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 V tomto čísle bych Vás chtěl informovat o společenských a kulturních událostech za minulý 

rok, rok 2007. První akcí tohoto roku byla výroční valná hromada, na které byly dány úkoly na 

celý rok. V měsíci únoru se konal tradiční hasičský ples a hned po něm dětský karneval. Obě tyto 

akce se vydařily a byly hojně navštíveny. V březnu měli ples sportovci. V měsíci květnu byla naše 

veškerá pozornost a snaha upřena na  účast tří našich družstev na okrskové hasičské soutěži v Nečíni 

(ani jedno družstvo  nedopadlo tak, že by se tím mohlo někde chlubit). Měsíc červen je měsícem 

dětí. U nás byl vybrán na tyto slavnosti 16. červen, protože jindy nebylo volné hřiště. Navíc v ne-

dalekých Županovicích měli zrovna soustředění hasiči z Lipenců a přijeli dětem předvést novodo-

bou hasičskou techniku. Škoda, že kluci hráli v ten čas mistrovské utkání v kopané v Prostřední 

Lhotě, takže na oslavě byla většinou děvčata.     

 Další kulturní a společenské akce se konaly hlavně v měsíci červenci. Turnaj v malé kopané na 

našem hřišti je jedním z největších na okrese, zúčastňuje se ho pravidelně až 30 družstev. Tentokrát 

vyhrálo družstvo od Kolína. 6. července pořádal místní hasičský sbor slavnostní schůzi, na které 

ocenil celkem 68 svých členů různými vyznamenáními, od těch nejnižších po ta nejvyšší. Hlavní 

oslava se konala 14. července. Odpolední program začal přivítáním sborů hudbou - Přívozankou 

a zápisem do kroniky. Následovala prohlídka 

starých fotografi í, pohárů a vyznamenání, které 

sbor za celých 120 let své činnosti získal. Pak se  

účastníci slavnostně seřadili u hasičské zbro-

jnice a za doprovodu hudby se vydali ulicemi obce 

na fotbalové hřiště, kde se po rozlosování konala 

soutěž hasičských družstev mužů a žen o putovní 

poháry našich zasloužilých členů. Klání 21 družstev 

nakonec vyhrály ženy z Prosenické Lhoty a muži 

ze Lhotky. Dosáhli časů na úrovni okresu. Na 

ukončení tohoto krásného odpoledne byla soutěž 

o „Miss hasičku“. Bohužel se na prvních místech 

neumístily dívky z Hřiměždic. Celé této slavnosti 

našeho 120-ti letého trvání hasičů se ve stejno-

krojích  nebo ve cvičebním obleku zúčastnilo 340 

hasičů ze 32 sborů, ve slavnostním průvodu šlo asi 

450 lidí.
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 V červenci se už tradičně pořádá v Hřiměždicích Anenská pouťová zábava. V pátek diskotéka pro 

mladé, v sobotu diskotéka s dechovkou pro dříve narozené. Tato kulturní akce se nesešla s velkým 

pochopením.

Velkou akcí pro obec a celé okolí je každoročně High Jump - skoky do vody v místním lomu. 

V minulých letech byla účast i několik tisíc návštěvníků, letos pro děštivé počasí se přišlo podívat 

„jen“ 2 000 diváků. 

Poslední akcí roku byla výroční schůze fotbalového klubu Vltavan. Sportovci mají na poměrně 

malou ves 4 družstva kopané v soutěžích okresu Příbram a to A a B družstva dospělých, družstvo 

dorostu a žáků. Nejlépe si vede A družstvo, které je po podzimní části soutěže III. třídy na druhém 

místě s minimální ztrátou.

Vacek František, Hřiměždice č.113
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 V roce 2007 přibylo v obci 24 občanů. Narodilo se zde totiž 6 dětí, 36 občanů se přistěhovalo, 11 

odstěhovalo a 7 občanů zemřelo. Obec má nyní 734 obyvatel, z toho je 115 dětí do 15 let. Čtyři 

nové domy dostaly svá popisná čísla (č. 191-193 v Nečíni, č. 52 ve Skalici). 

