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Co uvidíme, když se ohlédneme za loňským rokem? Každý si jistě připomene mnohé ze svého 

života i z konání svých blízkých. Mnoho jevů či událostí se však dotýká většiny z nás. Některé z nich 

se zde pokusím připomenout; třeba jsou tam i takové, kterých si někdo nevšiml. 

Jistě si lehce připomeneme poplatky u lékařů a  v lékárnách, změny ve vyplácení nemocenské 

nebo zdražení elektřiny. Možná ale i to, že začátkem roku stál benzin 23 Kč. Nezapomněli jsme 

ani mnohé politické události: předsednictví ČR v EU, volby do EU, změny vlády, různé tahanice 

a aféry politických stran, podpis Lisabonské smlouvy. Víme o ekonomické recesi, o prasečí chřipce, 

o protestech zemědělců, o skandálu na plzeňské univerzitě. Sportovně založení občané si vybavují 

mistrovství světa v lyžování v Liberci a také ve světovém měřítku letos málo úspěšné fotbalisty 

a hokejisty.

I počasí bylo letos pestré. Počátek roku byl studený, další měsíce však byly teplotně nadprůměrné. 

Červen bychom sice čekali teplejší, zato se nám ale léto protáhlo až do začátku října. V půli října 

se sice zdálo, že už přichází zima, celý listopad jsme však ještě měli hezký podzim. Rok byl teplotně 

mírně nadprůměrný, sněhu moc nebylo a  i později bylo dost sucho. A když už pršelo, tak zpravidla 

vydatně. Na přelomu června a července tak vznikly na mnoha místech republiky záplavy – v jižních 

Čechách, na severní Moravě. Průběh počasí zřejmě zavinil i to, že u nás skoro vůbec nenarostla 

jablka, urodilo se hodně švestek a na podzim bylo těžké najít houby.

V obci Nečín se loni narodily 4 děti, 20 občanů se přistěhovalo, 26 se jich ale odstěhovalo

a 5 zemřelo. V obci pak žilo, resp. bylo trvale přihlášených 732 obyvatel. Matrika registruje osm 

svateb nečínských občanů, v Nečíni se však konaly jen dvě. Ve Skalici slavili i dvě zlaté svatby. 

V obci je ve výstavbě několik domů, žádný však není zcela dokončen.

   Obecní úřad dal loni opravit střechu na bytovce čp.142, do níž zatékalo, a vyvložkovat 

a oplechovat zde komíny. Ve zdravotním středisku nechal vymalovat čekárnu a chodby k bytům 

a vyměnit radiátorové ventily. Budovu zdravotního střediska nyní obec splácí, protože ji odkoupila. 

V kadeřnictví byly vyměněny poškozené dveře a v ZŠ okna v  jídelně a v patře. Další náklady 

obci vznikly v důsledku činnosti vandalů: ukradená kamera, poničený plot aj. Další investice 

byly vloženy do čistírny odpadních vod. Šlo o úpravu technologie, osazení čerpadla v kalojemu. 

Čistička zatím nečistí vodu dokonale, problém činí hlavně tuky. Obec též dotovala nádrž na vodu, 

kterou TJ potřebuje na zavlažování hřiště. Nádrž poskytlo zemědělské družstvo, stavbu realizovali 

členové Sokola s pomocí sponzorů. Nádrž teď stojí nad hřištěm pod školou, voda se do ní čerpá 

z nevyužívaných studní v ZŠ a u zdravotního střediska. 

   Nemalé náklady vynaložila obec na likvidaci odpadů – tříděný odpad, černé skládky, dopravní 

obslužnost – dotování autobusových spojů a za zimní údržbu cest a jejich posyp. Problémem je 

údržba čistoty v obci.Stálého pracovníka na úklid se nedaří získat. O sekání trávy v obci se opět 
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starali členové SDH. Hasiči zajišťují i sběr kovového odpadu. Jako obvykle i loni proběhl dvakrát 

– na jaře a na podzim.

   Ke zpestření života vesnice přispěly nečínská pouť (konaná letos neobvykle až 12.7.), hasičský 

ples, sportovní karneval, podnikatelský ples, velikonoční zábava, či letní koncert u lomu. Dále 

zde přispěli hasiči tradičním „pálením čarodějnic“ s lampionovým průvodem a  také vánočním 

ohňostrojem doplněným dalším programem. Uspořádali také zájezd na jižní Moravu a k moři do 

Itálie.

   Nečínští hasiči měli loni jen šest výjezdů. Celý rok ale musí být jednotka akceschopná, takže 

se zúčastňuje cvičení, školení a soutěží. OÚ pro ni loni zakoupil další potřebné vybavení, hlavně 

hasičské obleky. Hasiči se samozřejmě starají i o své nástupce. Mladí hasiči, žáci a žákyně, pilně 

trénují hasičské dovednosti a pak se zúčastňují soutěží. Nejvýznamnější z nich je celoroční hra Pla-

men. V ní dosáhli znamenitého úspěchu mladí hasiči SDH Skalice: v okresním kole obsadili starší 

žáci druhé místo, mladší dokonce zvítězili.

