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Milí čtenáři, 

vítáme vás u prvního vydání nového občasníku 

Mezeňák, který má za úkol informovat o tom, co 

se v obci událo, děje i plánuje, mimoto však zkusí-

me nabídnout i pohled do historie obce a míst-

ních sdružení. 

Nejdříve něco o tom, kdo jsme. Dokud neexisto-

val Mezeňák, tak jsme byli občané Mezna, kteří se 

angažovali v organizování aktivit pro ostatní, pře-

devším pro děti. Dlouhodobě jsme pořádali (a 

často s vaší pomocí) karneval, dětský den nebo 

třeba drakiádu. V posledních letech jedna z nás 

vedla i pravidelné aktivity pro menší děti v místní 

hasičárně. Nedávno jsme založili občanské sdru-

žení. Nadále organizujeme aktivity pro ostatní. 

Navíc však pomáháme obci s dotacemi a snažíme 

se získat do sdružení (tedy do obce) další peníze 

na stávající i nové aktivity pro občany Mezna. To 

vše dobrovolně a bez finanční odměny. Odměnou 

nám je dobrý pocit, když se akce povede a ostat-

ním se líbí. 

Vznikem sdružení jsme docílili toho, že všechny 

aktivity dostaly určitou záštitu a punc oficiality. 

Zaznamenali jsme první úspěchy ve shánění pe-

něz. Získali jsme grant ve výši pět tisíc korun od 

Nadace Via určený na zlepšení fungování sdruže-

ní. Téměř zadarmo jsem získali software 

v hodnotě několika tisíc korun, který využíváme 

pro práci ve sdružení, a tento občasník je také 

výsledkem obdrženého grantu, a to od OPVK Ces-

ty venkova, ze kterého jsme získali notebook 

s programovým vybavením na vytváření novin za 

cca patnáct tisíc korun. 

Nicméně máme i další, důležitější cíle. Jeden 

z nich je vytvoření nového typu aktivit, kde se 

budou potkávat všechny věkové skupiny. Kde se 

navzájem podělíme o svůj čas i vědomosti. Začalo 

to už v tomto časopise, kdy mezenští pamětníci 

svolili vyprávět o dobách svého mládí, o tom jak 

se tu dříve žilo. Chtěli bychom to posunout ještě 

dál a uspořádat večery, kdy si společně prohléd-

neme staré fotografie obce a díky našim dlouho-

letým občanům objevíme, jaké to tu bylo dříve, a 

uchováme si tak naši historii. První takovéto pose-

zení je předběžně naplánováno na leden 2014 

v budově hasičského domu a těšíme se na vaši 

účast. 

Druhým velkým cílem je přání zaktivizovat a zapo-

jit občany Mezna do dobrovolného angažování se 

v obci, např. při brigádách či výpomocech na růz-

ných akcích.  

A co děláme právě teď? V současnosti nás nejvíc 

zaměstnává dotace „Obnova a rozvoj využití 

hasičského domu v Mezně“, sepsání toho časopi-

su, příprava 5. ročníku drakiády a dalších akcí na-

plánovaných na příští měsíce. V době vydání toho 

čísla už budeme mít drakiádu i sepsání novin za 

sebou. O to více se budeme moci soustředit na 

další aktivity. Na poslední stránce občasníku je 

uveden rozpis plánovaných akcí na příští období. 

Jedná se především o aktivity, které už znáte 

z minula, ale objevily se i některé nové, tak vše 

pozorně sledujte. Budeme velmi rádi, když se 

s vámi setkáme např. na Dnu otevřených dveří 

v budově hasičského domu, kde bude veřejnosti 

otevřen nejen dětský klub Mezeňáček, ale bude 

připravena i menší expozice o historii obce. Záro-

veň vám to umožní prohlédnout si, jaké vybavení 

obec v rámci této dotace získala a jak jej chceme 

používat. 

Závěrem bych chtěla říct, že jsem velice ráda, že 

pocházím zrovna z Mezna, kde žije tolik skvělých 

lidí. Jménem občanského sdružení Mezeňák o. s. 

se s vámi loučím a těšíme se na shledání na našich 

akcích. 

Iva Vančurová, předsedkyně sdružení 

 

MEZEŇÁK O. S. 

 MEZEŇÁK O. S.  
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Vážení a milí, 

byl jsem požádán, abych napsal pár slov pro 

první číslo periodika, které bude vydávat naše 

nejmladší organizace v obci – občanské sdružení 

Mezeňák o. s. Ono se to snadno řekne. Mnohem 

těžší je vystihnout v pár větách vše, co bych rád 

svým spoluobčanům sdělil.  

Mám možná trochu výhodu v pohledu na naši 

obec. V 15 letech jsem odešel do světa a před 

třinácti lety se vrátil. Pro mě je Mezno domov, do 

kterého jsem měl možnost se vrátit. Je pro mě 

tou nejhezčí a nejmilejší obcí na světě. Moji před-

chůdci tady vytvořili velmi dobré podmínky pro 

klidný a spokojený život a je teď i na mě v tomto 

díle pokračovat. Naše osady jsou skutečně ma-

lebné, obklopené nádhernou, nezničenou příro-

dou a bydlí tady lidé, které mám rád jako celek. 