Pro loňský rok schválilo zastupitelstvo obce vyrovnaný rozpočet 9 569 000Kč. Největší výdaj 

připadl na kanalizaci - 4 671 000Kč, z toho  3 mil. dotace od MŽP. Ve Skalici byla vybudována 

komunikace k novým domům za 200 000Kč, za 100 000Kč bylo rozšířeno osvětlení ve Skalici a 

v Nečíni. Pro zlepšení vzhledu obce byly před poutí přemístěny zvony na tříděný odpad na nově 

vybudovanou dlažbu u trafostanice. Vzhledu vesnice přispěla i paní Mašková, když nechala 

upravit svůj pozemek za školou. U trafostanice byly pokáceny dva vzrostlé, snad nebezpečné 

akáty, s nimi to odnesla i zde rostoucí moruše. Silničáři vyřezali kolem silnic křoviny (loni ušetřili 

za zimní údržbu), bohužel to byly většinou špendlíky. Na označení nebezpečných zatáček na komu-

nikaci z Nečíně do Obor jim ale zřejmě peníze nezbyly, takže zde opět došlo k obvyklým nehodám, 

při kterých vzaly za své dvě lípy. Lidské životy naštěstí byly ušetřeny. O prázdninách se prováděly 

rozsáhlé úpravy ve školních budovách. Byla zvětšena kapacita mateřské školky přesunutím herny do 

dosavadní tělocvičny, rozšířeno sociální zařízení, přesunuty šatny  a v nové herně vyměněna okna. 

NEČÍN



MŠ tak teď má o 12 míst víc, takže celkový stav je v současné době 36 dětí. Provizorní tělocvična 

byla přemístěna do suterénu hlavní budovy. Na provoz školy pamatoval OÚ částkou 1 850 

000Kč. K 1. září bylo ve škole zapsáno 158 žáků. Před prázdninami odešli dva učitelé, po prázd-

ninách dva noví nastoupili. K personálním změnám došlo i v místní prodejně a na poště. Od srpna 

zde máme novou vedoucí a doručovatelku. Opraveno (majitelem) bylo i zdravotní středisko, od 

května má nová okna, dveře a růžovou omítku. Ve Skalici a na Žebráku byly opraveny kapličky. 

Skalická má novou střechu a dveře, oprava kapličky na Žebráku byla provedena velmi důkladně. 

Kromě dvou stavebních fi rem se na renovaci podíleli i mnozí místní občané. 9. června se zde pak 

konala slavnostní pouť. Před krásně vyzdobenou a nově vysvěcenou kapličkou sloužil  mši P. Grzyb. 

Důstojné hezké akce se zúčastnilo více než sto občanů. V červnu bylo založeno Občanské sdružení 

za životní prostředí, díky němuž dnes čtete tento časopis. Jeho hlavním úkolem je hledat cesty ke 

zlepšení životního prostředí uvnitř obcí a v jejich okolí.

V obci bylo v loňském roce uspořádáno několik kulturních akcí. V předjaří sokolský sportovní 

maškarní karneval, hasičský bál a podnikatelský ples. V červnu se konal zájezd do Lednice a 

Prušánek, v létě tradiční koncert Pražského klarinetového kvarteta v lomu, v září báječné setkání 

s Heligonkami a před Vánoci druhý ročník Vánočního zpívání s velkolepým ohňostrojem.

Hlavními organizacemi v Nečíni jsou SDH a TJ Sokol. O obou organizacích se dozvíte více 

v přiloženém Zpravodaji.  
Mgr. Jaromír Tejkal 
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 „Dvoutisícísedmý“ – jaký byl? Pro jednoho úspěšný tak, že na něj nikdy nezapomene, pro druhého 

nešťastný a třetímu proplynul mezi prsty. Byla jsem požádána, abych napsala článek o tomto roce 

v Oborách.

 Obecní zastupitelstvo po celý rok pracovalo ve stejném složení. Po 11 letech ukončila svou práci na 

OÚ Obory paní Monika Kelnerová, hospodářka a účetní v jedné osobě. Je na místě jí poděkovat za 

odvedenou práci. Musela se poprat i s takovými obtížemi, jakými bylo převedení veškerého účetnictví 
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Kaplička ve Skalici                                                 Malí hasiči v Oborách



na naši vesničku poté, co byly zrušeny okresní úřady a krajský aparát se tohoto problému rád zbavil.

 Co se povedlo?  Ke konci roku jsme získali dotaci na opravu silnice v horních Oborách. Pokoušeli 

jsme se zíkat dotací fi nance i na vybudování víceúčelového hřiště.  V tomto případě k nám ale „úřední 

šiml“ nebyl štědrý. Snad v r. 2008!  Začali jsme zařizovat ÚP (územní plán) a ČOV (čističku odpad-

ních vod, tzv. čovku). Já sama, když slyším slovo čovka, vstávají mi vlasy hrůzou na hlavě. Vidím svůj 

rozkopaný dvůr, zničené květiny a stromky, problém zajet s autem do garáže. Jako účetní se hrozím 

vyčerpaného obecního účtu. Bohužel, tato stavba je do budoucna nezbytná. Je s podivem, že tuto 

mnohamilionovou investici nechává náš stát i na tak malých obcích, jako je ta naše. Raději ale 

k něčemu příjemnějšímu.