   Soutěží i nečínští fotbalisté. První mužstvo hraje v krajské soutěži I.B třídy. V ročníku 2008-09 

bojovalo i o postup, nakonec však skončilo na 5. místě, což ale není vůbec špatné. V podzimní části 

současného ročníku soutěže se mu ale už tak nedařilo a je zatím jedenácté. Lépe si stojí B mužstvo, 

to je ve své skupině IV.třídy třetí, a žáci, kteří jsou v okresním přeboru minikopané na podzim pátí.    

Všechno nejlepší ve zbytku  roku 2010!

       Mgr. Jaromír Tejkal
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Nečín / vánoční zpívání s ohňostrojem / foto: P. Tyrmer

HŘIMĚŽDICE
Jak šel rok 2009? Stejně jako v minulých letech podstatné aktivity OÚ byly zaměřeny na stavební 

a rekonstrukční akce. Jejich prezentace a vize pro další období je následující.

Dopravní akce - obnova chodníků a nový asfaltový povrch v ulici u moštárny, nový povrch 

u hasičské zbrojnice a u ČOV. V příštím období se bude v nastoupeném trendu pokračovat.

Energetické akce - výměna osvětlovacích těles, která jsou méně energeticky náročná a přinášejí 

úspory na provozních nákladech obce. Celková oprava a obnova byla realizována na Hájích 

a ve Vestci. V Hřiměždicích je obnova hotova z 30%, a proto se bude letos dále pokračovat.
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OBORY 

Vodohospodářské akce - rekonstrukce vodovodního řádu a obnova technologie úpravny vody 

Vesteckého vodovodu. Neúspěšná byla žádost o dotaci, a proto byla podána další žádost ve výši 

3,9mil. Kč. Stavební dokumentace je hotová, stavební povolení vydáno, a tak je třeba pokračovat 

dále. Stavební akce – největší, tj.výstavba Klubu TJ Vltavan, je takřka dokončena, a to za vydatné ne-

honorované pomoci samotných členů TJ. Další akcí byla realizace nové autobusové čekárny včetně 

úřední desky na Hájích. Také hasiči se aktivizovali a zahájili rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

Tzv. envronmentální akce představují vyčištění zanedbaných zákoutí kolem lomu a v okolí Vestecké 

vodárny. Významné je také pokácení přestárlých topolů a vysazení nových javorů v areálu hřiště.

Nejenom výdaje, ale i příjmy jsou důležité pro aktivitu OÚ, a tak byl realizován prodej pozemků 

nebo jejich částí; na Kočičáku, Kovárně a Hájích. Kromě tohoto byla vytyčena část veřejné komu-

nikace na Hájích. Jako kterékoli správní řízení má svůj řád a příslušné účastníky řízení, kterými jsou 

majitelé sousedních pozemků a nemovitostí.

Zasedání zastupitelů jsou pravidelná v zákonných lhůtách. Jsou veřejná, účast občanů je však min-

imální. Významnými společenskými akcemi jsou hasičský a sportovní ples, dětský karneval, dětský 

den, Annenská pouť a s ní spojené zábavy. Významné  jsou každoroční skoky do vody – High Jump-

ing. I letos jsme to přežili a  bylo dobře, že se konaly až po pouti.

Sportovci mají čtyři mužstva a účastnili se okresních soutěží. Hasiči se dvěma družstvy se zúčastnili 

soutěže okrsku v Oborách a 16.ročníku Poháru zasloužilých členů. Prověřovací cvičení s výjezdem 

bylo úspěšně absolvováno 24.10. v Drásově.

Zapsal: Ing.L.Požár

„Dvoutisícídevátý.“ Jaký byl? Samozřejmě „KRIZOVÝ“. Nic jiného jsme celý rok neslyšeli. A proč? 

Protože na to se dá svést všechno! Celý rok jsme vyřizovali projekt na Čistírnu odpadních vod 

a Víceúčelové dětské hřiště. Když jsme vše dotáhli do konce, tzn. uspokojili „úředního šimla“ tisíci 

potvrzeními, povoleními a splněním všech podmínek pro podání Žádosti o dotaci, tak jsme nedos-

tali nic. Je přece krize, musí se šetřit. Je lepší dát peníze na golfová hřiště, rekreační zařízení a jiné 

nutné věci, ale malé vesnice počkají. První nával vzteku a bezmoci už nás přešel a jedeme dál. 

V loňském roce jsme zaznamenali pozitivní vývoj v počtu obyvatel. Po dlouhé době nás v Oborách 

více přibylo, než odešlo. Samozřejmě počet obyvatel ovlivňuje i možnost nové výstavby rodinných 

domů. A to je u nás problém. Obec pozemky nemá.

Dalším problémem, jenž je potřeba řešit, jsou černé skládky komunálního odpadu. Jsme malá 

vesnice, kde si každý vidíme až do kuchyně. Vlastnit popelnici by už mělo být samozřejmostí 

pro každého z nás. Bohužel tomu tak není. Popelnice platí mnoho občanů v důchodovém věku, 

i když mi vynadají, že jinde se starším občanům přispívá. K tomuto bych chtěla připomenout: 

První pondělí v měsíci je zasedání Obecního zastupitelstva, vždy je veřejné. Jsou tam Vámi zvolení 

„radní“ a rádi uslyší vaše připomínky a podněty osobně. Nebo je lepší nadávat v hospodě? Asi 

jednodušší, co?