Kromě toho zde mám i řadu blízkých kamarádů  

a nejbližší členy rodiny. V Mezně mám pocit, že 

svůj život opravdu žiji, že si na něj mohu téměř 

sáhnout. Žiji tak, jak chci, mohu se tu věnovat 

svým koníčkům a věřím, že tu jednou spočinu na 

vlídném místním hřbitově k poslednímu odpočin-

ku. No, to jsem se asi nechal příliš unést. Chtěl 

jsem jen říct,  že mám Mezno moc rád.  

Věřím, že většina lidí ví, co na obci řešíme, co 

plánujeme, co budujeme a s jakými se potýkáme 

problémy. Pokusím se podělit o pár úspěchů i 

neúspěchů z posledních několika let. 

Podařilo se nám již dříve opravit kapli na hřbito-

vě v Mezně, hasičárnu a klub SDH v Mitrovicích. 

Lažaňáci si s podporou obce průběžně přestavují 

bývalou kovárnu na klubovnu. Byly získány dotač-

ní prostředky, za které se opravila kaplička 

v Mezně, hřiště a střecha na jeho kabinách, vy-

měnili jsme okna na hasičském domě v Mezně a 

povedlo se i pár dalších dobrých věcí.  

To jsou naše úspěchy, ale jsou i věci, které nás 

mrzí. Jedná se zejména o veliké škody na lesích 

obce způsobené letošními bouřemi a škody na 

místních komunikacích. 

Mou noční můrou se stává dotační titul na rea-

lizaci centrálního vytápění Mezna a Stupčic na 

biomasu. Po několikaletých anabázích se nám 

před rokem podařilo získat dotaci na tuto akci. 

Byla provedena potřebná výběrová řízení na pro-

jektanta, dozor investora, generálního dodavate-

le a některá další, ale nepodařilo se nám zatím 

získat úvěr potřebný na spolufinancování akce. 

Dotace jsou poskytnuty ve výši 71 % a zbytek 

musíme zainvestovat sami. Jedná se cca o 

25.000.000,- Kč. Tato částka se zdá vysoká, ale při 

prodeji 11.000 GJ tepla za rok při ceně 260,- Kč za 

GJ bude dostatek peněz jak na splátky úvěru, tak 

i na provozní náklady a provoz topení tedy neza-

tíží obecní rozpočet. Přes vynikající ekonomické 

ukazatele tohoto dotačního projektu však zatím 

nemáme banku nebo jinou finanční instituci, kte-

rá by nám úvěr poskytla. V současné době jedná-

me se třemi bankami a věřím, že se nám podaří 

úvěr zajistit. Samotná realizace by pak začala 

v jarních měsících roku 2014. 

Byla mi již vícekrát kladena otázka, proč o tuto 

akci tolik stojíme. Já osobně jsem přesvědčen, že 

se jedná o levné, velmi moderní a k tomu i ekolo-

gické topení vhodné pro naše občany. A to je, 

z mého pohledu, právě jedna z těch věcí, která 

vytváří dobré podmínky pro život mladých rodin 

s dětmi v naší obci. 

Výhledově bude nutné vybudovat kanalizaci 

s čističkou v Mezně a později v Mitrovicích, což se 

nám zatím rovněž nepodařilo. 

Nevím, jestli toto strohé shrnutí některých akti-

vit obce, je to pravé pro článek do prvního čísla 

tohoto časopisu, ale snad se v některém dalším 

čísle soustředím na určitou konkrétní věc, která 

bude aktuální a pro občany naší obce zajímavá. 

Do té doby přeji všem svým spoluobčanům 

všechno dobré, samé úspěchy, štěstí, ale přede-

vším pevné zdraví a dobrou náladu. 

Redakci přeji, aby se jí splnila všechna očekává-

ní s těmito novinami, ale rovněž spokojenost 

v osobním životě a to ostatní, co jsem přál výše. 

 

 Rudolf Vobruba, starosta obce Mezno 

 SLOVO STAROSTY  
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Paní Anna Vobrubová roz. Kaňková byla ochot-
na podělit se s námi o vzpomínky nejen z dět-
ství a školních let. Začtěte se do milého vyprá-
vění o životě v Mezně několik desítek let zpát-
ky.  
 
Můžete prozradit, kolik je Vám let? 
Devátého října mi bude osmdesát let. 
 
To je krásný věk. Blahopřejeme a přejeme pev-
né zdraví. Jaké jste měla dětství? 
Pocházím ze šesti dětí. Nejstarší byl Bedřich 
(1920), pak Bedřiška (1922), Ladislav (1925), 
Marie (1926), v roce 1933 jsem se narodila já a 
o dva roky později sestra Milena (1935). Měli 
jsme moc hezké dětství. Naši rodiče měli spous-
tu práce a přitom si na nás našli čas. Tatínek 
nám hodně vyprávěl pohádky. Byl nesmírně 
hodný. Nikdy se na nás nerozčílil a nikdy nikoho 
neuhodil. Pamatuji si, jak v době, kdy starosto-
val, sedával u psacího stolu a něco psal. My 
jsme s mladší sestrou kolikrát zlobily na peci. 
Tatínek jen sundal brýle, podíval se na nás, ale 
neřekl ani slovo. To stačilo. Maminka na nás 
někdy křikla, to jo, ale biti jsme nebyli nikdy. 
Se sourozenci jsme vždycky byli zadobře, nikdy 
jsme nikomu nic nezáviděli. Co měl jeden, to 
jsme mu přáli, i v dospělosti. Když si bratr třeba 
koupil později auto, my jsme byli všichni tak 
rádi a přáli jsme mu to. Dneska se to už tak ne-
vidí. 
 