 Uspořádali jsme několik tradičních akcí: zájezd do Litoměřic a do Polska na předvánoční nákupy 

(autobus je vždy plně obsazen). V prosinci pořádala  paní Kocíková v hostinci u Vandasů Mikulášskou 

zábavu pro děti - plnou her a soutěží. Novinkou byl zájezd do středověkého hostince a pivovaru 

v Dětěnicích. O překvapení zde nebyla nouze, pobavili jsme se všichni. Nevím, jestli se podaří vymys-

let na příští rok nové akce. Každý dobrý nápad je vítán. 

 Máme v obci velkou rodinu dobrovolných hasičů – 133 členů SDH Obory ze 233 obyvatel obce. 

Jejich činnost je  pestrá.  Pořádali, spolu s OÚ Obory oslavu „Dne matek“. Hasičský dorost zarecitoval, 

zahrál na fl étny a nakonec přišlo divadelní představení. Starosta hasičů p. Jech a starosta obce p. Lun-

dák protančili do rána botky při hudbě p. Marhoula. Není divu, pouze dva stateční na tolik děvčat! 

Vyjmenovat všechna skvělá umístění našich hasičů by zabralo moc místa. Dětský karneval a Hasičský 

bál patří k nejlepším akcím našich hasičů. Nemůžu opomenout událost, která se nestává každý rok 

a v každém SDH. V r. 2007 byl dlouholetý člen SDH Obory  p. Vybíral oceněn na zámku v Soběslavi 

nejvyšším státním vyznamenáním - medailí Zasloužilý hasič.

 V Oborách je i druhá veliká „rodina“, a to sportovci z TJ Obory. Tak, jako Hamlet řešil otázku zda 

„být či nebýt“, oborští fotbalisté řeší problém zda mít či nemít. Mít jedno, či dvě mužstva ? Takže 

se dělíme na „áčkaře“ a „béčkaře“. Mužstvo B vzniklo z trucu, aby si zahráli kluci z Obor a zvláště 

mladší nasbírali herní dovednost. Přiznám se, jsem „béčkař“, fotbalu nerozumím, ale ráda se o víkendu 

zajdu podívat na zápas. Mužstvo A jsem občas na hřišti nerozeznala od soupeře, nikoho jsem tam 

totiž neznala. A to bydlím v Oborách už 18 let. Situ-

ace momentálně není tak vyhrocená, domácí hráči občas 

přečíslí hostující. V každém případě máme o čem mluvit v 

hospodě a je lepší vzít si jako terč fotbal než naši politiku.

 Na závěr jedna událost tohoto roku, která jistě neza-

padne. Svatba Dany Tesárkové z Obor a Františka Lo-

moze z Hříměždic. Nejenže se po dlouhé době kona-

la v hospodě U Vandasů, ale byla svatbou, na které se 

u stolu neusíná. A při rockové kapele Kečup se tančilo jak 

o život. 

 Závěrem chci poznamenat, že názory v tomto článku 

jsou mé vlastní. Nejsem členem obecního zastupitelstva, 

ale zaměstnancem OÚ Obory a obyvatelem Obor jako 

Vy ostatní.

Hana Tesárková
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 Dobrý den vážení spolu-

občané, dovolte i mně několik 

řádek. Poté, co jsem byl požádán 

o krátký článek, jsem se rozhodl 

vás krátce seznámit s úkoly, 

které nás čekají jak v tomto 

roce, tak v letech následujících.

Mezi prvořadé úkoly naší obce 

bude rozhodně patřit oprava míst-

ních komunikací, které jsou v některých 

případech doslova v havarijním stavu. Dalším 

problémem, který nesnese přílišného odkladu, 

je stav obecního vodovodu ve Vestci a mo-

dernizace technologické části čističky odpad-

ních vod, zejména zefektivnění jejího provozu. 

Nesmím také zapomenout na opravu veřejného 

osvětlení a dopravního značení v obci. Rozsah 

a tempo oprav bude přímo úměrné výši zís-

kaných dotací, protože hradit tyto akce pouze 

z obecního rozpočtu není reálné. Na 

tento rok máme rovněž požádáno 

o dotaci na výstavbu klubovny na 

místním hřišti.

