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Sbor dobrovolných hasičů  - veřejné cvičení a svěcení stříkačky 

 
Na den 21. září 1890 bylo stanoveno veřejné cvičení hasičského sboru. Mezi pozvanými byl župní 

inspektor pan Karásek z Litně, všechny okolní hasičské sbory a důstojný pán dr. Jindřich Kubát, 

verměřický farář, který měl posvětit novou stříkačku. 

Program byl následující: 
• budíček po 5. hodině ranní 

• v 10 hodin vítání hostů a sboru 

• svěcení stříkačky 

• cvičení oborských hasičů 
• společný oběd u Sobotků 

• poplach 

• deHlé a odevzdání stříkačky sboru 
• věneček 

Pan Karásek se dostavil už den před slavností a celý den mluvil se členy sboru. Předtím členové 
vkusně ozdobili stříkačku i cvičiště fábory, chvojím a břízkami, ale i národními prapory, které zá-
roveň zdobily i několik dalších budov. 21. září 1890 časně ráno probudila občany do krásného 
podzimního dne hlučná střelba z hmoždířů, následovaná hudbou pana Pípoty. Po shromáždění 
sboru se hasiči i s kapelou vydali do Verměřic pro důstojného pana faráře. V Oborách zůstal před-
seda sboru pan Václav Šprysl s několika dalšími členy, aby mohli uvítat hosty a pozvané sbory – 
mimo jiné hasičský sbor ze Zduchovic, z Dolních Hbit a ze Staré Huti. K vracejícímu se sboru se 
připojil i verměřický hasičský sbor, dále sbor z Dušník, Kamýka nad Vltavou, Drevník, Druhlic aj. 
Slavnostního dne v Oborách se jako hosté zúčastnili také učitelé, pánové Kafka, Falc, Bartoš, 
Schütz, Fencl, Chanra i pan Wanka, syn velkostatkáře z Verměřic a velké množství jiných občanů 
z okolních i vzdálenějších obcí a osad.  

V dalším čísle se objeví pokračování tohoto článku.         
Pavel Gažák 
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Po čem šlapeme 

    
V kraji žuly a jalovců nešlapeme jen po žule, ale i po několika dalších významných geologických 
veličinách. Jednou z nich je jíl. Do našeho kraje zasahuje ložisko jílu, které začíná v oblasti Jílového 
u Prahy a končí zhruba v linii Oborského potoka. Jíl je nezpevněná usazená hornina tvořená jílo-
vými minerály s malou zrnitostí (pod dva mikrometry) – jsou to například kaolinity, smektity či 
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vermikulity – a dalšími příměsmi, kterými mohou být slídy, křemenný prach atd. Barva jílu je 
různá, závisí na stavu příměsí. 
Jíl je v suché podobě sypkou horninou, ale ve styku s vodou se promění v plastickou hmotu, která 
se v případě nasycení vodou stává pro další vodu nepropustnou, lze ji modelovat a vypálit. Této 
příjemné vlastnosti jílu se lidstvo naučilo využívat velice záhy. Známe hliněné střepy z pradávných 
dob. 
V našem kraji a v době ne tak moc dávné se jíl využíval především k výrobě cihel. V Drevníkách – 
asi kilometr za obcí po pravé straně silnice vedoucí do Županovic – je ruina cihelny. Výroba zde 
byla ukončena po druhé světové válce. O vysoké kvalitě zdejších cihel svědčí jejich obdivuhodná 
zachovalost. Ač jsou již mnoho desítek let vystaveny všem povětrnostním vlivům, jsou stále celistvé 
a pevné. 
Další místní cihelna byla nad Hřiměždicemi, v místech nazývaných „Na potočí“. Z této cihelny se 
ale nezachovalo nic. 
Cihly se též příležitostně vyráběly v Lipinách. 
 

Ivana Nováková 
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Z historie TJ Sokol Nečín, 2. část 

 
okol vydal ke svému výročí brožuru, ve které se jeho historie poměrně po-
drobně popisuje. Ne každý ji však vlastní nebo četl, takže je snad na místě 
věnovat se Sokolu i v časopise ML. 
Činnost nečínského Sokola v období první republiky byla poměrně pestrá. 
Členové se zabývali nejen cvičením, ale starali se i o kulturu a zábavu v ob-
ci. Každoročně se pořádala veřejná cvičení, při nichž nečínští cvičenci zajíž-
děli i do jiných obcí. Cvičili nejen v těch okolních, ale např. i v Novém 
Kníně, Rosovicích, Mníšku nebo v Milíně. Účastnili se také župních sletů, 
v Praze v roce 1929 a v Dobříši v roce 1938, cvičili i na VIII. a X. všesokol-
ském sletu v Praze v letech 1926 a 1938. Pro členy se pořádaly přednášky, 
vycházky a výlety. Slavily se také významné svátky. Vzpomínalo se výročí 
upálení M. J. Husa (při tom se zapalovala hranice na Bořivci, který tehdy 