Jak jste si hráli? 
Tolik hraček, jako dneska, nebylo, ale nějaké 
hračky jsme měli. Já s Milenkou jsme měly ko-
čárky a krásné mrkací panenky. Kluci si nejvíc 
hráli s vozíčky a různými postroji, jako že jezdí 
na pole, orají a tak. Také jsme si z papíru slepo-
vali různé domečky a stavěli pokojíčky. 
Jednou k Vánocům jsme s mladší sestrou dosta-
ly takové malé kočárky s malinkými panenkami, 
a to jsme byly celé šťastné. Maminka nám do 
nich ušila peřinky. Venku jsme si hodně hráli na 
sadě. Trhali jsme kominíčky a pletli z nich na 
prstech košíčky a domečky pro malé panenky. 
Měli jsme hezké dětství. Já jsem ráda četla, tře-
ba Káju Maříka, Padesát pohádek bratří 
Grimmů, Zlatou knihu pohádek a tak. Knížky 
jsme dostávali většinou pod stromeček. 
Hodně jsme chodili venku bosi. Po bouřce jsme 
běhali v loužích. Tady, jak je ta nádrž, tak tady 
bývaly dva rybníčky za sebou, uprostřed hráz. 
První byl hlubší, druhý mělčí plný bláta. Na kraji 
bylo hodně hlíny a tam jsme chodili, zabořili 
nohy, dělali si z bláta ponožky, pak podkolenky, 

pak jsme to zase smyli ... 
V prvním rybníčku byla hodně studená voda, 
ale na tom druhém za hrází jsme jezdili na nec-
kách – to byla legrace. Zpívali jsme si u toho: 
"Jede, jede lodička na královský hrad..." Někdy 
jsme se převrhli, zůstali pod neckama a zase 
jsme vyplavali. 
V zimě jsme jezdili na sáňkách u kapličky nebo 
po silnici od mostu až dolů k Halamovým. To ale 
až večer, přes den jsme nesměli. Kdyby nás vi-
děl cestář, ten by nám dal! Kluci nás, holky, ta-
hali nahoru, abychom nemusely pěšky. 
Naši nám dopřáli brusle, už to byly špičaté na 
kličky, tak jsme také chodili bruslit. Nosili jsme 
červené skládané sukýnky, co se zapínaly na 
knoflíčky a svetříky - dělali jsme na ledě holu-
bičky – to bylo něco. 
V létě jsme zase večer sedávali "na kládách" jak 
jsme říkali (sloupy co byly naskládané dole u 
Kosových, co teď bydlí Mikulovi) a zpívali jsme. 
Můj budoucí manžel Emil hrál na harmoniku, 
zpívali jsme a byla to hezká zábava. 
 
Jak u vás doma vypadaly Vánoce, Štědrý den? 
Cukroví se žádné nepeklo, jen vánočky a lístko-
vý štrůdl – ten byl moc dobrý. Ten den se dělaly 
různé zvyklosti jako třeba: házení drobků do 
studny, házení pantoflem, rozkrajování jablíčka, 
pouštění lodiček ... Dobytek také dostal výsluž-
ku. 
Večer se jedla rybí polévka, smažená ryba a 

VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ  

Rozhovor  

s paní  

Annou  

Vobrubovou 

Foto: z rodinného alba Anny Vobrubové 
Autor: neznámý 
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bramborový salát – toho byla ohromná mísa, 
protože nás bylo hodně. Před večeří jsme se 
pomodlili, to byla samozřejmost. Někdy pod 
stromečkem byly dárky, někdy taky nic, nebo 
nějaká drobnost. Dneska to je jiné, ale každá 
doba přináší své. Nemůžeme dnes chtít, aby to 
bylo jako kdysi. 
Vánoční stromeček strojil vždycky náš tatínek, 
to byla jeho radost. Byly na něm svíčky z vosku, 
sladkosti z karamelu, čokoládové figurky a tak. 
Stromeček jsme nechávali do Třech králů, do té 
doby nikdo nic ze stromečku nejedl. Po odstro-
jení jsme si vše spravedlivě rozdělili. 
 
Řeknete nám něco o škole? 
Chodila jsem zde do školy od první třídy. Pan 
řídící se jmenoval Ervín Sekal a bydlel nahoře ve 
škole. 
A paní učitelka - ta byla moc hodná, jé ta byla 
hodná – ta se jmenovala Slípková. Bydlela u ro-
diny Krajců (bývalé lázně) a chodila do Mezna 
spolu s jejich dcerou Maruškou Krajcovou. Hrála 
krásně na housle. Když přišel někdo do třídy, tak 
jsme vstali a všichni jsme zpívali třeba "Okolo 
Frýdku cestička", nebo takové písničky. 
V sobotu jsme sice chodili do školy, ale měli 
jsme volný čtvrtek. 
Školu v Mezně jsem navštěvovala do páté třídy, 

potom měšťanku v Borotíně. Museli jsme se 
vypravit za každého počasí pěšky přes les. Asi 
tak od padesátého roku se začalo chodit do Mili-
čína, ale to už se mě netýkalo. Cesta vedla přes 
Lažany a vyústila u křížku nad Miličínem. 
 
A v neděli povinně všichni do kostela? 
Dá se to tak říct, chodili jsme do Střezimíře. 
Ve škole jsme měli výuku náboženství – to po-
vinné nebylo. Já jsem patřila do Československé 
církve bratrské, chodil sem z této církve vyučo-
vat náboženství pan farář z Chotovin. Bylo nás 
málo – jenom já a Alenka Maňáková, tak to bylo 
jenom jednou za měsíc. Každý týden sem ale 
chodil pan farář Procházka z Římskokatolické 
církve z Borotína, tak jsem navštěvovala i kato-
lické náboženství. 
 