Také bych rád touto cestou poděkoval 

občanům za zodpovědný přístup 

k životnímu prostředí. Mám totiž 

pocit, že v posledních letech došlo k 

výraznému zlepšení co se třídění odpadu 

týče. I nepořádku na sběrných místech 

samotných a odpadků podél silnic uby-

lo. Přesto všechno pro mě zůstává záhadou, 

že i v roce 2008 se najdou domácnosti, které 

nepotřebují popelnici nebo pytle, které jsou 

na odpad určeny.

Závěrem mi dovolte Vám všem popřát v tomto 

roce vše nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví 

tolik, kolik by každý z Vás potřeboval.

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

••

kdo se narodil  v Nečíni Anežka Kaiserová, Jindřich Fairaizl, 
v Oborách Ema Tesárková, Karolína Teichmannová   

naposledy jsme se rozloučili
s panem Josefem Lundákem ve věku 80 let
s paní Blankou Šplíchalovou ve věku 44 let
s paní Vlastou Pileckou ve věku 84 let
s paní Marií Poslušnou ve věku 78 let

Josef Novák, starosta obce Hřiměždic          

ÚŘAD NA CESTĚ K LIDEM CZECH POINT.
Dne 7. 1. 2008 byl na Obecním úřadu Nečín zprovozněn systém Czech POINT, 
který umožňuje okamžité vydání výpisů z Rejstříku trestů, Obchodního rejstříku, 
Živnostenského rejstříku a výpisu z katastru nemovitostí. 
Správní poplatky za výše uvedené výstupy činí:
Výpis z rejstříku trestů 50,- Kč 
Ostatní výpisy: první strana výpisu 100,-Kč, každá další 50,-Kč.    
    Lenka Vodenková, matrikářka OÚ Nečín
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DOBŘÍŠSKO

 To, že Příbram už není naším okresním městem, víme. To, že pravomoci dřívějších okresních měst převzaly 

obce menší, možná víme taky, ale co je ORP, ví asi málokdo. Obec s rozšířenou působností. Pro Hřiměždice a 

Nečín je takovouto obcí Dobříš, pro Obory Příbram. Nové uspořádání přineslo občanům menších obcí jednu 

velkou výhodu - nemusí za úřady jezdit tak daleko. ORP tu je především pro ně. Finanční zajištění služeb musí 

uhradit obec s rozšířenou působností z vlastní kapsy, má-li ale šikovné a hlavně pracovité lidi ve vedení, může 

obohatit prostřednictvím dotací rejstřík nabízených aktivit. 

Paní inženýrko Smrčinová, Vy jste se svým týmem zaznamenali před několika týdny velký úspěch. 

Dobříš vyhrála 1. místo ve státním kole soutěže v zapojování občanů do veřejného života. Postu-

puje do dalšího kola soutěže střední Evropy. Můžete nám o Vašem záměru říci něco bližšího?

Hlavním naším cílem je zapojit občany, obce a organizace do veřejného života. Umožnit jim podílet 

se na rozhodování o věcech veřejných, vytvořit příznivý prostor pro spolupráci, výměnu zkušeností... 

Z podnětu neziskových organizací získalo Dobříšsko dotaci, a tak jsme mohli rozjet akci, která měla 

laicky řečeno zmapovat potřeby a přání veřejnosti. Z obcí Dobříšska se zapojil pouze Nový Knín a 

Chotilsko. Mapovali jsme stávající situaci v oblasti školek, škol, volnočasových aktivit, potřeby lidí 

starých a postižených, občanů v nouzi, drogově závislé mládeže a další. V březnu se uskuteční již 

dvacáté setkání občanů, obcí a organizací.

V minulém čísle jsme se zmínili o architektonické soutěži v řešení dobříšského náměstí. Vy jste 

paní inženýrko byla také při vyhlášení vítěze, takže, jak to dopadlo?

Do posledního kola se probojovaly tři návrhy. Jeden stavěl na originálním řešení odkrytí původního 

vodního toku, který je v současné době veden pod povrchem náměstí. Druhý členil náměstí do 

několika kruhových ploch a využíval jako dekorativního prvku červených cihel, třetí měl klasičtější 

podobu. Kdyby bylo na mně, vybrala bych druhý z cihel, i když s menšími výhradami. Třetí návrh 

nakonec v soutěži zvítězil. 