V r.2009 jsme opět jeli na Zahradu Čech a do Polska na předvánoční trhy. Tentokrát vše proběhlo 

v autobuse v klidu. Pouze se nemůžeme shodnout na odjezdech z těchto akcí. Zájezdy jsou 
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plánované jako celodenní akce, a je třeba s tím počítat. Nebo si vzít s sebou pletení či křížovky.

Po celý uplynulý rok pracovali v obci „bratři a sestry“ ze spolku dobrovolných hasičů.

Šetřili jak mohli, jelikož letos uspořádají oslavu 120-tého založení SDH Obory. A to není levná 

záležitost. Na soutěže už jezdí v novém voze a s novými soutěžícími. Tak jako jsem před 2 lety 

psala, že neznám hráče oborského fotbalu, teď bych asi nepoznala, až na výjimky, členky ženského 

družstva. Holky, které po mnoho let skvěle reprezentovaly SDH Obory, byly vyhozeny dost hrubým 

způsobem. Soutěžily pro radost, ale už někomu připadaly staré a nevýkonné. A bohužel, nesoutěží 

už ani jejich děti. Úsudek ať si každý udělá sám, ale nové soutěžící za tuto situaci nemohou.

Druhou zájmovou skupinou jsou členové SK Obory, tedy naši fotbalisté. Ti opět řešili problém 

zda zachovat mužstvo „B“. Většina členů sportovního výboru byla pro zrušení. Protestovali hráči 

„béčkaři“. Uspořádali i protestní průvod obcí. A tak to sportovci zkusili s novým trenérem a „béčko“ 

zůstalo. Nejsou týmem „špičkovým“, ale hrají pro radost a zábavu. 

V budově oborské školy jsme se loni setkali se zástupci Sdružení za životní prostředí. Besedovalo se 

o nedostatcích v obci, každý se mohl písemně vyjádřit hned na místě, hledala se podoba a umístění 

dětského hřiště, na které sdružení fi nančně přispěje. 

Velikým současným problémem v Oborách je kriminalita. Neuplyne týden, aby něco nebylo 

ukradeno. Připadá mi, že Obory slouží jako záchranná síť pro „sociálně nepřizpůsobivé“ občany. 

A nejhorší na tom všem je, co si většina z nás myslí: „Nejméně tipař musí být z Obor“. Hlavně si 

dávejte pozor, pokud zloděje chytíte, ať neskončíte jako hlavní senzace zpráv na NOVĚ : „Brutální 

obyvatel malé vesnice ve středních Čechách zmasakroval chudáka, který se jen chtěl ohřát“. Proto 

si asi vzal v obchodě něco k jídlu, pobral v okolí něco dřeva na zátop, nějaké na krov jeho boudy 

a podpálit to mokré dříví musel trochou nafty. V současné době už je vybaven i notebookem, může 

platit mýto na Slovensku a má zásobu DVD. Možná už má i auto, protože ty zásoby nafty nemůže 

nikde skladovat. 

Na závěr chci jen připomenout, že v letošním roce se budou konat komunální volby. Kandidovat 

můžou všichni obyvatelé Obor. Chce to jen odvahu a chuť něco udělat pro obec.

Hana Tesárková

Hřiměždice / klub TJ Vltavan
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 Vážení spoluobčané,

rád bych tento prostor věnoval dvěma 

věcem. Za prvé bych vás chtěl poz-

vat na setkání, které se uskuteční ve 

středu 14. dubna od 19:00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu.   

Tématem bude nové dětské hřiště. Na  

setkání s vámi chceme prodiskutovat 

místo a zaměření hřiště. Budu moc rád, když 

si najdete těch pár desítek minut a dostavíte se v co 

možná největším počtu. Jednak je pro nás váš názor 

v těchto věcech velmi důležitý, a za druhé je přece 

rozhodně lepší se teď aktivně zapojit do diskuse na 

toto téma, než pak nadávat, že to a to je špatně, to 

či ono mělo být jinak, jinde atd.  

Druhé téma, o kterém bych se chtěl v této rubrice 

zmínit, je stavba klubovny v areálu fotbalového 

hřiště. Jelikož se množí různé dohady a mýty, tak 

jen v krátkosti na vysvětlenou.V roce 2008 jsme 

na stavbu obdrželi dotaci od Středočeského kraje, 

která pokryla náklady na tuto stavbu v roce 2008 

z více jak 60%. Poté, co se na krajském úřadě 

vyměnila politická  garnitura a získání dotace se sta-

lo prakticky nemožné, jsme se v roce 2009 rozhodli  

pokračovat pouze z vlastních zdrojů. Peníze z obec-

ního rozpočtu jsem použili prakticky 

výhradně na nákup stavebního ma-

teriálu, práce pak byla na sportovcích, 

kteří museli odpracovat  zdarma tisíce 

a tisíce brigádnických hodin, a tím také 

samozřejmě stavbu výrazně zlevnili. 