nebyl zalesněn), 28. října se oslavovalo výročí vzniku republiky a od roku 1931 se v březnu sokolo-
vé scházeli také k oslavám narozenin prezidenta T. G. Masaryka (narodil se 7. března 1851). Noví 
členové skládali čestný slib na slavnostních schůzích nebo valných hromadách.  
Až do roku 1930 byl nečínský Sokol součástí Sokola dobříšského a teprve v dubnu 1930 se stal 
samostatnou jednotou. Členů nebylo před válkou mnoho (na to, že obyvatel měla obec víc než 
teď). V roce 1934 měl 38 dospělých, 19 dorostenců a dorostenek a 29 žáků a žákyň. Sokolové zřej-
mě rádi schůzovali. V roce 1932 se např. konalo 13 členských, 7 výborových a jedna slavnostní 
schůze. Sokol samozřejmě pořádal i plesy a taneční zábavy, což ostatně dělá dodnes. S čím se však 
už nesetkáváme, jsou divadelní představení. V tehdejší době, kdy v obci nebylo ani kino, o televizi 
nemluvě, nezbylo občanům nic jiného, než aby se o kulturu postarali sami. Představení ovšem také 
přispívala do sokolské pokladny. Divadlu se věnovala značná část členů Sokola. Vždyť v některých 
hrách vystupovalo až 18 postav. Zachovala se Divadelní kniha, ve které jsou do roku 1928 zazna-
menány jen názvy her s daty konání, ale od roku 1929 obsahuje i jména režisérů a účinkujících. 
Podle ní bylo do roku 1941 sehráno celkem 57 her. Některé se hrály dvakrát, hra Plukovník Švec 
čtyřikrát, jednou i v Boroticích. Nejčastěji byly uváděny veselohry, dále pak vlastenecké hry, někdy 
dokonce  i operety.  Hry režírovali (po roce 1929):  St. Hrubý, F. Fojt, F. Malčánek, J. Hloušek,  
J. Plavec a J. Pilecký. Divadlo se hrávalo ve starém sále hostince U Vandasů, do kterého bylo vesta-
věno jeviště. Samostatné jeviště sokolové k sálu přistavěli až v roce 1937. Divadelní činnost však 
přerušila válka. Po ní se už tradice neobnovila, bylo pak sehráno už jen několik her. 
Na pohřeb prezidenta Masaryka v září 1937 vyslali nečínští sokolové čtyři své zástupce v krojích. 
Smutek drželi i v Nečíni: Proběhla smuteční tryzna, konal se průvod s vlajkou k památníku pad-
lých, u Masarykovy busty stála čestná stráž. 
V roce 1938 se zásadně zhoršil vztah mezi ČSR a Německem, Němci si činili nárok na české po-
hraničí. V květnu byla vyhlášena mobilizace a několik sokolů bylo povoláno k vojenské službě. Ti, 
kteří zůstali, se pak podíleli (od září do konce října) na hlídkách u nového vltavského mostu. Když 
však v roce 1939 Němci Československo zlikvidovali a z jeho části vytvořili tzv. protektorát, došlo 
brzy i na likvidaci Sokola. 

Mgr. Jaromír Tejkal 
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S L OVO  S TAR O S T Y 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás krátce in-
formoval o akci, ke které se naše 
obec připojila na podzim loňské-
ho roku. Nečín využila nabídku 
společenství obcí MAS Brdy-Vlta-
va a zapojila se do projektu „Cesty 
venkova“. Jako jedna z devíti obcí 
může obdržet Hnanční dotaci na 
vyhotovení architektonického návrhu úpravy 
jednoho místa v obci a 100 000 Kč na jeho 
realizaci.  
Při tvorbě Strategického plánu rozvoje obce 
Nečín, na kterém někteří z Vás spolupracova-
li, byl proveden veřejný průzkum. V něm jste 
označili, kromě jiného, jako žádoucí též řešení 
„nečínské návsi“. Zastupitelstvo na svém říj-
novém zasedání rozhodlo v rámci nabízeného 
projektu nechat vypracovat architektonický 
návrh návsi a využít i nabízené Hnance na pří-
padnou úpravu části návsi. Návrh vypracoval 
a prokonzultoval s dopravními institucemi 

Ing. arch. Burian, vítěz architekto-
nické soutěže „Nečín – krajina a 
místo“ z roku 2010. 

Chceme Vám dát možnost 
k návrhu návsi se vyjádřit a pří-
padně pomoct vybrat dílčí část, 
pro kterou bychom využili dotační 
peníze a upravili ji přednostně. 

Veřejné setkání za tímto účelem 
bude v ZŠ a MŠ Nečín dne 26. 3. 2013 od 
18.00. 
Chtěl bych Vás touto cestou srdečně pozvat.  
 

Ing. Josef  Kaiser 
starosta obce Nečín 

Ž I VÁ  K R O N I KA 

Kdo se narodilKdo se narodilKdo se narodilKdo se narodil    
v Hřiměždicích: Radek Pinkas, Jakub Spilka  
v Nečíni: Maxmilián a Mikuláš Černý, Jaroslav Koza, Jan Pilecký,  
Anna Sochorová, Eliška Zirhutová 
v Oborách: Vojtěch Čanda 
ve Skalici: Sebastian Cabicar  
na Vaječníku: Vojtěch Vršecký  
na Žebráku: Karolína Vodenková  
 

 

Naposledy jsme se rozloučiliNaposledy jsme se rozloučiliNaposledy jsme se rozloučiliNaposledy jsme se rozloučili    
v Hřiměždicích s paní Marií Spilkovou, Annou Janušková a Ernou Sommerovou, s panem  
Františkem Lomozem 
v Nečíni s paní Naděždou Matějkovou a Marií Lantorovou, s panem Miloslavem Dandou a Mi-
roslavem Kobíkem 
v Oborách s paní Anežkou Šilhavou a panem Josefem Poslušným z č.p. 63 
ve Skalici s panem Josefem Sobotkou 
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PLAVEČNICE (3)PLAVEČNICE (3)PLAVEČNICE (3)PLAVEČNICE (3)    
    
Zadní Háje, ve starších mapách označované Zadní Háje, ve starších mapách označované Zadní Háje, ve starších mapách označované Zadní Háje, ve starších mapách označované 
jako Horní Háje, vznikly (soudě podle zápi-jako Horní Háje, vznikly (soudě podle zápi-jako Horní Háje, vznikly (soudě podle zápi-jako Horní Háje, vznikly (soudě podle zápi-
sů v katastru nemovitostí) někdy okolo roku sů v katastru nemovitostí) někdy okolo roku sů v katastru nemovitostí) někdy okolo roku sů v katastru nemovitostí) někdy okolo roku 
1850 na stezce, po které se domů vracívali 1850 na stezce, po které se domů vracívali 1850 na stezce, po které se domů vracívali 1850 na stezce, po které se domů vracívali 
plavci, poté co dopravili své vory do Prahy. plavci, poté co dopravili své vory do Prahy. plavci, poté co dopravili své vory do Prahy. plavci, poté co dopravili své vory do Prahy. 
Dnes tudy vede žlutá turistická značka a také Dnes tudy vede žlutá turistická značka a také Dnes tudy vede žlutá turistická značka a také Dnes tudy vede žlutá turistická značka a také 
frekventovaná cyklostezka. Krystalizačním frekventovaná cyklostezka. Krystalizačním frekventovaná cyklostezka. Krystalizačním frekventovaná cyklostezka. Krystalizačním 
jádrem malé osady se zřejmě stal statek u jádrem malé osady se zřejmě stal statek u jádrem malé osady se zřejmě stal statek u jádrem malé osady se zřejmě stal statek u 
Černých, který sloužil také jako hostinec.Černých, který sloužil také jako hostinec.Černých, který sloužil také jako hostinec.Černých, který sloužil také jako hostinec.    
Hostinec zdaleka nesloužil jen plavcům touží-
cím rozházet své čerstvě vydělané peníze. Stezka 
totiž zřejmě nebyla příliš frekventovaná, a to 
nejen kvůli velkým výškovým rozdílům. Byly tu 
i další důvody. Mnozí členové posádek vorů (už 
jsme si v prvním díle článku řekli, proč je ozna-
čení „vorař“ nesprávné) dávali raději přednost 
potahové stezce – dlážděné komunikaci vedoucí 
z Prahy proti proudu na úrovni řeky, která sice 
byla podstatně delší, ale zato pohodlnější. A co 
bylo asi ještě důležitější, nevedla pustými kopci, 
ale nabízela daleko víc možností, kde se občer-
stvit, pobavit a přespat. Byla vybudovaná pro 
koňské potahy vlekoucí proti proudu prázdné 
šífy pro náklad zboží z jižních Čech a Rakouska, 
takže někdy bylo možné se i kus cesty svézt. 
Jiní plavci zase dávali přednost plavecké stezce 
zkracující cestu „vnitrozemím“ na druhém bře-
hu řeky. Jednou z památek na ni má být dřevě-
ný kříž u Osečan na Sedlčansku. Označuje mís-
to, kde kdosi zabil a oloupil plavce, který ne-
chtěl čekat na své druhy a vydal se na cestu sám. 
 