C O  S E  D Ě J E  Z A  H U M N Y

-ez-

Mírové náměstí, vítězný architektonický návrh

MEZI LOMY, ročník II. 2008 � Čtvrtletník vydává OS za životní prostředí regionu Hřiměždice, Nečín, Obory � 
IČO 28560183  262 13 Nečín 169 � Redakce: Jan Plavec, Eva Zirhutová, � Spolupracovníci: Michael Čtveráček,  
Miloš Krátký, Mgr. Olga Malá, Mgr. Jaromír Tejkal, Hana Tesárková, František Vacek (Vestec), Lenka Vodenková, 
Martin Zirhut � Evidenční č. MK ČR E 17700 � Sazba písmem Garamond � Tisk Periskop Příbram, s. r. o. � 
Redakční uzávěrka tohoto čísla 2. března 2008
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CESTY

Před osmi lety jsem s rodinou projížděla a procházela Skotskou vysočinou. Kopce táhnoucí se 

donekonečna, hluboká zelená údolí, divoké říčky a potoky, stovky vodopádů, stáda oveček na stráních 

i na  hřebenech. Pro milovníky přírody hotový ráj, ale mně v tom přírodním ráji něco chybělo. Cesty. 

Skotsko je země bez lesů a cest. Nikdo tu nesváží dřevo, seno ani obilí. Lesy tam zlikvidovali kvůli 

ovcím  už v 16. století a 350 deštivých dnů v roce neumožní dozrát obilí ani uschnout senu. Krajina 

je rozdělená ploty na velké pastviny. Když se vám podaří přelézt nebo podlézt drátěné a kamenné 

ohradníky a dostat se nahoru na hřebeny, zdaleka není vyhráno. Pohybovat se na skotské půdě je 

hodně obtížné! Podmáčená rašelinová zemina klouže, nohy se boří i po kotníky do bláta a voda vymílá 

kolem kamenů nepříjemné, snadno přehlédnutelné prohlubně. Stalo se mi, že jsem na konci jedné 

mnohahodinové  cesty, kdy pro tmu nebylo vidět na krok a spleť kluzkých ovčích steziček hrozila svést 

od směru, kde měl být údajný srub na přespání, prosila manžela:„Já chci domů“. Zbytek naší skotské 

dovolené jsem si v duchu představovala cestu na Vrcha z „Červeňáku“.  Suchou, vyhřátou, voňavou 

mateřídouškou.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

Je málo lidí, kteří by znali cesty našeho regionu lépe než pan Tejkal. Pane Tejkale, o Vás je známo, 

že jste velký turista. Často vás vidíme na kole a někdy i s pilkou, štípačkami nebo plechovkou 

barvy. Na co to všechno?

Značím turistické cesty. V roce 1978 jsem absolvoval školení pro značkaře a od té doby se značení 

turistických cest věnuji. Mám na starosti obnovu značení v části bývalého příbramského okresu, 

hlavně oblast kolem levého břehu Vltavy. Když jsem začínal, vedla katastrem obce Nečín jediná zelená 

značená cesta. Navrhnul jsem rozšíření, což jsem prosadil  u krajské komise značení cest. V současné 

době je jen kolem Nečíně přes 20km značek. 

Vy je ale nejen značíte. Jednou jste mě vylekal ve křoví u Vestce, podél kterého jsem nic netušíc šla. 

To jsem tam právě prosekával „zelenou“ trasu. Přibližně jednou týdně chodím nebo jezdím na kole 

s pilkou, nůžkami, barvami a štětcem. Turistické značky je třeba obnovovat a cesty zprůchodňovat 

nejméně každé tři roky. Některým cestám se dá pomoct, aby nezarostly, ale například dole  podél 

Vápenice to roste rychleji než stačím 

prořezávat. Teď nedávno jsem si všimnul, že 

někdo tu seká křoviny takovým způsobem, 

že si troufám to označit za vandalismus. 

Naopak někde si cest hledí. Na cestě ke 

Skalici jsou krásné mladé lípy. Lípy byly 

vysázené i podél silnice na Obory. Jenže… 

Byl pátek odpoledne, když silničáři stro-
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my sundaly z auta. A protože padla, odjeli a do 

kořenových balů pražilo tři dny sluníčko. Ty stromky, 

které přežily a jakž takž se mají k světu, jsou zase ničeny 

auty v neoznačené zatáčce na Červeňáku. 

Pane Tejkale, díky Vám značených cest v naší 

oblasti přibylo. Neubylo ale lidí, 

kteří je využívají?

Určitě. Když někdy potkám lidi v přírodě, říkám si, 

co se děje? Dnes, kam lidi nevyjedou autem, tam 

nechodí. Při turistických pochodech ale ještě stále 

potkáte turistů dost.

Jak to tady vypadalo ve „zlatém věku turistiky“?

Živěji tu bylo už v roce 1978 při zahájení 100 jarních 

kilometrů. Zdejší Turistický klub se postupně stal 

dost aktivní, navíc měl k dispozici klubovnu a mohl 

využívat sokolovnu pro ubytování lidí z daleka. 

Někteří přijížděli už v pátek a odjížděli až v neděli. 