Pouze u některých specializovaných 

prací toto možné nebylo (např.osazení 

oken a dveří). Zabudovávané stavební materiály 

jsme vždy velmi pečlivě vybírali s ohledem na 

nejnižší cenu! Stavba byla, je a také bude výhradně 

ve vlastnictví obce.

V současnosti jsme nuceni veškeré investice prak-

ticky zastavit a ostatní výdaje snížit pouze na nutné 

minimum. Čekáme totiž, jak dopadne naše žádost 

o dotaci na rekonstrukci obecního vodovodu ve 

Vestci. K dotaci (3,9mil. Kč) bude totiž ještě nutné 

jako spoluúčast přidat cca 1,5 mil. Kč z obecního 

rozpočtu. Tento projekt má  pro nás samozřejmě ab-

solutní prioritu a jsme povinni pro něj mít zajištěn 

dostatečný objem fi nančních prostředků. 

S přáním všeho nejlepšího se na setkání s Vámi 

těší

Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice 

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

kdo se narodil  

v Oborách  Lucia Vlková

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni a na Skalici
s paní Marií Vršeckou, Marií Vackovou a s panem Jiřím 
Soukupem, Miroslavem Kadlecem  
v Hřiměždicích
s paní Boženou Růžičkovou a panem Josefem Votavou
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BEZEDNÁ PROPAST BRÁNÍ SVÉ TAJEMSTVÍ

2. Neuspěla ani ponorka

V minulém dílu příběhu o objevování nejhlubší propasti 

u nás  jsme si vyprávěli o vzniku této geologické rarity u 

Hranic na Moravě a o prvních potápěčských pokusech 

nalézt její dno.  Nepodařilo se to ale ani se speciálními 

přístroji s héliovou dýchací směsí pro velké hloubky.

Další průzkumník s héliovým přístrojem se v Hranické 

propasti objevil po jedenácti letech - odpoledne 24. dub-

na 1992 se pod hladinu jezírka ponořil belgický potápěč 

Michel Pauwels. Dostal se až do hloubky 130 metrů. 

Kolem byly jen skály ozařované paprsky jeho refl ektoru, 

dole však temná šachta dál mizela do dosud nepoznaných 

hlubin. Pak začal dlouhý, více než šestihodinový výstup, 

v jehož závěrečné fázi musel dýchat čistý kyslík dodávaný 

z hladiny hadicí, aby se vyplavování rozpuštěných plynů 

z krve urychlilo.

Při přípravě pokusu se myslelo na všechno, dokonce i 

na problém močení při těchto dlouhých nucených zas-

távkách. Byl vyřešen svérázným zařízením vyrobeným z 

prezervativu, hadičky a gumového vaku. Nudu pod vo-

dou měla rozptýlit četba. Jen jediná věc trochu zaskřípala: 

pomocný personál dopravil potápěči knihu, kterou Pau-

wels dočetl krátce před sestupem...

V červenci následujícího roku se sem Pauwels vrátil. 

Tentokrát se mu po dvacetiminutovém sestupu podařilo 

dostat až do hloubky 155 metrů pod hladinou jezírka. 

Ani tam však nebylo dno. Potápěč po sedmihodinovém 

výstupu oznámil, že propast pokračuje dál.

Podzemní odyssea

Při těžbě ropy z mořského dna pracují potápěči s héliový-

mi přístroji i ve hloubkách okolo 300 metrů a pokusně 

se uskutečnily ještě hlubší sestupy. Co si však mohou 

dovolit bohaté těžařské společnosti, není přáno chudým 

speleopotápěčům. A tak se hledaly jiné možnosti.

Zajímavý pokus odhalit tajemství hloubky Hranické pro-

pasti se uskutečnil v září roku 1995 za pomoci hlubinného 

robota Hyball, jehož zapůjčení opět obstarali belgičtí 

potápěči. Stroj vybavený kamerami, světlomety a dalším 

zařízením, je s řídícím pultem na hladině spojen kabelem 

a manévruje pomocí na dálku řízených lodních šroubů. 

Má tvar koule o průměru přibližně šedesáti centimetrů a 

může dosáhnout hloubek okolo 300 metrů.

V Hranické propasti Hyball uskutečnil několik ponorů, z 

nichž při posledním se podařilo dosáhnout hloubky 205 

metrů. Pokus probíhal za dramatických okolností: stroj 

se nejdříve zamotal mezi potopené stromy v hloubce 205 

metrů, přičemž se jeden kmen uvolnil a začal pomalu 

klesat dolů. Při návratu měl robot zase problémy se starý-

mi jeskyňářskými šňůrami v hloubce okolo 50 metrů. 

Operátoři nakonec dospěli k názoru, že si nemohou 

dovolit riskovat zařízení v ceně 600 000 liber a pokusy 

ukončili. Na záběrech kamery je však zřetelně vidět další 

pokračování propasti.