Ale rodin z Církve bratrské bylo víc, že? 
To ano, na bohoslužby nás chodilo hodně: naše 
rodina, Žahourkovi, Míkovi, Eliášovi... to nás 
bylo dost. 
V květnu probíhaly každý týden májové pobož-
nosti, kam chodívali všichni. Pamatuji si, že bylo 
vždycky všude spoustu chroustů, jen to křupalo 
pod nohama. 

Jana Dvořáková  
Pokračování příště ... 

VYPRÁVĚNÍ PAMĚTNÍKŮ  

Foto: z rodinného alba Anny Vobrubové, autor: neznámý 
Děti na fotografii jsou narozené v letech 1930 – 1933. Paní Anna Vobrubová zde navštěvovala první třídu. 
Horní řada zleva: Marie Krajcová (Okluzská), Marie Slabá (Pěknicová), Zdena Frantlová (Trachtová), Marie Míková (Žahourková), Věra 
Majerová, Božena Kloudová (Dostálová), Marie Soukupová, Věra Píglová (Kořenná), Miroslav Babický 
Prostřední řada zleva: Václav Pavlík, Stanislav Pavlík, Anna Kaňková (Vobrubová), Emilie Pejšová (Balláková), Soňa Příkopová (Nemethi), 
Blažena Richterová (Vindušková), Marie Halamová, Miloš Šimák 
Dolní řada zleva: Emanuel Vobruba, Ladislav Halama, Miloslav Zoul, František Míka, Rudolf Vobruba, Jaroslav Vojta, Stanislav Čichovský 
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 MÍSTNÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Myslivecké sdružení Hubert Mezno hospoda-
ří v honitbě pronajaté od honebního spole-
čenstva Mezno o celkové výměře 1460 hek-
tarů. Honitba je zařazena do třetího bonifi-
kačního stupně, přičemž většinu honebních 
pozemků tvoří s cca tisíci hektary pole. Zby-
tek jsou zhruba se sto hektary lesní pozemky, 
s dvaceti hektary vodní plochy a se tři sta 
hektary ostatní pozemky. Honitba celou svou 
severní hranicí sousedí s mysliveckým sdruže-
ním Miličín, na západě s mysliveckým sdruže-
ním Červený Újezd a Střezimíř. Na jižní straně 
sousedí s mysliveckým sdružením Borotín, 
které již leží v jihočeském kraji. Na východě 
jsou našimi sousedy myslivecká sdružení Ne-
myšl a opět Miličín. 
V současné době má myslivecké sdružení 
třiadvacet aktivních členů, jednoho adepta a 
tři stálé hosty. Funkci předsedy vykonává 

Ondřej Čichovský a neméně důle-
žitou funkci mysliveckého hospo-
dáře již po několik volebních ob-
dobí zastává Miloš Šimák st., je-
hož zásluhy o myslivost byly oce-
něny i Českomoravskou myslivec-
kou jednotou. 
Naši myslivci vědomi si pořekadla 
„Myslivec bez psa, myslivce půl“ 

využívají při výkonu práva myslivosti psů nej-
různějších plemen. Aktuálně jsou v držení 
našich myslivců tři ohaři, čtyři retrívři, dva 
jezevčíci, sedm teriérů a jeden slídič.  
Hlavní zvěří vyskytující se v  honitbě je beze-
sporu zvěř srnčí, jež i za přispění obětavé prá-
ce místních myslivců nachází ve zdejších pod-
mínkách relativně kvalitní podmínky k životu. 
K dalším druhům spárkaté zvěře, které se zde 
vyskytují, patří prase divoké a daněk skvrnitý. 
Z drobné zvěře se myslivecky hospodaří se 
zajícem polním, kachnou divokou a bažan-
tem. Bohužel ani naše honitba se nevyhnula 
celoevropskému trendu poklesu stavů drob-
né zvěře. Mezenští myslivci však lidově řeče-
no nehodili „flintu do žita“ a pokouší se sami 
odchovávat jak kachny, tak bažanty s cílem 
posílení přírodní populace a snahou zachovat 
tuto zvěř i dalším generacím. Za tímto úče-
lem byla vybudována jak kačenárna, tak voli-
éra pro odchov bažantů. Pozemky v okolí 

MYSLIVECKÉ 

SDRUŽENÍ 

HUBERT 

MEZNO 

Foto: poskytlo MS Hubert, autor: neznámý 

Horní řada zleva: Stanislav Čichovský, Zdeněk Falada, Miloš Šimák, František Váňa 

