zástěnou zapomnění a snad i úmyslným přehlí-
ţením oběti, kterou mladí Američané přinesli daleko od domova, nad územím pro ně neznámým, nad na-
cismem okupovaným Československem. Mnohaleté pátrání po archivech, shromaţďování výpovědí, kon-
frontace pramenů a zájem celé řady badatelů nakonec umoţnily sestavit mozaiku příběhu, který se zvolna 
začal rozvíjet za rozbřesku 22. února na jihoitalské letecké základně Lecce.“ (úryvek z knihy Operace Argument) 

Cílem americké letecké formace tvořené dvaceti bombardéry byla továrna na výrobu letadel v Řezně. Ze 
základny v jiţní Itálii odlétala letka po osmé hodině, u cíle nad zbrojovkou byla kolem poledne. Pro špat-
nou viditelnost nemohla ale letadla svrhnout náklady trhavin, a tak pokračovala na sever k náhradnímu cíli, 
plzeňské Škodovce. Nechráněna stíhačkami byla letadla snadným cílem pro německé messerschmitty.  
Nerovný souboj ve vzduchu nakonec pro tři americká letadla skončil tragicky. Poškozená se zřítila do za-
sněţené západočeské krajiny. Z neovladatelného bombardéru kapitána Donalda E. Malase, který se zřítil 
u Prachatic, se všem deseti členům posádky podařilo včas seskočit padáky. Bombardér kapitána Josepha 
Merkla se zřítil u Bukovce, při explozi zahynula desetičlenná posádka, jeden muţ se zachránil seskokem 
padákem. Liberator kapitána George Goddarda měl podobný osud: deset mrtvých, jeden muţ zachráněný 
seskokem padákem. Dvanáct muţů, kteří přeţili, se dočkalo konce války v nacistických zajateckých tábo-
rech. 
„Po poledni slyšel jsem hluk letadel a vyběhl na dvůr, odkud jsem zpozoroval letěti šest letadel, jedno kří-
dlo z letadla, jak se řítí na zem, a trup tohoto letadla, jak letěl dále směrem k obci Prádlo. Trup letadla ho-
řel. Mezi padajícím křídlem a hořícím trupem jsem zpozoroval otevřený padák a na něm letce, jak dopadá 
do lesa zvaného Chejlava. Běţel jsem rychle na toto místo, kde jsem skutečně jako první našel v houštině 
letce zavěšeného na doubcích. Kdyţ jsem přišel k němu, byla jeho první otázka: ,Ček?‘ Odpověděl jsem 
mu, ţe jsem Čech. Na kotníku měl ránu. Nabídl jsem mu, ţe ho odnesu. Vzal jsem ho do náruče a vynášel 
z houštiny s úmyslem ukrýti ho před lidmi. Při tom mě objímal a líbal. Byli jsme však zpozorováni.“ (úryvek 
z knihy Operace Argument) 
Zachráněného letce Raymonda A. Nauryho zadrţela policie a předala gestapu. Zbytek války pak strávil 
v zajateckém táboře. Těla ostatních členů posádky – aţ na jednoho – nebylo moţno identifikovat ani po-
hřbít. Krátery se zbytky letadla Němci během několika dní zavezli, a tak byly stopy tragédie smazány na 
několik dlouhých desítek let. Teprve po pádu komunistického reţimu, v roce 1990, několik nadšenců 
z obce Prádlo a přilehlých obcí začalo na místě zříceného letounu odkrývat zeminu a odhalovat relikty, kte-
ré pomohly dopsat poslední kapitolu dramatického příběhu. Ve změti trosek našli plech s vyraţeným nápi-
sem B 24D a podle něj dohledali i jména všech deseti letců. V troskách obalených bahnem a olejem objevili 
i zlatý prsten s vyrytým jménem kapitána: George M. Goddard, 1938. Pozoruhodný nález předali kapitáno-
vě dceři, paní Skupper Goddardové. 
V roce 1997 pak obec Prádlo nechala na místě dopadu letadla vystavět památník se jmény všech deseti 
muţů. 

Pane Trubko, děkujeme za zprostředkování silného příběhu a možnost nahlédnout kousek našich dějin z úhlu pohledu, který 
nám byl po dlouhá desetiletí odepřen. 

Eva Zirhutová 
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Dvacátého února 1944 při návratu z nočního náletu na Lipsko byl těţce poško-

zen americký bombardér 351. BG. Střepina z granátu prolétla pravým oknem, 

zabila druhého pilota a těţce zranila velitele posádky. Nezraněný bombometčík 

v kokpitu zareagoval na rozkaz k opuštění letadla téměř okamţitě. Vyskočil 

však sám. Přes rozsáhlá poškození stroje se někteří členové posádky zdráhali 

opustit jeho palubu. Střelec Archie Mathies a navigátor Walter Truemper se 

s minimální znalostí řízení letadla pokusili stroj udrţet ve vzduchu, usměrnili 

jeho let a nabrali kurz na Anglii. Nikdo ale neměl ţádné zkušenosti s přistá-

ním. V blízkosti základny v Polebrooku proto nezranění členové posádky vys-

kákali na padácích a na palubě zůstali pouze Mathies, Truemper a těţce zraně-

ný pilot. Aby zachránili svého velitele, rozhodli se oba letci riskovat a pokusit se 

o přistání. O záměru ihned poté uvědomili řídicí věţ základny. Nebezpečí si 

uvědomovali nejen muţi na palubě poničeného stroje, ale i personál základny. 

Ze základny odstartoval jiný bombardér s kapitánem Eugenem Romigem a vy-

dal se vstříc odváţným letcům. Chtěl se pokusit oběma muţům přímo ze vzdu-

chu podávat informace o postupu při přistávání. Naneštěstí se ale Romigovi 

nepodařilo se zoufalou posádkou navázat rádiové spojení. Poškozený letoun se 

v rukou zcela nezkušených letců zmateně pohyboval, nedokázal udrţet správný 

kurz, výšku ani rychlost. Zoufalé pokusy o záchranu sledovalo ze země mnoho 

kamarádů i náhodných diváků. Nad Polebrookem stále krouţila dvě letadla 

a drama se schylovalo ke svému závěru. Romig sdělil rádiem řídicí věţi, aby 

nařídili Mathiesovi a Truemperovi navést bombardér k pobřeţí a potom jej 

opustit na padácích. Oba dva muţi odpověděli, ţe zraněný pilot stále ţije, 

a proto ho neopustí a raději se pokusí o přistání. Z věţe poté dostali povolení 

k přistání a jeden z přítomných důstojníků jim začal vysílat instrukce. Při prv-

ním přiblíţení byli příliš vysoko, a tak pokus opakovali. Teprve při třetím nasa-

zení na přistání se letoun dostal aţ na zem. Stroj se znenadání propadl a tvrdě 

dosedl na letištní plochu. Oba letci zemřeli ještě v letadle. Kdyţ se k vraku do-

staly první záchranné čety, našly ještě na palubě umírajícího pilota. 

Příběh obou muţů vypovídá o velkém hrdinství, obdivuhodném sebeobětování, 

o přátelství a úctě k ţivotu. 

úryvek z knihy Operace Argument 