Hospoda za řekouHospoda za řekouHospoda za řekouHospoda za řekou    
V časech, kdy ještě nebylo napuštěné přehradní 
jezero a mělká řeka s přívozy nebyla významnou 
překážkou, tvořili nemalou část zákazníků hos-
tince na Zadních Hájích obyvatelé Zvírotic. 
Obec tehdy z velké části živily kamenolomy 
podél řeky, stavba a obsluha šífů, na nichž se 
kámen vozil do Prahy. Dlažba, obrubníky, 
chodníky i základy budov centra hlavního měs-
ta pocházejí právě odsud – údajně se to týká 
mimo jiné i Staroměstského náměstí. Na rozdíl 
od levého břehu ale ve „vnitrozemí“ za Zvíroti-
cemi bylo málo osad. Pamětníci proto vzpomí-
nají, že za zábavou se chodilo na levý břeh: do 
Županovic, Hřiměždic a také na Háje, které 
byly nejblíž. 
V roce 2008 vytvořili žáci Soukromého reálné-
ho gymnázia Přírodní škola pozoruhodnou prá-
ci Historie v hlubinách, která mapuje život této 

části Povltaví před napuštěním přehradního 
jezera. Část věnovaná vyprávění pamětníků ob-
sahuje i několik zajímavých zmínek o Zadních 
Hájích – doslova pohled z druhého břehu: 
„Tady ve vsi byly dvě hospody,“ říká zvírotický 
rodák Josef Holan. „Hospoda u Lerchů, tam 
jsem chodil, to byla taková stará hospůdka. A ta 
druhá hospoda byla nahoře, tam byl dokonce 
sál. Hospůdka u Černých, oni tu byli za války a 
ještě po ní. Lidé ale říkali, že nemá dobré pivo.“ 
„Jako kluci jsme ledovali a ten led se pak dával 
do hospod, to řeka zamrzla a byl silný led, tak se 
ledovalo sekyrami, to nebyly pily,“ pokračoval 
pak ve vyprávění pan Holan. „Pak se to naklá-
dalo na vozy a vozilo do hospody. Jak k Ler-
chům, tak k Černým. Tam byla stodola, která 
byla obložená balíky slámy, v tom byl ten led 
narovnaný a vydržel tam celé léto, až do toho 
příštího, to bylo na chlazení piva.“ 
 
Konec starých časůKonec starých časůKonec starých časůKonec starých časů    
Hospodští z pobřežních hospod zásobovali i 
vory a šífy. Pamětníci vzpomínají, jak děti hlí-
daly řeku, a když se plavidla blížila, spustily po-
křik. Hospodští pak na loďkách vyrazili směňo-
vat pivo za dřevo nebo peníze. 
Konec starým časům – včetně vorů, šífů i Pla-
večnice – udělala vltavská kaskáda. Ve skuteč-
nosti se k ní schylovalo několik desítek let: Myš-
lenka se zrodila za časů rakousko-uherské mo-
narchie. Tradiční způsoby plavby poznamenalo 
už dokončení vranské a štěchovické hráze, kde 
pak po vzduté vodě musely vory a šífy tahat 
motorové lodě nebo parníky. DeHnitivní konec 
pak představovala hráz u Třebenic, pro niž se 
vžilo jméno Slapská přehrada. 
Oblast řeky u Zadních Hájů nějaký čas měla 
naději: Jedna z variant počítala se dvěma hráze-
mi místo jedné. První měla být u Třebenic, ale 
nižší, takže vzdutí by končilo právě zde. Další, 
která by „dorovnala“ hladinu ke Kamýku, měla 
stát nad Zvíroticemi. Poslední projekt z roku 
1949 už ale počítal pouze s jednou velkou hrází. 
Stavba začala vzápětí, její dokončení v roce 
1954 provázelo drama, kdy stoletá voda naplni-
la ještě nedokončené dílo a přelila se přes koru-
nu hráze. I tak nelehký odchod obyvatelstva ze 
zátopové oblasti se proměnil ve skutečné peklo. 
Ale to už je jiný příběh. Pro naše vyprávění je 
důležité, že tím skončila historie Plavečnice.  

Jan A. Novak 
Autor je publicista a novinař, jeho dalši prace na-
jdete na www.novakoviny.eu 

N OVÁKOVIN Y 
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 C O  S E  D ĚJ E  Z A  HU MNY 

Za balóny do ChotilskaZa balóny do ChotilskaZa balóny do ChotilskaZa balóny do Chotilska    
    