Dolní řada zleva: František Šimák, Jiří Tichý, Jar. Pejša 
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voliéry byly zalesněny s tím, že tyto porosty 
budou udržovat myslivci v rámci svých brigád. 
K dalším druhům zvěře a zvířat, které může 
návštěvník místní přírody potkat, je např. je-
zevec lesní, liška obecná, kuna skalní a lesní, 
veverka obecná a vydra říční. Z ptačí říše mů-
žeme namátkou jmenovat volavku popela-

vou, jestřába obecného, káně lesní, hrdličku 
divokou a holuba hřivnáče. 
Primární a nejdůležitější činností našich mys-
livců je samozřejmě péče o přírodu a snaha 
zlepšit životní podmínky pro zvěř, která ji obý-
vá tak, aby pro ni byl zajištěn dostatek klidu, 
krytu i potravy. Za tímto účelem myslivci zřídi-
li nespočet krmných zařízení, slanisek 
a zvěřních políček. Mimoto naše sdružení ne-
zaostává ani ve společenské reprezentaci 
myslivosti, a proto každoročně 25. prosince 
pořádá již tradiční myslivecký ples, 
kde samozřejmě nemůže chybět bohatá mys-
livecká tombola, která se těší značnému zá-
jmu návštěvníků.  
Mezenští myslivci jsou aktivní nejen v rámci 
svého sdružení, ale i v rámci benešovského 
okresu, a to např. když v loňském roce umož-
nili a pomohli připravit v kulturním domě 
v Mezně zkoušky uchazečů o první lovecký 
lístek.  
Pevně věříme, že nám elán a chuť do práce 
vydrží i do budoucna a budeme se tak moci 
společně těšit z plodů naší práce, a to jak při 
procházce naší přírodou, tak i při společných 
setkáních třeba na mysliveckém plese. 
 

Myslivosti ZDAR! 
Tomáš Preus ml. 

Péče o drobnou zvěř, Pavel Homola st. 

autor: Tomáš Preus ml. 

Myslivecký ples 2009, autor: Tomáš Vančura 

Horní řada zleva: Miloš Homola, Bedřich Hladík, Roman Šimák, Petr Pileček, František Babický, Josef Nygrýn, Jan Dvořák, Oldřich Bambas 

Dolní řada zleva: Miroslav Babický, Miloš Šimák ml., Pavel Homola st., Jaroslav Kratochvíl, Jaroslav Kmoch, Ondřej Čichovský 
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Mezno, ač malá vesnice, má poměrně slušnou 
fotbalovou základnu. Důkazem je několik fotbalo-
vých talentů, které se tu urodily. Za všechny Jan a 
Michal Šimákovi. 
V první polovině článku bychom vás rády seznámi-
ly s historií fotbalu v Mezně, a to i díky vzpomín-
kám lidí, kteří si pamatují mnohé z jeho dlouhé 
historie. V druhé polovině vás naopak zasvětíme 
do fotbalové současnosti TJ Sokol Mezno. 
Samotný klub byl založen v roce 1932. V době 
války však přerušil svou činnost. Podle toho, co si 
pan František Míka, hrající v letech 1956-1965 
jako střední záložník, pamatuje, fotbalová tradice 
byla znovuobnovena přibližně v polovině 50. let, 
kdy se Mezno opětovně přihlásilo do soutěže, 
pravděpodobně do III. třídy okresní soutěže, a 
vyhrálo ji. 
A jak vzpomíná na své začátky pan Míka? 
„Parta jsme byla dobrá. Pokud to šlo, jezdili jsme 
většinou vlakem s plným košem věcí. Někdy se 
dalo dohromady pár korun a jelo se autobusem. I 
varianta jediných tří aut tu byla.“ 

Nicméně fotbal té doby byl úplně 
jiný než teď. Hřiště bylo bez kabin, 
protékal jím potůček a bylo až o 
půlku menší. Hráči hřiště sekali ko-
sou a na trávě se často pásly husy. 
Nebylo tedy neobvyklé, když se 
hráči při hře vyváleli v husím …… Za 
špatného počasí hráči popadli brány 
a přenesli je na pastviny do místa 
nynější Mydlářky. Nazuli kopačky, 
oblékli modrobílé pruhované dresy 

a hráli. 
Jednu dobu jako kabiny sloužily dvě staré tramva-
je. Kolem roku 1964 se hřiště zavezlo, zvětšilo a 
postavily se kabiny zděné. Hřiště, tak jak ho zná-
me dnes, je až od roku 1982, kdy se 17. října u 
příležitosti posvícení konalo velké slavnostní ote-
vření nových šaten. 
O klub se po mnoho let staral pan František Babic-
ký st. Jako uznání jeho celoživotní práce se pře-
jmenoval Turnaj JZD na Memoriál Františka Babic-
kého st. Ten má u nás tradici dodnes. Letos se 
konal již 27. ročník. 
Vedle pana Babického se na rozvoji fotbalu 
v Mezně podíleli i další lidé. Ale o tom až příště. 
Nyní pár řádek o současném fotbale. Začněme od 
nejmladších. 
V posledních letech je dětský a dorostenecký fot-
bal spojen s osobou Vlasty Ploce zvaného Bože. 
Roku 2002 se stal trenérem zpočátku patnácti 
dětí. Bože se dětem věnuje již 12. rokem. Sám 
říká: „V životě by mě nenapadlo, že to budu dělat 
tak dlouho.“ Po třech letech se k Vlastovi připojil 

 