Podle geologů totiž jsou krasové horniny v okolí Hranic 

jen nejvyššími vrcholky vápencového pohoří pokry-

tého mladšími usazeninami. V roce 2003 se sem vrátila 

jiná dálkově ovládaná miniponorka nazvaná Kolombo, 

dosáhla však hloubky „jen“ 142 metrů. Zatím nejhlubší 

ponor se v Hranické propasti uskutečnil v roce 2000, kdy 

polský potápěč  Kryzstovf  Starnawski dosáhl hloubky 

181 metrů. Předloni potápěči umístili do hloubky 10 

metrů ponornou kabinu, která by měla ulehčit dlouhé 

dekompresní zastávky po návratu z velkých hloubek.

 Dutinu propasti vytvořily minerální vody a plyny vystu-

pující podle velmi hlubokého tektonického zlomu. 

Izotopové složení rozpuštěných plynů a teplota vody 

nasvědčují tomu, že propast by mohla být hluboká 

možná i 700 nebo dokonce 800 metrů, což by byl nejen 

národní, ale přinejmenším i středoevropský rekord v 

hloubce libovolného jezera, zatopené propasti. 

Jen se tam dostat. Hranická propast představuje výzvu, 

jakou nám vědci, konstruktéři i dobrodruzi celého světa 

mohou jen závidět.

Další články autora můžete najít na www.novakoviny.eu 

Jan A. Novák

N OVÁ KOV I N Y

RUBRIKA NAŠEHO OBČANA, NOVINÁŘE 
ING. JANA NOVÁKA
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V únoru jsme dostali do redakce dopis, který obsahoval návod, jak pomoci nemocným ořešákům. 

Poněvadž jsou ořešáky na našich zahrádkách hojně zastoupeny, rozhodli jsme se na něj reagovat. 

Otiskujeme jeho zkrácenou verzi.

Antraknóza ořešáků

Stromy ořešáků i v našich zahradách – stejně jako v mnoha jiných po celé republice -  postihlo loni 

a už i předloni houbové onemocnění označované jako antraknóza ořešáků, jež se stává stále větším 

problémem. Jeho původcem je houba Gnomonia leptostyla, parazit, který napadá listy, letorosty 

i plody… Onemocnění se šíří hlavně za teplého deštivého počasí a i když stromy třeba úrodu udrží, 

nákaza je velmi oslabuje.

Jak našim ořešákům můžeme pomoci? Nejdůležitější jsou preventivní opatření. Koruny stromů 

bychom měli prořezávat (v průběhu července či srpna), větve dotýkající se země nekompromisně 

odřezat. Především ovšem musíme důsledně vyhrabávat spadané listí a opadané plody, protože parazit 

na nich přezimuje a jeho plodničky pak v příštím roce stromy opět napadají. Při vysokém vzrůstu 

ořešáků se zdá být chemická ochrana nemožná, ale není tomu tak. Nejvíce postižené totiž bývají spod-

ní větve, které jsou nejvíce zastíněné a zůstávají také nejdéle ovlhčené, takže se na nich  parazitické 

houbě nejvíce daří. Použijeme-li postřikovač s teleskopickým nástavcem a připočteme k tomu ještě 

výšku člověka, mladou výsadbu snadno zvládneme a dosáhneme poměrně vysoko i do koruny starých 

stromů. K postřiku použijeme přípravky Champion 50 WP nebo Kuprikol 50 či Kuprikol 250 SC, 

stromy musíme ošetřit jedenkrát před květem a potom v intervalu 7-14 dnů dvakrát po odkvětu. 

Naprosté odstranění antraknózy již v této sezoně samozřejmě očekávat nemůžeme, neboť tento boj 

bude během na delší trať, ale výrazné zlepšení určitě ano.

Co je však důležité: Nebude nám moc platné, postříkáme-li stromy na vlastní zahradě, když ty na 

sousední zahradě zůstanou neošetřené. Je zapotřebí, aby ochrana byla prováděna celoplošně. Jedině 

tak bude mít úspěch. Až takový problém by to být nemusel, i když samozřejmě asi ne každý vlastní 

postřikovač s teleskopickým nástavcem. Ale ten si přece vzájemně můžeme půjčit. Co říkáte, sousedé?                                                          

Ivan Veselý, Žebrák

Občanské sdružení za životní prostředí  zak-

oupí přístroj i s teleskopickým nástavcem. 

Občané všech tří obcí, kteří chtějí ošetřit 

ořešáky na svých zahrádkách, si mohou přístroj 

půjčit u pana Václava Matějky v Nečíni 

(domek proti základní škole). Instrukce, jak 

přístroj použít  a znění celého dopisu jim, pan 

Matějka poskytne.  

8M E Z I  L O M Y

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Jak pokračuje projekt AG21 Místo pro život

V časopise vás průběžně s realizací tohoto programu seznamujeme, takže jen ve stručnosti shrneme, 

co se  podařilo udělat za minulý rok a co se připravuje na rok 2010. 

Jak víte, v létě 2009 proběhl průzkum veřejného mínění a setkání s veřejností v Nečíni, Hřiměždicích 

a Oborách. Výstupy z těchto akcí ukázaly, co by si občané našich tří obcí přáli změnit, co stávajícího 

vylepšit, co nového udělat, a která místa v krajině a obcích by měla být do projektu zahrnuta. 