Od roku 1982 jsme pravidelně pořádali turistické 

akce pro pěší i cyklisty. Na sobotu a neděli jsme 

mívali připraveno 6 pěších tras od deseti do padesáti 

kilometrů a dvě trasy cyklistické - padesát a sed-

mdesát kilometrů.

Pamatujeme si na hezký název jednoho vašeho 

pochodu Krajem žuly a jalovců. 

Ten se chodíval první víkend v dubnu. První se šel 

v roce 1982, poslední v roce 1990.V Nečíni začínala 

a končila ještě jedna trasa (cyklistická) s hezkým 

názvem Přes vrcholy. Jednalo se o cyklotrasu 160km 

dlouhou přes vrchol Blaníka a Javorovou skálu. 

Nedivila bych se, kdybyste mi řekl, že jste ji jel 

také.

Samozřejmě!

Hezké názvy pochodů byly i jinde. V Dobříši měli  

Pochod spadaným listím a Petrovice Pochod krajem 

kamenů.

Pane Tejkale, myslím, že je hodně cest, kterými 

rád procházíte. Je jedna, které byste tady dal 

přednost?

Na Vrchách kolem Žebrakovských. Ještě nedávno 

tam byla spadlá jabloň a u ní rostla lilie zlatohlavá.  

Děkuji za rozhovor.                                          -ez-



KONÍČCI   KONĚ

Ahoj Petře, doslechl jsem se, že prý hraješ divadlo a 
není ti cizí ani kamera. Co je na tom pravdy?
Dalo by se říci všechno. Před dvěma lety jsem založil 
divadelní soubor ,,Na Špagátku“ a s tím natáčením 
máš taky pravdu. V souboru jsem působil jako scé-
nárista, režisér, domlouval jsem vystoupení, dělal 
plakáty, web a když se  točilo, at´ už to byl  záznam 
představení nebo dokument o hře, zpracovával jsem 
natočený materiál do výsledné podoby.  Momentálně 
má ale Špagátek pauzu - takřka polovina souboru totiž 
maturuje, uvidíme časem, jak to bude dál.  Co se týče 
té kamery, od roku 2003 se snažím natáčet pod svou 
fi lmovou dílnou ,,Black Company“.

Mohl bys nám představit, co děláš a co už máš za 
sebou? 
Natáčet jsem začal  v roce 2003. Tehdy na základní 
škole vznikl můj první fi lm ,,Hrátky s Pubertou“. 
Poté jsem přešel na gymnázium do Příbrami a začal se 
věnovat divadlu. Při této příležitosti jsem  začal natáčet 
krátké skeče, které se zhruba půlrok držely v hitparádě 
na TV Óčko. V týmu se prostřídalo pár lidí, aktuálně 
tvoříme tříčlennou sestavu. S poslední věcí s názvem 
,,Dependence“ jsme se účastnili soutěže časopisu 
LEVEL, kterou jsme vyhráli, klip bylo možné vidět 
na DVD u lednového čísla. Kromě těchto klipů mám 
za sebou 2 DVD týkající se mé první hry ,,Ach ta ško-
la“ (záznam + dokument), ted´ v lednu jsem natáčel 
2 maturitní klipy, v nich i hraju. Pomineme-li fi lm a 
divadlo, věnuji se také psaní a tvorbě webu. V roce 
2006 jsem vyhrál soutěž v MF Dnes, šlo o článek na 
téma ,,Politika a já“. Od minulého roku píšu do dvou 
internetových magazínů fi lmové recenze. Weby mám 
za sebou teprve tři – ke Špagátku, k našemu prvnímu 
klipu ,,Ztraceni“ a k Black Company.
 
Kde bereš inspiraci?
Někdo říká, že k inspiraci musí mít určitou atmosféru, 

protože jinak je bez nápadu. Můj názor je, že napad-
nout vás může něco kdekoliv, kdykoliv a cokoliv. Proto 
se hodí mít vždy něco po ruce, kam to uložit a teprve 
čas ukáže. Bud´ se podivíte nad tím, co vás to kdysi 
napadlo nebo z toho vznikne námět pro novou věc. 

Co Tě nejvíce na tom baví?
Těžko se to dá charakterizovat, řekl bych tomu úplná 
oddanost k fi lmu? To je možná ono. Je to něco oje-
dinělého stát u projektu hned od začátku. Vidíš, jak 
se to vyvíjí, tvoje ,,dítě“ roste, dělá první krůčky, tu a 
tam klopýtne (to když přijde nějaký zádrhel při natá-
čení), ale v těch lepších případech nakonec vyroste až 
do doby před první projekcí. Někdy je to sice docela 
vyčerpávající práce, ale ten fi nální moment (pokud se 
to tedy povede), kdy vidíš,  že si něco stvořil a publiku 
se to líbí, za to stojí.