Pokud byste měli zájem o dobrodružný a romantický zážitek v podobě letu balónem, není nic jed-
noduššího. Stačí si koupit letenku u společnosti nabízející komerční lety. Za tu však zaplatíte přes 
pět tisíc korun, a tak mnozí zájemci let raději oželí. Ale ani ten, kdo zůstane při zemi, se zážitků 
spojených s balónovým létáním úplně vzdát nemusí. Zajet do Chotilska a navštívit tamní muzeum 
může totiž opravdu každý.  
Muzeum balónového létání, jediné svého druhu v České republice, najdete – společně s Muzeem 
historie Vltavy a informačním centrem – v Chotilsku na návsi v nově zrekonstruovaných prosto-
rách bývalého statku. Otevřeno bylo teprve nedávno – v červenci roku 2011. A proč se místní roz-
hodli podpořit cestovní ruch v regionu právě muzeem zaměřeným na balóny? Oblast středního 
Povltaví je totiž mezi vyznavači balónového létání velice oblíbená. I závěrečná scéna Hlmu Vratné 
lahve se natáčela nedaleko Chotilska.  
V samotném muzeu pak najdete balón z Hlmu Adéla ještě nevečeřela. Kromě balónů tu uvidíte 
koše, látky na balóny nebo třeba poštovní známky s motivy balónů a dozvíte se leccos o historii a 
současnosti létání v plynových a horkovzdušných balónech. Třeba o tom, jak to všechno ve 2. po-
lovině 18. století začalo. Tehdy lidem jejich pradávnou touhu létat splnili bratři MontgolHerové, 
kteří sestrojili první horkovzdušný balón. Ve stejné době se jiný Francouz, profesor Charles, zabý-
val pokusy s balóny naplněnými vodíkem a stal se tak průkopníkem létání v druhém typu balónu.  
Plynový balón profesora Charlese však neskončil příliš slavně. Sice úspěšně vzlétl, ale po třičtvrtě-
hodince letu přistál v nedaleké vesnici, kde vesničané v domnění, že se jedná o nestvůru seslanou 
ďáblem, polosplasklou kouli ubodali vidlemi. Bratři MongolHérové připravili k letu svůj balón 
rovnou s posádkou. Prvními pasažéry však kvůli tehdejší všeobecné domněnce, že nahoře není 
vzduch k dýchání, nebyli lidé, nýbrž beran, kachna a kohout. Po krátkém letu zvířata přistála živá 
a zdravá. Jejich návratem se prokázalo, že v atmosféře nejsou jedovaté plyny, a nic už nebránilo 
tomu, aby do košů nastoupili lidé. 
Dnes, po uplynutí více než dvou set let, již sice běžně létáme v letadlech, ale balónům nejenže ne-
odzvonilo, nýbrž prožívají svou renesanci, a to především v oblasti rekreace a reklamy. Jak se pře-
svědčíte v muzeu, dnešní balóny hýří všemi barvami, jsou pestré a veselé. Výjimkou nejsou ani 
balóny speciálních tvarů, třeba kočičí hlavy nebo Sputniku. Netypickým tvarům svých produktů 
se nevyhýbá ani brněnská Hrma Kubíček, třetí největší továrna na horkovzdušné balóny na světě a 
jediný jejich výrobce v České republice. Zatím nejsložitější tvar, jaký byl u Kubíčků vyroben, je 
létající katedrála, kterou si objednali Švýcaři.  
Expozice chotilského muzea se postupně rozšiřuje a také na letošní sezónu se chystá několik no-
vých exponátů. U příležitosti jejího zahájení připravuje muzeum na 4. května již 4. ročník meziná-
rodního srazu horkovzdušných balónů „Májová Hesta 2013“. Součástí této akce bude balonářský 

jarmark s bohatým doprovod-
ným programem. Ale především 
se návštěvníci mohou těšit na 
nebe plné balónů. 

-mz- 

Balón bratří Montgol�érů  

z roku 1783 
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Ž I VO T N Í  PR O S T ŘE D Í 

Projekt Cesty venkovaProjekt Cesty venkovaProjekt Cesty venkovaProjekt Cesty venkova    

Už několikrát jsme Vás na těchto stránkách informovali o projektech zaměřených na životní pro-
středí. V současné době jsou evropské, národní a krajské projekty jednou z možností, jak pomoct 
místům v krajině a obci, která potřebují ochranu nebo péči, místům zanedbaným nebo těm, která 
bychom chtěli v našich obcích upravit. 

Občanské sdružení Místo pro život HON ve spolupráci se společenstvím obcí MAS Brdy–Vltava 
připravilo v roce 2012 projekt pro venkovské obce středního Povltaví s názvem Cesty venkova. Ve 
velké konkurenci téměř 300 projektů žádost obstála a projektový záměr dostal šanci k realizaci. 

Dvacet devět obcí středního Povltaví tak může využít různé malé programy, které jim projekt Ces-
ty venkova nabízí: vydávat místní časopis a dostat pro to Hnanční, technickou a odbornou podpo-
ru; vytvořit si vlastní internetovou mapu historických a přírodních zajímavostí; upravit místo 
v krajině nebo obci; umožnit zastupitelům a občanům zúčastnit se vzdělávacích dílen a seminářů 
na různá témata týkající se života venkovských obcí: jak šetrně hospodařit; jak zvýšit konkurence-
schopnost venkovských škol a připravit je na obtížné období poklesu školních dětí; na co a kde 
získat Hnance na rozvoj venkova v novém programovém období let 2015–2020. 

Obec Nečín byla jednou z devíti obcí, které využily nabídky upravit místo v krajině nebo obci, a 
do programu přihlásila nečínskou náves. Z projektu tak může vzniknout urbanistický návrh řešení 
centra obce a může být upravena jedna jeho dílčí část. Částku 100 000 Kč na terénní úpravy, mo-
biliář a zeleň mohou obce získat, pokud zajistí, že se místní lidé budou podílet na návrhu řešení 
návsi náměty a připomínkami a s úpravou místa následně pomohou. 

Celý záměr pomáhá připravit starosta obce pan Ing. Josef Kaiser, zastupitel pan Ing. Jiří Boštík a 
šest místních občanů. Urbanistickou studii řešení návsi vypracovává Ing. arch. Aleš Burian. 

Od listopadu 2012 se nám podařilo zajistit zaměření návsi, vytvořit pracovní verzi řešení dopravní 
a bezpečnostní situace, získat vyjádření dopravních a policejních orgánů k navrhovanému řešení, 
udělat průzkum četnosti projíždějících aut během jednoho pracovního dne, vyhledat staré mapy a 
fotograHe návsi a ve spolupráci s dětmi z družiny nafotografovat budovy, rostliny a materiály, které 
tvoří střed naší obce. 

Vše ostatní už je na 
místních lidech. Na 
veřejném setkání 
v úterý 26. 3. 2013 
nám pan architekt 
Burian představí pra-
covní verzi svého návr-
hu, abychom nad ním 
společně hledali bu-
doucí podobu centra 
naší obce. 