V Nečíni byla zorganizována architektonická soutěž Krajina a místo, kterou vyhrál ateliér Evy Wag-

nerové. Ta navrhla m.j. odpočívadlo na Dvorských a Dětské hřiště. O umístění hřiště se diskutovalo 

na 2.veřejném setkání v Nečíni v lednu 2010. Vyhrálo místo u kadeřnictví. V Oborách se lidé dohodli 

na místě  pro dětské hřiště a vycházkovou cestu v údolí Jindrovského potoka a vybrali architekta, který 

následně vyhotovil návrh. Po vyjasnění majetkoprávních záležitostí může dojít k prvním realizacím.

V rámci projektu AG21 vzniklo také Mateřské centrum, které nyní rozšířilo svoji činnost o Výtvarnou 

dílnu pro rodiče s dětmi od 3 let.

Od ledna tohoto roku jsou k nahlédnutí i Internetové stránky Občanského sdružení                        

 www.os.mistoprozivot.cz.

 

-ez-

Teréní úpravy pro odpočívadlo na Dvorských
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Proč právě Norsko?
To je jednoduché, vzal jsem si ženu, která studu-
je angličtinu s norštinou a od nového roku je na 
škole v Oslu, kde píše svou diplomovou práci. 
Ale Norsko nám bylo sympatické už předtím. 
Celkově jsem tam byl pětkrát a teď tam pojedu 
po šesté.

Jak se tam dopravuješ?
Nejprve jsem chtěl létat, ale zjistil jsem, že do 26 
let je výhodné jezdit autobusem. Když se koupí 
lístek dostatečně předem, vyjde i se zpátečním 
na 1700 Kč. Navíc nejsem omezený váhou zava-
zadla. Protože tam hodně chodíme a cestujeme, 
vozím si s sebou kompletní batoh s vybavením. 
Navíc je tam taky hodně drahé jídlo, takže vozím 
i to, hlavně český chleba.  V autobuse se dají pře-
vážet třeba běžky nebo i kolo, což je výhodné. 

Jak se po Norsku pohybujete?
Všechny vzdálenosti jsou tam dlouhé, Česká 
republika je proti tomu nic. Nejvíce používáme 
kombinaci autobusu a autostopu. Taky se nám 
ale už stalo, že jsme v –10°C stopovali celý den 
a nikdo nezastavil. A to bylo před tunelem, 
bylo to dost deprimující a nechápali jsem to. 
Do té doby jsme měli dobré zkušenosti. Lidi 
byli ochotní a často nás i dovezli dál, než sami 
původně chtěli. 50km pro ně není žádná vzdále-
nost. Autostop je dobrý, ale nedá se na něj úplně 
spolehnout. Hodně příjemné a luxusní jsou vla-
ky, ale jsou drahé. Dá se sehnat slevová karta pro 

vlaky po celém Norsku, ale pak by  tam chtělo 
zůstat trochu déle, aby se to vyplatilo. I  auto-
busy jsou příjemné. Je neuvěřitelné, jak se řidiči 
snaží komunikovat s cestujícími. Hned se před-
staví, řeknou jaká bude cesta, a pak hlásí zastáv-
ky. Jezdí se trasy 400km a pod. Např. když jsme 
tam byli na Silvestra, tak jsem jeli asi 300km. 
Po 200km byla zastávka na záchod a jídlo. Řidič 
nechal klíčky v zapalování a všem cestujícím 
ukázal, jak se otevírají dveře. Pak se šel najíst. 
Líbí se mi, jaká tam je důvěra  lidí vůči sobě. 

Co tě nejvíc do Norska láká?
Mentalita lidí a příroda. Příroda je úplně jiná. 
Barevnější, živější a dramatičtější, je tam hodně 
zvláštních geografi ckých jevů, nejznámější jsou 
� ordy, které lemují celé norské pobřeží. Jsou 
dlouhé i 100-150km a  jsou to opravdu maje-
státy. Když stojíš dole nebo se na něj díváš  sho-
ra, tak je člověk  úplně maličký. Nebo  ledovce! 
Když jsem ho viděl poprvé, tak jsem měl strach, 
připadal jsem si proti té mase ledu bezmocný. 
Viděli jsem ho z dálky a rozhodli jsme se k němu 
vydat, chtěl  jsem se ho dotknout. Je to modrý, 
obrovský kus ledu, členitý, občas  zapraská. Kdy-
by se kus utrhl, tak to člověka zamáčkne jak nic. 
Stát by se to mohlo, protože ledovec pracuje, je 
živý, pořád se hýbe a občas se něco utrhne. Asi 
není dobrý po něm chodit nebo se u něj zdržo-
vat. Ulomil jsem kus ledu pro ženu, která zůstala 
200m od něj, ale překvapilo mě, že se proměnil 
v obyčejný kus ledu. Ztratil svou azurovou mod-
rou barvu. Člověka to trochu překvapí,  souvisí 
to s lámáním světla. U toho ledovce jsme pak 
byli nuceni brodit rozvodněný potok vytékají-
cí přímo z něj (lávka byla zborcená), vody bylo 
tak ke stehnům. Jak tam strčíš nohu, tak už ji 
necítíš.