Co rodiče?
Jsou mi velkou oporou, byly i chvíle, kdy mi dost při 
tom, co dělám, pomohli a za to jim patří veliký dík.

Na čem v poslední době děláš a je něco, s čím jsi 
opravdu spokojený?
Teď právě DVD druhé divadelní hry ,,Love-story mezi 
traktory“, opět v podobě záznamu a dokumentu. 
A s čím jsem nejvíc spokojen? Záludná otázka, hlavně 
pro mě. Patřím mezi ty, kteří jsou ke svým věcem spíše 
pesimističtí (zvláště ve fázi postprodukce, kdy už má 
člověk po x-tém shlédnutí nového klipu plné zuby), ale 
řeknu to takhle – sice si po čase člověk místy řekne, že 
tuhle scénu mohl natočit tak a tak, ale já mám radost 
ze všech věcí, které jsem zatím zrealizoval. Pokaždé, 
i když to byla častokrát hra na nervy, to byla pro mě 
zkušenost – nemůžu říci, že bych zažil dvě stejná natá-
čení, vystoupení nebo zkoušky. Pokaždé jiné situace a 
zážitky, čímž člověk získává praxi a to je v tomhle obo-
ru, alespoň myslím, hodně důležité.                      -jp-

10R O Z H O V O R

KAMERA PETRA ČERNÉHO

Petr Černý z horních Obor



KAMENÍCI

Třetí a poslední část našeho povídání o lomech a 
kamenících bude věnována práci a profesím, bez kte-
rých by se kámen ze skály nedostal. Majitelé lomů, 
mistři, kameníci, kováři, střelmistři, jeřábníci, dělníci 
u strojů a pomocní dělníci. O některých profesích už 
jsme se zmínili v minulých číslech, dnes tedy o těch 
ostatních.

KOVÁŘI
Být dobrým kovářem v lomu znamená především umět 
dobře zakalit. Rozžhavené naostřené železo se noří do 
sudu s vodou. Kovář sleduje, jak se nástroj chladnutím 
zmenšuje. Má několik vteřin na to, aby posoudil, kdy 
železo přesně vytáhnout. Pak dává nástroje vychlad-
nout do korýtek s vodou.  „Ve vejhni měl kovář nastr-
kaný železa. Když byl nástroj nahřátej, začal vostřit, když 
navostřil, kalil, hlídal kal, a pak to dal vychladnout. Kal 
chytal podle voka. Když to chyt špatně, bylo to buď tvr-
dý a snadno upadlo nebo měkký, a pak se to  rozmázlo. 
Kovářský učni to neměli snadný. Záleželo na tom, jakýho 
kdo chyt parťáka. Kováři si mysleli, že sou někdo, a když 
přišel nováček, nechali ho, ať se topí. Taky tu byl jeden, co 
za 14 dní utek. Ne a ne zakalit. Chlapum se to lámalo, 
nadávali mu. Nevydržel to a utek. Tady v našich lomech 
byly většinou dobrý kováři, některý výtečný! Pšenička, 
Čejka, Routa, v Hřiměždicích Zahrádka, Spilka, v Obo-
rách Vacek…“ (p. Veselý) 

STŘELMISTŘI
Kdo chtěl dělat střelmistra, musel mít zkoušku. Kame-
ni rozumět nemusel, měl k ruce kameníka, který mu 
kámen navrtával. Zodpovědnost ale nesl střelmistr. 
Místu, kde se střelivo ukládalo, se říkalo prachárna. 
Nebylo jednoduché získat povolení na sklad trhavin. 
Tady ho měl jen pan Rada, jinak v menších lomech se 
ukládal prach nelegálně, třeba ve skříních.
„U Radů se používala trhavina, která netloukla (neroz-
bíjela kámen), vona spíš vodstavovala po šichtách. Skrej-
vka a hrubá kamenická se ale dělala střelivem, který 
tlouklo.“ (p.Veselý)