-ez- 

Nečínská náves — hospoda U Mašků 
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K O N Í Č C I  K O N Í Č C I  K O N Í Č C I  K O N Í Č C I  ----     K O N ĚK O N ĚK O N ĚK O N Ě     

VVVV    této rubrice jsme se zatím dočetli o včelaření, této rubrice jsme se zatím dočetli o včelaření, této rubrice jsme se zatím dočetli o včelaření, této rubrice jsme se zatím dočetli o včelaření, 
houbaření, sadovnictví, cestování. Všechny roz-houbaření, sadovnictví, cestování. Všechny roz-houbaření, sadovnictví, cestování. Všechny roz-houbaření, sadovnictví, cestování. Všechny roz-
hovory měly jedno společné hovory měly jedno společné hovory měly jedno společné hovory měly jedno společné ––––    poskytli nám je poskytli nám je poskytli nám je poskytli nám je 
lidé, kteří už opustili školní lavice. Dnes udělá-lidé, kteří už opustili školní lavice. Dnes udělá-lidé, kteří už opustili školní lavice. Dnes udělá-lidé, kteří už opustili školní lavice. Dnes udělá-
me výjimku a nahlédneme do šuplíčku, který me výjimku a nahlédneme do šuplíčku, který me výjimku a nahlédneme do šuplíčku, který me výjimku a nahlédneme do šuplíčku, který 
ukrývá malá tajemství Simonky Spilkové, žáky-ukrývá malá tajemství Simonky Spilkové, žáky-ukrývá malá tajemství Simonky Spilkové, žáky-ukrývá malá tajemství Simonky Spilkové, žáky-
ně 6. třídy nečínské školy.ně 6. třídy nečínské školy.ně 6. třídy nečínské školy.ně 6. třídy nečínské školy.     
Simonko, můžeš nám prozradit obsah šuplíčku?Simonko, můžeš nám prozradit obsah šuplíčku?Simonko, můžeš nám prozradit obsah šuplíčku?Simonko, můžeš nám prozradit obsah šuplíčku?    
Mám tam dva sešity pohádek a příběhů a hodně 
básniček. 
Jak dlouho trvalo, nežli se ty sešity naplnily?Jak dlouho trvalo, nežli se ty sešity naplnily?Jak dlouho trvalo, nežli se ty sešity naplnily?Jak dlouho trvalo, nežli se ty sešity naplnily?    
Nevím. První básničku jsem napsala, ještě než 
jsem začala chodit do školy. Jmenovala se Pěna. 
Maminka mi nalila do vany hodně pěny do kou-
pele. Mně se to líbilo, a tak jsem o tom složila 
básničku. 
Měla jsi tehdy nějakou oblíbenou knížku poezie?Měla jsi tehdy nějakou oblíbenou knížku poezie?Měla jsi tehdy nějakou oblíbenou knížku poezie?Měla jsi tehdy nějakou oblíbenou knížku poezie?    
Měla jsem ráda Špalíček od Františka Hrubína. 
Maminka mi z něj často četla. A Abecedu zvířá-
tek. Tu asi ještě víc. Teď se mi nejvíc líbí Licho-
žrouti od Pavla Šruta. Příběhy a pohádky jsem si 
začala vymýšlet později, když jsem začala chodit 
do školy. 
O čem ty příběhy jsou? Můžeme sO čem ty příběhy jsou? Můžeme sO čem ty příběhy jsou? Můžeme sO čem ty příběhy jsou? Můžeme s    tebou alespoň tebou alespoň tebou alespoň tebou alespoň 
některé stránky prolistovat?některé stránky prolistovat?některé stránky prolistovat?některé stránky prolistovat?    
Zlatý cop, Oživlé pastelky, Krtek Adam, Nevidi-
telný nepřítel, Podivný stařec, Včely proti lidem,  
Jak zrušil Michal pondělky, Žlutá Terezka a Čer-
vená Kristýna, … 
Simonko, dozvěděla jsem se od tvé maminky, že Simonko, dozvěděla jsem se od tvé maminky, že Simonko, dozvěděla jsem se od tvé maminky, že Simonko, dozvěděla jsem se od tvé maminky, že 
jezdíš do dobříšské knihovny na kroužek pro jezdíš do dobříšské knihovny na kroužek pro jezdíš do dobříšské knihovny na kroužek pro jezdíš do dobříšské knihovny na kroužek pro 
malé spisovatele. Jak takový kroužek vypadá, co malé spisovatele. Jak takový kroužek vypadá, co malé spisovatele. Jak takový kroužek vypadá, co malé spisovatele. Jak takový kroužek vypadá, co 
tam dětam dětam dětam dě----láte a kolik malých spisovatelů se tam láte a kolik malých spisovatelů se tam láte a kolik malých spisovatelů se tam láte a kolik malých spisovatelů se tam 
připravuje? připravuje? připravuje? připravuje?     
Do kroužku chodí šest dětí. Učíme se rýmovat. 

Paní učitelka nám dává slova a my na ně hledáme 
rýmy a taky se učíme dodržovat rytmus básniček, 
aby verše měly stejný počet slabik. Paní učitelka 
Bodorová nám připravuje různé úkoly, třeba na-
psat pokračování knížky Opuštěná zahrada od 
Františka Hrubína.  

… 

Nějaký muž prošel okolo křoví. 
Kocour si říkal, co jen chce? 
Proč do jeho zahrady jde? 
Zůstane tu, nebo odejde. Kdo ví? 

Pán se zeptal, jestli je zahrada obydlena, 
jestli tu bydlí zvíře, muž anebo žena. 
Řekl: Já budu bydlet tady, 
budu tu chovat exotické hady. 

Kocour tu nechtěl mít hada, 
tak skočil na pánova záda. 
Zuřivě začal prskat 
a dosti sebou mrskat. 

Muž shodil ho ze svých zad, 
nebyl to jeho kamarád. 
Teď odejdu a zítra si posilu seženu. 
S její pomocí tě ze zahrady vyženu. 

Kocour šel spát do matrace, 
zítra bude mít spoustu práce. 
Musí si poradit, 
jak cizince vystrnadit. 

Někdy už pozdě v noci 
přišel mu někdo pomoci. 
Přestalo kocourovo chrápání, 
protože uslyšel mňoukání. 

Byla to zablešená kočka, 
měla však krásná modrá očka. 
Kocoure, vylez z pelechu, 
pustíme na vetřelce blechu. 
... 