Jak to děláte s přespáním?
Celé Norsko je „prošpekováno“ chatami nor-
ského turistického svazu (DNT). Každou chatu 
spravuje jeden člověk, který se o ni stará, a dává 
k dispozici ostatním členům. Člen svazu dostane 
univerzální klíč ke všem těmto chatám. Za pře-
spání se platí. Na jedné takové chatě jsme trávili 
Silvestra. Nejvíce však využíváme stan. V létě to 
je příjemné, v zimě horší, ale dá se to. Oproti 
Alpám nebo Slovensku, kde se stanuje načerno, 
tady platí „právo každého“. Znamená to, že stan 
si můžeš postavit, kde chceš, jediným omezením 
je vzdálenost od budovy - 160m. Ale kdybys asi 
potřeboval blíž, věřím tomu, že by tě nechali 
přespat i uvnitř. 

-jp-

O NORSKU S MARTINEM ZIRHUTEM

Martin na samoobslužném
přívozu přes norské jezero
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ROZHOVOR S PANÍ ING. ALENOU MELKOVOU

Náš rozhovor bychom mohli začít zprávou z tisku: 
Čestný titul Lady PRO, profesionální lady, který  
každoročně uděluje prezident republiky několika 
málo ženám v ČR, obdržela  v roce 2009 za mimo-
řádné výsledky v oboru zemědělství  Ing. Alena Mel-
ková.

 …..a pak že to nejde, od krav na Hrad!

Jak je vidět jde, ale za jakou cenu a za jak dlouho? 
Začalo to na Vysoké škole zemědělské, anebo 
možná ještě dřív. Že chci dělat se zvířaty jsem 
věděla už jako holka a že půjdu na „zemědělku“ 
mi bylo jasné také brzy. Měla jsem štěstí, protože 
jinou školu než „hnojárnu“ by mi režim studovat 
stejně nepovolil. Na škole mě  nejdříve zajímali 
koně, jezdila jsem závodně parkury, o krávy jsem 
se začala starat, až když jsem přišla do Nečíně.

Zabýváte se především plemenářstvím. Žijeme sice 
na vesnici, ale není nás mnoho, kdo si umíme pod 
tímto slovem představit konkrétní práci.

Zabývám se především plemenářstvím skotu – 
inseminací. Za posledních dvacet let se chov krav 
hodně proměnil. Když před revolucí nadojila 
kráva 3 500 litrů za rok, tak to byla hvězda. Dnes 
máme průměrnou dojivost kolem 7 000 litrů, ale 
některé naše krávy nadojí i 10 000 litrů za rok. 
Přispěl k tomu i nový kravín s volným ustájením 
dojnic, kde se mají krávy jak v pokojíčku 

a mnohem kvalitnější krmná dávka. Velkou roli 
ale sehrála  plemenářská práce.
Většina družstev i soukromníků využívá pro inse-
minaci služeb specialistů, plemenářů, v našem 
chovu to zajišťuji sama a výsledky reprodukce 
máme lepší, než je celostátní průměr. Dalo by se 
říct, že jsme v republice na špici. 

Můžete být konkrétnější?
U nás se dobře daří červenostrakatému skotu. Je 
to plemeno vhodné do našich klimatických pod-
mínek, je odolné, zdravé a má i masnou užitko-
vost. Jen dojivost je nižší než u černostrakatého 
skotu  a tu se snažíme zvyšovat inseminací kvalit-
ními býky hlavně z Francie a Německa. 

Jezdíte po Evropě?
Ne. Existují tzv. plemenné knihy. Z nich se 
snažím vybrat nejvhodnější býky pro každou 
jednotlivou krávu tak, aby se zvyšovala dojivost 
a přitom nedošlo k přešlechtění, kráva zůsta-
la zdravá a dobře stavěná. Pro první inseminaci 
vybírám býka, po kterém jsou 
menší telata, aby byl první porod šetrný, pak 
teprve šlechtím na vyšší užitkovost.
Samozřejmě nedocílíme toho, aby naše krávy 
daly přes 10 000 litrů ročně jako černostrakatá 
plemena chovaná čistě na mléko, ale zato jsou 
naše  krávy zdravé, odolné a s dobrou masnou 
užitkovostí.

Většinou dělají inseminaci muži, není to pro vás 
těžké a nebezpečné?
To víte že je. Je to dřina a nebezpečné taky, 
ale jde to. Horší je to s časem. Kráva vám s říjí 
nepočká. Musí se nainseminovat ve správnou 
dobu, a když mám na starost 900 krav a jalovic 
a ne každá inseminace se podaří napoprvé, tak 
musím být v kravíně prakticky každý den. To 
jsou soboty, neděle, žádná dovolená, každý den 
ráno v pět. Poslední dva roky jezdíme s manželem 
občas na víkend do lázní.   V pátek odpoledne 
rychle z kravína a v neděli večer do kravína.