JEŘÁBNÍCI
Práce jeřábníka není těžká ani nebezpečná, spíš zodpo-
vědná. Dřív, když pomocní dělníci přivazovali kámen 
řetězama nebo lanama k lanovce - grániku (dřevěná 
koza nahoře, dřevěná koza dole a čtyři chlapi točili kli-
kou, aby dostali kámen ze skály), to bylo jiné. Pak se 
začal používat motor a nakonec kovové jeřáby - pětka 
a desítka.
„Jeřábníka sem tu začal dělat v roce 1958, u Radů. Eště 
pamatuju dřevěnej jeřáb. Jednou sem měl namále! Nedo-
držely se předpisy a já měl zaplatit 60 000Kč, ale nebyla 
to moje vina. Vedoucí ukázal, že mám zvedat. Kámen to 
byl těžkej, nechtělo se mi do něj, ale když ukázal, tak sem 
zvedal. A voni byly naprasklý lana a utrhlo se to. Bylo vel-
ký štěstí, že to na nikoho nespadlo. Na to musel dát člověk 
pozor. Na kámen seshora nevidim, to musí vědět vedoucí, 
kdy zvednout. A nesmí na mě jen zakřičet, musí ukázat. 
Tak to nakonec na mě nebylo.“ (p. Matějka, Nečín)

STROJNÍCI
„Maňásek, to byl někdo! Před Vánocema stroje zasta-
vil, rozebral, vyčistil, promazal, vyměnil součástky a 
po novom roce to šlo celej rok nanovo. Co se pamatuju, 
nestalo se, že by se někdy stroje zastavily.“ (p. Veselý)

...lumpárny sme si navzájem dělali, ale vo těch se tady 
nedá povídat. Možná tahle. Jeden dělník u ponku si dal 
pauzu a vodešel na pivo. My sme zatím udělali z klac-
ků kříž, voblíkli ho do kabátu a čepice, co tu nechal a 
postavili k ponku. Vedoucí kouká, že tam chlap stojí, nic 
nedělá, tak si na něj vyšláp.“ (p. Matějka) 

...Pšenička, kovář výbornej, ale divoch. Třebas jednou, 
pospíchali sme, a tak sme mu nandali nářadí místo do 
polic přímo do vejhně. Do Pšeničky se dal vztek. Všechno 
to vyházel, nadával nám. Tak sme šli za mistrem a von, 
že ho vyhodí. Pšenička, celej zničenej, za náma přišel pod 
kolnu. Tak vy mě tady nechcete? Děti, kdybyste věděly, jak 
já vás mam rád! Víc, jak vlastní. Že sem nadával? To je 
ta moje blbá povaha!...Samo sebou, že tam zustal. Dyť to 
byl pan Kovář!“ (p. Veselý)                               -ez-jp-
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Lom u Radů,1960
zleva p. Šabata, 
p. Kaiser, 
p. Kozohorský, 
p. Matějka, 
p.Krákora

KAMENICKÉ PROFESE



KAMENY

...Menhir. Stoje před kamenným velikánem, vyvstává už po staletí otázka: Kdo 
stavěl tyto neopracované obry, proč to dělal a jakým způsobem? Slovo obr jsem 
užil záměrně. Po celé Evropě je nespočetně zeměpisných názvů odvozených od 
keltského isor (obr) . I naše Jizera, Jizerské hory….jsou ze stejného soudku,  stejně 
jako ryze české Obříství, Obrovo hradiště, Obřany. Že by obři? Nebo lidé většího 
vzrůstu? Ať už kameny vztyčoval ten či onen, pro nás je zajímavější pátrat po tom, 
proč to dělal.
 Některá místa na Zemi mají silnou energii. Třeba ta, kterými procházely dějiny. 
Ačkoliv fyzika ještě neumí měřit biologickou a mentální energii, dá se snadno na 
těchto místech vycítit. Jiná místa mají silnou energii přírodní. Donedávna se i o 
této hovořilo ve sféře dohadů. Dnes už víme, že vzniká rotací tekutého jádra země 
a jejího obalu. Na povrch se ale dostává jen v místech zlomů, tektonických poruch 
a tam, kde na povrch vystupuje vodivý materiál - skála. 
 Zbývají kosmické energie  a naše energetické klubíčko smotané kolem megali-
tických kamenných staveb se může začít rozmotávat. Chce to jen nějaký rok počkat, 
co  věda poodhalí.
 Potvrdí se to,  na co přišli lidé nadaní senzitivními schopnostmi, vyzbrojení pouze 
jednoduchými snímači energií? Uvěříme tomu, že vztyčený  kámen si začíná kolem 
sebe vytvářet silné energetické pole, že má schopnost se napojit  liniemi s podobně 
umístěnými kameny a vytvářet spojení s významnými místy i stovky kilometrů 
vzdálenými, že  kamenné řady vysílají energetickou zprávu do vzdálených míst na 
Zemi, že kámen umí přijímat kosmické energie, že má paměť a schopnost uchová-
vat události, které prošly kolem jeho „kamenného oka“ ?  

z knihy P. Kozáka, Místa působení
 