Nezkusila jsi dát své básničky do nějaké soutěže? Nezkusila jsi dát své básničky do nějaké soutěže? Nezkusila jsi dát své básničky do nějaké soutěže? Nezkusila jsi dát své básničky do nějaké soutěže?     
V Příbrami byla Literární soutěž Hanuše Jelínka. 
Poslala jsem tam jednu básničku, ale do soutěže 
mě nepustili, protože mi nebylo ještě 12 let.  
 
Simonko, nedávno jsi prodělala těžkou nemoc, zá-
nět mozkových blan, a na čas jsi přestala psát i sklá-
dat. Přeju ti, aby ses uzdravila a ve tvém šuplíčku 
mohly přibýt další sešity nových příběhů a básniček. 

-ez- 

SE SIMO NKO U SPILKOVOSE SIMO NKO U SPILKOVOSE SIMO NKO U SPILKOVOSE SIMO NKO U SPILKOVO U O  PSANÍ BÁSNIČEKU O  PSANÍ BÁSNIČEKU O  PSANÍ BÁSNIČEKU O  PSANÍ BÁSNIČEK    
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U Č I T E L ÉU Č I T E L ÉU Č I T E L ÉU Č I T E L É     

Mildo, máš za sebou skoro půl sto-Mildo, máš za sebou skoro půl sto-Mildo, máš za sebou skoro půl sto-Mildo, máš za sebou skoro půl sto-
letí za katedrou. Čím se dnešní letí za katedrou. Čím se dnešní letí za katedrou. Čím se dnešní letí za katedrou. Čím se dnešní 
výuka liší od té před padesáti lety?výuka liší od té před padesáti lety?výuka liší od té před padesáti lety?výuka liší od té před padesáti lety?    
Školství přehodilo výhybku a najelo 
na hlavní kolej – individualizaci 
výuky. To je podle mě tou největší 
změnou. Daří se mu to jakž takž u 
dětí nadaných a hledá způsob, jak 
to zařídit, aby i ty slabší měly pod-
mínky učit se podle toho, na co 
stačí. 
Ty jsi školu zažil jako žák, učitel, Ty jsi školu zažil jako žák, učitel, Ty jsi školu zažil jako žák, učitel, Ty jsi školu zažil jako žák, učitel, 
ředitel a inspektor. Pojďme to vzít ředitel a inspektor. Pojďme to vzít ředitel a inspektor. Pojďme to vzít ředitel a inspektor. Pojďme to vzít 
popořádku. Jaký jsi byl žák?popořádku. Jaký jsi byl žák?popořádku. Jaký jsi byl žák?popořádku. Jaký jsi byl žák?    
Zodpovědný, poslušný, až trochu ustrašený. Uči-
tel pro mě byl autoritou. To jsem měl z domova, 
o škole se nikdy nemluvilo hanlivě. Do 5. třídy 
jsem chodil do dvoutřídky v Dušníkách. Ve spo-
jené 2., 4. a 5. třídě nás tehdy bylo 35! Pan řídící 
Štěpán i paní učitelka Puchermanová to zvládali 
na výbornou, naučili nás samostatně pracovat a 
na dvoutřídky od té doby nedám dopustit. 
Na dobré učitele jsem měl štěstí i dál, na druhém 
stupni a na gymplu v Dobříši. To se mi hodilo, 
když jsem pak začal učit. Rozpomínal jsem se, jak 
to dělali všichni ti, kterých jsem si na školách 
vážil: dějepisář a výborný vypravěč pan učitel 
Synek, češtinářka paní učitelka Beranová, vynika-
jící pedagog a odborník profesor Řebačka a osob-
nost z největších – pan profesor Olič. Na toho 
vzpomínám zvlášť rád. Zažil jsem ho ve třídě i 
mimo výuku, na dějepisných výletech. Spolupra-
coval jsem s ním pak jako inspektor. Zajímavostí 
je, že to byl jediný ředitel střední školy na okrese, 
který nebyl ve straně. 
Kdy ses rozhodl studovat učitelství?Kdy ses rozhodl studovat učitelství?Kdy ses rozhodl studovat učitelství?Kdy ses rozhodl studovat učitelství?    
K nelibosti svého tatínka, který ze mě chtěl mít 
zemědělského ekonoma, v posledních ročnících 
na gymplu. Pedagogiku jsem studoval na institu-
tu v Brandýse. Tehdy museli všichni studenti 
projít jedním rokem všeobecné výuky včetně vý-
tvarky a hudebky. Já hrál několik let docela ob-
stojně na housle, tak jsem s tím neměl až tak vel-
ké problémy. 
Co se týče matematiky, dostal jsem na vysoké 
škole docela dobré základy, metodicky mně ale 
škola nedala nic. V tom se neliší od těch součas-

ných. Naučila mě až praxe. Na-
stoupil jsem do Nečíně v době, 
kdy tu byl ředitelem pedant 
Dušan Rédl. Měl na mě, ostat-
ně jako na všechny, vysoké ná-
roky, ale já to v té době bral a 
nevadilo mi to. Pod jeho přís-
ným vedením jsem se naučil 
dělat důkladné přípravy. Jeho 
žena, Milada Rédlová, byla mo-
jí zavádějící učitelkou. Dvě ho-
diny týdně jsem byl na jejích 
hodinách, dvě hodiny ona na 
mých, dvě hodiny rozbory. 