TJ SOKOL 

MEZNO 

Foto: z rodinného alba Františka Míky, autor: neznámý 

horní řada zleva: Karel Šťastný, Jaroslav Krejčí, Miroslav Babický, Miloslav Šváb, František Babický, Miroslav Šváb 

dolní řada zleva: Ladislav Žahourek, Jaroslav Šerpán, František Míka, Josef Trojan  
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Honza Novák a pomáhal mu s už rozrostlým dva-
cetičlenným mužstvem.  
Úspěchů zaznamenali nespočet. V sezóně 
2006/07 jejich tehdy starší přípravka poprvé vy-
hrála soutěž a od té doby se až na jednu výjimku 
vždy umístila do třetího místa. V sezóně 2010/11 
postoupila do I. A třídy krajské soutěže. Dále se 
pak zúčastnila 68 turnajů, z toho největším úspě-
chem bylo první místo na mezinárodním turnaji 
mladších žáků v roce 2009. Za zmínku stojí i turna-
jové či přátelské zápasy mimo jiné i s našimi prvo-
ligovými celky. 
Všichni, kteří Vlastu znají, vědí, že jeho styl tréno-
vání a slovní projev je sice slušný, ale velmi hlasi-
tý. Proto jsme se ho zeptaly, co dělají jeho hlasiv-
ky. „No, někdy mě zlobí, občas odejdou po půlce 
zápasu, někdy vydrží i dva.“ 
Kluci sice už zjistili, že „fotbal hrát neumí“, jak sám 
říká, ale stále drží partu pohromadě. Starší kluci se 
chovají dobře k mladším. Důkazem jsou zimní sou-
středění, která každý rok společně absolvují.  A 
rada trenéra: „Veďte děti ke sportu, je úplně jedno 
k jakému.“ 
Štafetu převzali a dál trénují budoucí fotbalisty 
mladý David Kubec alias Dave, který vede mladší 
žáky a Pavel Eliáš zvaný Elda s asistentem Rober-
tem Kostkou. Ti se věnují starší přípravce. Hrají 
okresní soutěž a drží se ve středu tabulky. 
Nově tu máme mladší přípravku, kterou se snaží 
od letošního roku ukočírovat Tomáš Doskočil ne-
bo-li Jány s dorostenci Dominikem Homolou a 
Jakubem Plocem.  
Mezenský „A“ tým hraje již druhým rokem II. třídu 

okresního přeboru. Loni v sezóně 2011/12 se 
umístil na krásném 5. místě. Letos je zatím na 8. 
místě, ale sezóna teprve začíná. 
Je třeba zmínit, že kluci si manšaft trénují vícemé-
ně sami. Hráči Vláďa Říha, neboli Pyty, a Jány dě-
lají vše pro to, aby dosáhli co nejlepších výsledků a 
bojovali o co nejvyšší pozice. 
Mezenský „B“ tým pod taktovkou Jaroslava Mi-
chálka dokázal v sezoně 2011/12 takřka nemožné 
a postoupil snad historicky poprvé ze IV. třídy 
okresní soutěže do III. Kluci hrají s maximálním 
nasazením, i když jako nováčci to nebudou mít 
jednoduché. 
Oběma skupinám držíme palce a fandíme: 
„MEZNO, DO TOHO!“  
TJ Sokol Mezno není jenom fotbal. Můžeme zmí-
nit donedávna fungující hokejový tým vedený Ji-
řím Beranem, anebo dvě pingpongová mužstva, 
ale o tom až v některém z příštích čísel. 
A co říct závěrem? Klub, který byl založen již roku 
1932, stojí o to, aby si i v budoucnu zachoval svou 
dlouholetou tradici. Značné úsilí musí vynaložit jak 
hráči, tak všichni trenéři, funkcionáři, řidiči, záso-
bovači, pradleny, sekáči, uklízeči, elektrikáři, natě-
rači, zedníci, v neposlední řadě i zdravotníci, bri-
gádníci, pomocníci, zkrátka lidé, kteří se pohybují 
kolem fotbalu.  
Tímto všem děkujeme a přejeme, ať vydrží i nadá-
le. Zvláštní poděkování patří i fanouškům, kteří při 
fotbale stáli ve chvílích úspěchů i neúspěchů. Věří-
me, že nám zachovají svou přízeň. 

 
Šárka Doskočilová, Petra Homolová 

MÍSTNÍ SPOLKY A SDRUŽENÍ  

Foto: z rodinného alba Františka Míky, autor: neznámý 

horní řada zleva: František Míka, František Pígl, Jan Bouška, Miroslav Neuman, Miloslav Doskočil, Zdeněk Jiřík, Ladislav Otradovec, Jiří Hrdinka 

dolní řada zleva: Zdeněk Čichovský, Václav Kubec, Vladimír Říha, Miroslav Marek, Stanislav Čichovský, Miloš Šimák  



10 

 