Vraťme se ještě k vašemu ocenění. Jak se vám líbilo 
na Hradě?
Byla jsem strašně nervózní, ale bylo to nádherné. 
Tohle člověk dvakrát za život neprožije.  Z oceně-
ní mám velkou radost a velice si ho vážím.
Ale…přijeli jsme o půlnoci a druhý den v pět 
ráno šup do holinek a zase do kravína.
Kdybych  tu práci neměla ráda, tak bych to dělat 
nemohla.

-ez-

Ing. Alena Melková přebírá ocenění od 
předsedy parlamentu p. Vlčka



NORD & SUD EXPRES

Paříž, Moskva, Honolulu, Kairo - letící Mezinárodní Expres připomíná veškeré 
kouzlo dálek.
Vězte ale, že nekonečně dobrodružněji vypadá zvenčí, když záříce proletí ospalou 
staničkou, nežli zvnitřku.Je sice pravda, že si to hasí nádhernou rychlostí; ale 
je neméně pravda, že přes to jste nuceni v něm vysedět nějakých čtrnáct nebo 
třiadvacet zatracených hodin, což obyčejně stačí na agonii nudy. Lokálka z Prahy 
do Řep ovšem uhání rychlostí méně imposantní; ale aspoň víte, že za půl hodiny 
z ní vylezete a můžete se ubírat za nějakým jiným dobrodružstvím. Člověk v Ex-
presu se neřítí rychlostí devádesáti šesti kilometrů za hodinu; člověk v expresu sedí 
a zívá; omrzí-li ho pravá tvář, sedne si na levou. Jediná polehčující okolnost je, že 
sedí pohodlně. Někdy se netečně podívá oknem; tam ubíhá stanička, jejíhož jména 
nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém nemůže vystoupit; nikdy nepůjde 
po této cestě, vroubené platany, nezastaví se tam na tom mostě, aby plivnul do 
řeky, a nezví ani, jak se ta řeka jmenuje; k čertu s tím vším, myslí si člověk v ex-
presu. kde to jsme? Hrome, teprve Bordeaux? Kriste Pane, to se to vleče!
Pročeš, chcete-li cestovat aspoň trochu exoticky, vsedněte do lokálky, která si to 
funí od staničky ke staničce. Tiskněte nos k okenní tabuli, aby vám nic neušlo: 
tady nastupuje modrý vojáček, tady malé dítě mává za vámi ručkou, chlapi hlučně 
povídají, pokuřujíce štiplavý tabák, země se rozvíjí stanice po stanici, jako kuličky 
na růženci. A pak přijde večer, kdy lidé, smutní únavou, usínají pod blikajícími 
světly. V tu chvíli zarachotí po druhé koleji zářící Mezinárodní Expres se svým 
nákladem unylé nudy.
Jakže, teprve Dax? Pane na nebi, to to trvá!

Karel Čapek
(úryvek z knížky Výlet do Španěl)

CESTOVÁNÍ

Paříž, Moskva, Honolulu, Kairo - letící Mezinárodní Expres připomíná 
veškeré kouzlo dálek.
Vězte ale, že nekonečně dobrodružněji vypadá zvenčí, když záříce proletí 
ospalou staničkou, nežli zvnitřku. Je sice pravda, že si to hasí nádhernou 
rychlostí; ale je neméně pravda, že přes to jste nuceni v něm vysedět 
nějakých čtrnáct nebo třiadvacet zatracených hodin, což obyčejně stačí 
na agonii nudy. Lokálka z Prahy do Řep ovšem uhání rychlostí méně 
imposantní; ale aspoň víte, že za půl hodiny z ní vylezete a můžete se 
ubírat za nějakým jiným dobrodružstvím. Člověk v Expresu se neřítí 
rychlostí devádesáti šesti kilometrů za hodinu; člověk v expresu sedí
 a zívá; omrzí-li ho pravá tvář, sedne si na levou. Jediná polehčující okol-
nost je, že sedí pohodlně. Někdy se netečně podívá oknem; tam ubíhá 
stanička, jejíhož jména nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém 
nemůže vystoupit; nikdy nepůjde po této cestě, vroubené platany, ne-
zastaví se tam na tom mostě, aby plivnul do řeky, a nezví ani, jak se ta 
řeka jmenuje; k čertu s tím vším, myslí si člověk v expresu. Kde to jsme? 
Hrome, teprve Bordeaux? Kriste Pane, to se to vleče!
Pročež, chcete-li cestovat aspoň trochu exoticky, vsedněte do lokálky, 
která si to funí od staničky ke staničce. Tiskněte nos k okenní tabu-
li, aby vám nic neušlo: tady nastupuje modrý vojáček, tady malé dítě 
mává za vámi ručkou, chlapi hlučně povídají, pokuřujíce štiplavý tabák, 
země se rozvíjí stanice po stanici, jako kuličky na růženci. A pak přijde 
večer, kdy lidé, smutní únavou, usínají pod blikajícími světly. V tu chvíli 
zarachotí po druhé koleji zářící Mezinárodní Expres se svým nákladem 
unylé nudy.
Jakže, teprve Dax? Pane na nebi, to to trvá!

Karel Čapek
(úryvek z knížky Výlet do Španěl)