Takhle jsem se učil učit a učení mě bavilo, zvlášť 
s takovou třídou, jakou byla moje první – Anička 
Nohejlová, Láďa Lundák, Míra Kobík a sedm 
dalších deváťáků! 
Patřil jsi kPatřil jsi kPatřil jsi kPatřil jsi k     učitelům zučitelům zučitelům zučitelům z    nejoblíbenějších, na které nejoblíbenějších, na které nejoblíbenějších, na které nejoblíbenějších, na které 
se rádo vzpomíná. Necháš nás nahlédnout do své se rádo vzpomíná. Necháš nás nahlédnout do své se rádo vzpomíná. Necháš nás nahlédnout do své se rádo vzpomíná. Necháš nás nahlédnout do své 
didaktické kuchařky?didaktické kuchařky?didaktické kuchařky?didaktické kuchařky?    
Myslíš něco jako recept na učení? Nikdy jsem si 
nemyslel, že moje způsoby jsou nejlepší – učil 
jsem se od druhých, dobrých učitelů – praktiků. 
Myslím, že nejdůležitější v téhle branži je pře-
svědčit děti, že je máš rád (i když zlobí). Ne slo-
vy, to neberou. A neškatulkovat. Jak se někdo 
dostane do šuplíku jako grázl, tak se z toho šuplí-
ku pak těžko dostává ven. Každé dítě je osobnost,  
to by měl učitel umět dát každému z nich najevo. 
Čím jsem byl starší, tím víc jsem věděl, jak důle-
žité je učit pro život. To není ani Pythagorova 
věta, to nejsou dějepisné letopočty! Největší pe-
dagogické umění je naučit děti učit se. Většina 
učitelů řekne dětem, že se látku mají naučit, má-
lokdo vysvětlí, jak to mají udělat. Bohužel, je to 
tak. Pokud tohle základní škola nenaučí – naučit 
děti učit se, nesplnila svůj úkol.  
Chtěla jsem skončit náš rozhovor veselou histor-Chtěla jsem skončit náš rozhovor veselou histor-Chtěla jsem skončit náš rozhovor veselou histor-Chtěla jsem skončit náš rozhovor veselou histor-
kou, ale ubralo by to posledním větám na váze, kou, ale ubralo by to posledním větám na váze, kou, ale ubralo by to posledním větám na váze, kou, ale ubralo by to posledním větám na váze, 
tak raději skončeme přáním, aby odchod do dů-tak raději skončeme přáním, aby odchod do dů-tak raději skončeme přáním, aby odchod do dů-tak raději skončeme přáním, aby odchod do dů-
chodu nebyl tvým de;nitivním odchodem ze ško-chodu nebyl tvým de;nitivním odchodem ze ško-chodu nebyl tvým de;nitivním odchodem ze ško-chodu nebyl tvým de;nitivním odchodem ze ško-
ly a aby se našemu školství dařilo dát dětem to, ly a aby se našemu školství dařilo dát dětem to, ly a aby se našemu školství dařilo dát dětem to, ly a aby se našemu školství dařilo dát dětem to, 
co je i veco je i veco je i veco je i ve     tvé zkušenosti nejdůležitější tvé zkušenosti nejdůležitější tvé zkušenosti nejdůležitější tvé zkušenosti nejdůležitější ––––    vědomí, vědomí, vědomí, vědomí, 
že každý člověk (i malý človíček) je osobností že každý člověk (i malý človíček) je osobností že každý člověk (i malý človíček) je osobností že každý člověk (i malý človíček) je osobností 
schopnou naučit se učit tak, aby obstál. Ne před schopnou naučit se učit tak, aby obstál. Ne před schopnou naučit se učit tak, aby obstál. Ne před schopnou naučit se učit tak, aby obstál. Ne před 
tabulí, ale vtabulí, ale vtabulí, ale vtabulí, ale v    životě.     životě.     životě.     životě.     -ez- 

O  ŠKO LE S  PANEM UO  ŠKO LE S  PANEM UO  ŠKO LE S  PANEM UO  ŠKO LE S  PANEM UČITELEM MILOSLAVEM PIČITELEM MILOSLAVEM PIČITELEM MILOSLAVEM PIČITELEM MILOSLAVEM PILECK ÝM LECK ÝM LECK ÝM LECK ÝM     
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 