Mezensko bylo osídleno již v době kamenné. Důka-
zem je nález malé sekerky z černého kamene. Je 
uložena v táborském muzeu. Další předměty jsou 
umístěny i v sedlčanském muzeu. 
Jméno dostala od mezníků, kterými se ohraničovaly 
pozemky, a ve starých spisech je Mezno nazýváno 
jako Mezné nebo Mezný. 
Do patnáctého století ležela obec 
Mezno u strategické zemské stezky. 
Nazývala se gmündskou. Vedla 
z Prahy, přes Jesenici, kolem Benešo-
va, Bystřice, přes Votice, okolo Miličí-
na k Meznu, Borotínu a odtud podle 
potoka Tismenice k Táboru a dále 
pokračovala k rakouskému hraniční-
mu městu Gmündu a českému Cmun-
tu (dnešní České Velenice). V 15. 
století byla prašná a kamenitá stezka 
nahrazena silnicí, ta nebyla o mnoho 
lepší. Z Miličína pokračovala směrem 
na Sudoměřice, Chotoviny a dále na 
Tábor. Měla být sjízdná i pro vozy a 
nejen pro koně a mezky a měla se 
vyhnout bažinám a příkrým srázům. 
První písemná zmínka o Meznu je 
z roku 1469. Obec od počátku patřila 
k hradu Borotín. V době husitské byl 
pánem Borotína, a tedy i Mezna, 
Mikuláš z Landštejna a Borotína a ten 
stál po boku Jiřího z Poděbrad. Oba 
se velmi aktivně zúčastnili např. bitvy 
u Lipan, kdy se postavili vojsku Proko-
pa Holého. „Panské vojsko“ v ní zvítě-
zilo. 
Při Borotíně se Mezno poprvé připo-
míná v roce 1517, kdy se sestry Kate-
řina a Alžběta Malovcovy z Pacova 
dělily o zděděný statek. Půl vsi nále-
želo Oldřichu Malovcovi z Malovic, 
ale kolem roku 1530 připadla i tato 
část k Borotínu. 26. března 1623 kou-
pila Borotín i s Meznem a dalšími 
příslušnými vesnicemi Polyxena Lob-
kovská z Pernštejna a připojila je 
k jistebnickému panství. Tyto statky 
tu zůstaly až do zrušení roboty. 
V 16. století se téměř celý Borotín 
hlásil k víře českobratrské, ale Polyxe-
na z Lobkovic se od roku 1623 horlivě 
starala o to, aby se borotínští vrátili 
k církvi katolické. Donucovala je i 
přísnými prostředky. 
Našeho kraje se týkala i bitva na Bílé Hoře 8. listopa-
du 1620, kdy proti sobě bojovalo císařské a stavov-
ské vojsko. V čele stavovského vojska stál i Kašpar 
Kaplíř se Sulevic, kterému patřilo panství miličínské, 
neustupovské a votické. Mnoho mužů z těchto ves-
nic muselo opustit své rodiny a jít bojovat. Bitva byla 
po hodině rozhodnuta v neprospěch českých stavů. 

Kašpar Kaplíř byl uvězněn a spolu s dalšími 26 pány 
dne 21. června 1621 popraven stětím. 
Krajem se také prohnala „třicetiletá válka“ (1618 – 
1648), ale ta se konkrétně Mezna a nejbližšího okolí 
mnoho nedotkla. Největší a nejkrvavější bitva byla 
svedena nedaleko Jankova (mezi Benešovem a Vlaši-

mí). 
Po válce přišel hlad, bída a mor. 
Nejhorší byl pravděpodobně rok 
1680. Další krutou ranou pro náš 
kraj byla veliká neúroda v letech 
1771 – 1773 a po ní následoval opět 
mor. Pro zajímavost – na přelomu 
května a června roku 1771 se vylíhlo 
velikánské množství housenek, kte-
ré vše zelené během několika málo 
dní sežralo. Roku 1773 se přidal i 
dobytčí mor. V pamětní farní knize 
vylíčil borotínský farář Josef Vlady-
ka: „Kromě moru ještě mladé lidi 
panští pochopové chytají. 
V některých vesnicích je taková 
úmrtnost, že denně 10 až 18 lidí 
pochovávají, do jednoho hrobu dá-
vají 12 až 24 mrtvých, hřbitovy ne-
postačují a někde nejsou ani lidé, 
kteří by mrtvé pohřbívali.“ Do těch-
to ran se ještě přidalo krupobití 21. 
června 1774, při kterém padaly 
kroupy veliké jako slepičí vejce.  
V létech 1797-98 proběhla úprava 
silnice mezi Miličínem a Táborem. 
Napoleonské válečné konflikty 
v létech 1803 až 1815 se zdejšího 
kraje celkem netýkaly. Jen sedláci 
museli občas odevzdat povinné 
dávky, hlavně koně a voly. 
Zrušení roboty v roce 1847 bylo 
přivítáno a oslavováno v každé ves-
nici. 
V roce revolučním roce 1848 byly i 
na Mezensku zakládány národní 
stráže či gardy, ale ty neměly dlou-
hého trvání. 
V roce 1866 táhli v době Prusko-
rakouské války naším krajem Prušá-
ci. Poté následovala cholera.   
Náš kraj protínala i „železná dráha“ 
zprovozněná po roce 1868. Nazýva-
la se Železná dráha Františka Josefa 
I., později přejmenována na 
„Wilsonova“. 

Příště bude historie Mezenska pokračovat událostmi 
20. století a soustředíme se více na Mezno. 

 
 Marcela Kopečná 

STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE  

Foto: Čeněk Habart; Sedlčan-
sko, Sedlecko a Voticko; 1925 



11   MEZEŇÁK / 2013 / 1 

 DĚTSKÝ KLUB MEZEŇÁČEK 

Jak to vlastně začalo? 
První cvičení s dětmi začalo na podzim roku 
2009 v prostorách zasedací místnosti OÚ v 
Mezně. Byli jsme za ně rádi, nicméně vlastní 
místnost určená pouze pro děti by byla určitě 
lepší. Na jaře roku 2010 se podařilo navázat 
spolupráci s občanským sdružením Petrklíč v 
Praze - Radotíně, které v zastoupení paní Kyd-
ličkové pomohlo vyjednat prostory v hasičské 
budově a přislíbilo na dočasnou dobu patronát 
nad aktivitami v klubovně. Místnost vybavilo 
dětskými stoly, židličkami a dalšími pomůcka-
mi. Obec se podílela na vybavení klubovny za-
koupením koberce a vysavače. 
Dětská klubovna Klíček, jak se tehdy jmenova-
la, zahájila svou činnost na podzim roku 2010 s 
programem dvou kroužků pro rodiče s dětmi. 
Jednalo se o dopolední cvičení a odpolední vý-
tvarnou dílnu včetně keramiky. Takto fungova-
la do konce roku 2012, kdy v Mezně bylo zalo-
ženo občanské sdružení Mezeňák o. s. Aktivity 
v klubovně vzalo pod svůj patronát a přejme-
novala se nově na Dětská klubovna Mezeňá-
ček. 
Po dobu tří let byla z o.s. Petrklíč mimojiné i 
zapůjčena keramická pec na vypalování výrob-
ků. 
Veškeré příspěvky od rodičů byly použity na 
pomůcky, další vybavení klubovny či podílení se 
na zaplacení elektriky za výpaly. 
  
Co se děje v současné době? 
Nejen mezenské děti mohou dvakrát týdně 
navštěvovat klubovnu Mezeňáček, která se 
nachází v 1. patře hasičské budovy. Ve středu 
dopoledne probíhají "Veselé kašpárkoviny", 
což je program pro dvou až čtyřleté děti. Maňá-
sek Kašpárek děti provází různými aktivitami, 
jako jsou např. říkanky, písničky, pohybové hry, 
divadélko, cvičení s pomůckami, výtvarné čin-
nosti apod. V pátek odpoledne je na programu 
všestranný kroužek "Mezeňáček - Poznáváček", 

který je určen pro školní děti, ale mohou přijít i 
děti mladší, ovšem za doprovodu rodičů. Náplň 
vychází ze zájmu dětí či aktuálního počasí. Když 
je venku hezky, jde se na procházku, hrají se 
venkovní hry, rozvíjí se v dětech zájem o příro-
du a okolí. Za špatného počasí je k dispozici 
klubovna, kde se např. vyrábí keramika či jiné 
rukodělné výrobky doplněné hrami, zpíváním 
apod. 
Aktuální informace ke kroužkům a fotky z akti-
vit jsou k nalezení na www.mezenak.mezno.cz 
nebo na facebook.mezenacek.cz. 
Ráda bych touto cestou poděkovala  
SDH Mezno za možnost využívání prostor v 
hasičské budově a OÚ Mezno za dar ve formě 
vytápění klubovny. Doufám, že i nadále bude 
dětská klubovna Mezeňáček sloužit dětem a 
budou do ní chodit rády. 

  Jana Dvořáková 

DĚTSKÁ 

KLUBOVNA 

MEZEŇÁČEK 

Autor: Jana Dvořáková 
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Říjen 2013 

19. 20:00 - Havelské posvícení Tradiční posezení s hudbou na sále Markátorovic PABu. 

25. 14:00 - 22:00 Volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR 
Volby se budou konat ve volební místnosti OÚ Mezno,  

tj. v zasedací místnosti v KD Mezno. 
26. 8:00 - 14:00 

Listopad 2013 

16. 

nebo 

23. 

14:00 – 

16:30 
Brigáda - hrabání listí na hřbito-

vě 

Stejně jako každý rok, i letos je třeba zvelebit mezenský 

hřbitov a shrabat spadané listí. Každá ruka navíc je vítá-

na. Brigáda bude v případě nepříznivého počasí odlože-

na o týden. 

17. 
14:00 – 

16:00 

Den otevřených dveří a slav-

nostní otevření klubovny 

v hasičské zbrojnici 

Den otevřených dveří a slavnostní otevření místnosti 

umožní občanům prohlédnout si místo, kde se mohou 

setkávat. Bude připraveno menší občerstvení. 

22. 15:00 - 17:00 
Den otevřených dveří spojený 

s tvořivou dílnou pro děti 

Tento den bude Mezeňáček - Poznáváček přístupný i 

dospělým. Každý si může vyzkoušet svou šikovnost a 

prohlédnout si klubovnu, kde děti tráví volný čas. 

29. 
17:00 – 

19:00 

Adventní tvořivá dílna pro děti i 

dospělé - vázání věnců a dílnič-

ka pro děti 

Workshop na téma „Jak si vyrobit adventní věnec“ bude 

připraven pro všechny zájemce ve vestibulu Markátoro-

vic PABu.. Dospělí se zde naučí různé druhy vázání a 

zdobení věnce, zatímco děti připraví samotné zdobení 

na věnce – vlastnoručně malované perníčky či keramické 

ozdoby. 

30. 19:00-23:00 Podzimní posezení s heligonkáři 
Tradiční Podzimní posezení s heligonkáři se bude konat v 

lokále Markátorovic PABu. Hudební zážitek bude, jako 

obvykle, doplněn menším občerstvením. 

Prosinec 2013 

1. 15:00  Loutkové divadlo pro děti 
Již druhým rokem se bude v lokále Markátorovic PABu 

konat loutkové divadlo pro děti. Program bude upřes-

něn. 

1. 16:30 Rozsvěcení stromečku 

Před setměním pan farář pronese adventní zamyšlení 
a  požehná vánoční stromeček. Můžeme se těšit na hu-
dební doprovod místních dětí. Pro zahřátí bude připra-
ven horký nápoj.   

6. 18:00 Mikuláš a čerti   

25. 19:00 - Myslivecký ples 
MS Hubert připraví tradiční myslivecký ples s bohatou 

mysliveckou tombolou. 

31. 19:30 - Silvestr 
Osazenstvo Markátorovic PABu i letos připraví Silvestr 

pro všechny, kteří chtějí poslední noc roku strávit poně-

kud netradičně. 

http://www.mezno.cz/
http://www.mezenak.cz/