Není to tak dávno, kdy se na návsích pod lipami scházeli lidé po práci Není to tak dávno, kdy se na návsích pod lipami scházeli lidé po práci Není to tak dávno, kdy se na návsích pod lipami scházeli lidé po práci Není to tak dávno, kdy se na návsích pod lipami scházeli lidé po práci 
na kus řeči, kdy projít po hlavní cestě nebylo nebezpečné a domy s pále-na kus řeči, kdy projít po hlavní cestě nebylo nebezpečné a domy s pále-na kus řeči, kdy projít po hlavní cestě nebylo nebezpečné a domy s pále-na kus řeči, kdy projít po hlavní cestě nebylo nebezpečné a domy s pále-
nými taškami, dřevěnými ploty a kamennými zídkami „seděly“ v krajině nými taškami, dřevěnými ploty a kamennými zídkami „seděly“ v krajině nými taškami, dřevěnými ploty a kamennými zídkami „seděly“ v krajině nými taškami, dřevěnými ploty a kamennými zídkami „seděly“ v krajině 
tak přirozeně a nenápadně jako lípy, švestky a jabloně kolem nich. Na tak přirozeně a nenápadně jako lípy, švestky a jabloně kolem nich. Na tak přirozeně a nenápadně jako lípy, švestky a jabloně kolem nich. Na tak přirozeně a nenápadně jako lípy, švestky a jabloně kolem nich. Na 
rozdíl od jiných evropských zemí máme za sebou 50 let nedemokratické-rozdíl od jiných evropských zemí máme za sebou 50 let nedemokratické-rozdíl od jiných evropských zemí máme za sebou 50 let nedemokratické-rozdíl od jiných evropských zemí máme za sebou 50 let nedemokratické-
ho režimu, kdy mnozí lidé neměli svobodu rozhodovat ani o svém osudu ho režimu, kdy mnozí lidé neměli svobodu rozhodovat ani o svém osudu ho režimu, kdy mnozí lidé neměli svobodu rozhodovat ani o svém osudu ho režimu, kdy mnozí lidé neměli svobodu rozhodovat ani o svém osudu 
ani o osudu svého domova nebo místa, které měli vani o osudu svého domova nebo místa, které měli vani o osudu svého domova nebo místa, které měli vani o osudu svého domova nebo místa, které měli v    srdci. Tehdejší obraz srdci. Tehdejší obraz srdci. Tehdejší obraz srdci. Tehdejší obraz 
vesnice charakterizují tisíce prodejen potravin Jednota, restaurací a dal-vesnice charakterizují tisíce prodejen potravin Jednota, restaurací a dal-vesnice charakterizují tisíce prodejen potravin Jednota, restaurací a dal-vesnice charakterizují tisíce prodejen potravin Jednota, restaurací a dal-
ších staveb, které vypadaly jedna jako druhá ších staveb, které vypadaly jedna jako druhá ších staveb, které vypadaly jedna jako druhá ších staveb, které vypadaly jedna jako druhá ----    v podhorské osadě stejně v podhorské osadě stejně v podhorské osadě stejně v podhorské osadě stejně 
jako v jihočeské vesnici. Na okrajích obcí vyrostly obří budovy sjednoce-jako v jihočeské vesnici. Na okrajích obcí vyrostly obří budovy sjednoce-jako v jihočeské vesnici. Na okrajích obcí vyrostly obří budovy sjednoce-jako v jihočeské vesnici. Na okrajích obcí vyrostly obří budovy sjednoce-
ných zemědělských družstev. Své udělal i strach otevřeně mluvit a poz-ných zemědělských družstev. Své udělal i strach otevřeně mluvit a poz-ných zemědělských družstev. Své udělal i strach otevřeně mluvit a poz-ných zemědělských družstev. Své udělal i strach otevřeně mluvit a poz-
ději rozvoj automobilismu, který na mnoha místech upřednostnil potře-ději rozvoj automobilismu, který na mnoha místech upřednostnil potře-ději rozvoj automobilismu, který na mnoha místech upřednostnil potře-ději rozvoj automobilismu, který na mnoha místech upřednostnil potře-
by řidičů před potřebami lidí pohybujících se v obci „po svých“.by řidičů před potřebami lidí pohybujících se v obci „po svých“.by řidičů před potřebami lidí pohybujících se v obci „po svých“.by řidičů před potřebami lidí pohybujících se v obci „po svých“.    
Dnes už je to přes dvacet let, co mají lidé možnost promlouvat do věcí Dnes už je to přes dvacet let, co mají lidé možnost promlouvat do věcí Dnes už je to přes dvacet let, co mají lidé možnost promlouvat do věcí Dnes už je to přes dvacet let, co mají lidé možnost promlouvat do věcí 
veřejných,veřejných,veřejných,veřejných,        které se jich týkají. Mohou spolurozhodovat o místě, ve kte-které se jich týkají. Mohou spolurozhodovat o místě, ve kte-které se jich týkají. Mohou spolurozhodovat o místě, ve kte-které se jich týkají. Mohou spolurozhodovat o místě, ve kte-
rém žijí rém žijí rém žijí rém žijí ––––    čemu má sloužit, jak bude vypadat, co zachovat, co obnovit a čemu má sloužit, jak bude vypadat, co zachovat, co obnovit a čemu má sloužit, jak bude vypadat, co zachovat, co obnovit a čemu má sloužit, jak bude vypadat, co zachovat, co obnovit a 
hlavně jak toto všechno dělat, aby si venkov budoval svou vlastní tvář, hlavně jak toto všechno dělat, aby si venkov budoval svou vlastní tvář, hlavně jak toto všechno dělat, aby si venkov budoval svou vlastní tvář, hlavně jak toto všechno dělat, aby si venkov budoval svou vlastní tvář, 
nestal se zrcadlem měst.nestal se zrcadlem měst.nestal se zrcadlem měst.nestal se zrcadlem měst.    
Proměna se nedá předem nalinkovat, musí vyrůst zProměna se nedá předem nalinkovat, musí vyrůst zProměna se nedá předem nalinkovat, musí vyrůst zProměna se nedá předem nalinkovat, musí vyrůst z     potřeb lidí, kteří na potřeb lidí, kteří na potřeb lidí, kteří na potřeb lidí, kteří na 
venkově žijí. Zvenkově žijí. Zvenkově žijí. Zvenkově žijí. Z    potřeb maminek s malými dětmi, školáků, mládeže, lidí potřeb maminek s malými dětmi, školáků, mládeže, lidí potřeb maminek s malými dětmi, školáků, mládeže, lidí potřeb maminek s malými dětmi, školáků, mládeže, lidí 
odjíždějících za prací do měst i těch, kteří tráví v obci většinu svého dne. odjíždějících za prací do měst i těch, kteří tráví v obci většinu svého dne. odjíždějících za prací do měst i těch, kteří tráví v obci většinu svého dne. odjíždějících za prací do měst i těch, kteří tráví v obci většinu svého dne. 
Jen z toho, co lidé opravdu chtějí, co potřebují a pro co jsou ochotni se i Jen z toho, co lidé opravdu chtějí, co potřebují a pro co jsou ochotni se i Jen z toho, co lidé opravdu chtějí, co potřebují a pro co jsou ochotni se i Jen z toho, co lidé opravdu chtějí, co potřebují a pro co jsou ochotni se i 
angažovat, může vyrůst nová podoba obce. Budou to opět místa k pose-angažovat, může vyrůst nová podoba obce. Budou to opět místa k pose-angažovat, může vyrůst nová podoba obce. Budou to opět místa k pose-angažovat, může vyrůst nová podoba obce. Budou to opět místa k pose-
zení ve stínu korun stromů? Místečka pro malé děti a plochy pro ty star-zení ve stínu korun stromů? Místečka pro malé děti a plochy pro ty star-zení ve stínu korun stromů? Místečka pro malé děti a plochy pro ty star-zení ve stínu korun stromů? Místečka pro malé děti a plochy pro ty star-
ší? Prostory pro jarmarky, slavnosti, oživené tradice nebo nové společen-ší? Prostory pro jarmarky, slavnosti, oživené tradice nebo nové společen-ší? Prostory pro jarmarky, slavnosti, oživené tradice nebo nové společen-ší? Prostory pro jarmarky, slavnosti, oživené tradice nebo nové společen-
ské akce?ské akce?ské akce?ské akce?    
Při těchto proměnách je třeba postupovat citlivě, spolupracovat Při těchto proměnách je třeba postupovat citlivě, spolupracovat Při těchto proměnách je třeba postupovat citlivě, spolupracovat Při těchto proměnách je třeba postupovat citlivě, spolupracovat 
ssss    profesionály profesionály profesionály profesionály ----        dobrými architekty a urbanisty, kteří budou ctít paměť dobrými architekty a urbanisty, kteří budou ctít paměť dobrými architekty a urbanisty, kteří budou ctít paměť dobrými architekty a urbanisty, kteří budou ctít paměť 
místa i krajiny. Pak máme šanci novými zásahy nenapáchat další škody, místa i krajiny. Pak máme šanci novými zásahy nenapáchat další škody, místa i krajiny. Pak máme šanci novými zásahy nenapáchat další škody, místa i krajiny. Pak máme šanci novými zásahy nenapáchat další škody, 
které na dlouhou dobu ovlivní charakter našich obcí.které na dlouhou dobu ovlivní charakter našich obcí.které na dlouhou dobu ovlivní charakter našich obcí.které na dlouhou dobu ovlivní charakter našich obcí.    
 

Ing. arch. Jakub Chvojka 


