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Soubor článků a vzpomínek pamětníků na události první světové války v tomto čísle přerušíme a uděláme místo pro aktuál-

ní událost související s koncem druhé světové války - umístění pamětní desky na mostě ve Vestci. V příštím čísle nás čeká 

vyprávění pana Spilky o jeho dědečkovi, legionáři Antonínu Škardovi. 

Květnové události r. 1945 v Hřiměždicích 
V sobotu 5. května 1945 dopoledne provedli občané v naší obci převrat. Na domech byly vyvěšeny česko-

slovenské vlajky, po celou dobu okupace schované a chráněné, a odstraněny německé nápisy.  
Téhož dne přijelo dopoledne do Hřiměždic nákladní auto s příslušníky z četnických stanic Dolní Hbity 
a Smolotely. Ti na popud místního obyvatelstva a s jeho pomocí odzbrojili četu asi 30 německých vojáků 
SS ve zdejším hostinci. Němci zde byli ubytováni a denně dojížděli k mostu přes Vltavu a činili přípravy 

k případnému vyhození mostu do povětří před postupující Rudou armádou. Ze zabavených zbraní bylo 
pět vojenských pušek ponecháno starostovi obce (Antonínu Hájkovi) a ostatní zbraně, větší množství 
třaskavin a pancéřových pěstí odvezli četníci okresnímu četnickému velitelství do Příbrami.  
Po odjezdu četnictva obsadili ozbrojení občané z Hřiměždic, Vestce a blízkého okolí stráně na levém bře-
hu Vltavy. Měli v úmyslu zajistit most přes Vltavu u Vestce, který byl střežen vojenskými hlídkami esesma-

nů. Na základě toho nastaly mezi ozbrojenými občany a německými vojáky přestřelky. Za krátkou dobu 
přišly německým hlídkám na pomoc silné vojenské posily s těžkými zbraněmi z Dublovic. Občané ne-
mohli této přesile čelit, a proto se rozprchli do lesů a okolních vesnic.  
Netušili, že se za nimi vydali kameník Ladislav Plavec (32 let) z Vestce čp. 37 a jeho švagr František Hájek 

(33 let) z Hřiměždic čp. 50, a nemohli je varovat. Muži vedli jízdní kolo a měli loveckou pušku. Od paní 
Králové věděli, že směrem od Sedlčan přijíždějí směrem k mostu kolony vojáků. Domnívali se, že to ne-
musí být Němci, a v případě, že jsou to oni, „tak se uvidí, co se dá dělat“. Paní Královou na navigaci pod 
Hlubokou strouhou poslali zpět domů. Paní Plavcová byla v té době doma se svým synem Ladislavem 
a dcerou Jindřiškou. Slyšela střelbu a později viděla, jak Němci vedou přes most dva muže se zdviženýma 

rukama. Němci oba muže totiž zajali, v blízkém lesíku je vyslýchali a v Sedlčanech zastřelili. Na druhé stra-
ně mostu byl nalezen roztrhaný průkaz a fotografie pana Plavce, zakrvavený kapesník a kaluž krve.  
Od 6. května 1945 rodina postrádala truhlářského učně Václava Spilku ml. (17 let). Ten byl zadržen 
v Prostřední Lhotě. Prý dělal spojku mezi partyzány. Zastřelen byl v Sedlčanech. 

Německé oddíly obsadily silnými strážemi most u Vestce a obec Hřiměždice, kterou považovaly za pů-
vodkyni ozbrojené akce. V Hřiměždicích páchali němečtí vojáci na místním obyvatelstvu násilnosti a vy-
hrožovali srovnáním obce se zemí. Všem rolníkům odcizili koně včetně postrojů a vozů, mnoho kusů 
hovězího dobytka, větší počet vepřů a drůbeže. Místní obchody a byty občanů, kteří ze strachu před násil-

nostmi z obce utekli, esesmani vyrabovali a uloupené předměty odváželi ve svých autech i na ukradených 
vozech do svých posádek v sedlčanském okrese. 
Při obsazovací akci 5. května večer sehnali a odvlekli téměř všechny muže z obce (starší 15 let) na náves 
a prohledávali jejich oděvy, jestli nemají zbraně. Mířili na ně kulomety a vyhrožovali, že všechny postřílí a 
obec srovnají se zemí. Velitel tohoto německého oddílu vyvěsil v obci vyhlášky o trestních opatřeních po 

způsobu stanného práva a odebral všem občanům radiopřijímače. 

PAMĚŤ REGIONU 

HŘIMĚŽDICE 

Z kroniky  

obce 



3   MEZI LOMY  

 

Vyhláškami bylo stanoveno, že ten, kdo neuposlechne daných nařízení, bude zastřelen. Tato trestní opat-
ření včetně střežení obce byla zrušena až 8. května odpoledne, kdy již německá vojska prchala po mostě 
u Vestce před vítěznou Sovětskou armádou. 

Může se zdát, že bojová akce zdejších občanů proti německým okupantům ztroskotala. Ve skutečnosti 
však měla velký význam, neboť vázala značnou část německého vojska v obcích podél Vltavy. Velitelé 
německých oddílů se obávali větších bojových akcí, neboť se domnívali, že na naší straně řeky je větší 
množství partyzánů, z nichž měli strach. Mimoto museli za každou cenu udržet ve svých rukou most, aby 

po něm mohla ustupovat další poražená vojska z Moravy. 
Do Hřiměždic první ruské hlídky přišly k večeru 9. května a byly s velkou radostí a slávou uvítány místní-
mi občany. Potom prošly nebo projely obcí i větší jednotky sovětského vojska a vždy byli rudoarmejci 
srdečně zdraveni a vítáni. 
Zpět domů se nevrátila pětičlenná židovská rodina Františka Pisingera a úředník pojišťovny Slavie Franti-

šek Martínek (43 let). Byli umučeni v koncentračních táborech. Příčinou zatčení pana Martínka byl jeho 
nesouhlas s tím, aby se jeho syn stal příslušníkem Hitlerovy mládeže, kam byl zařazen na přání Martínkovy 
manželky (Němky). 
Na pomníku padlých je vyryto ještě jméno Ludvíka Škardy. O něm bohužel není v kronice zmínka. 

Ladislava Plavce, Františka Hájka a Václava Spilku nechali Němci pohřbít na sedlčanském hřbitově. Hro-
baři řekli, že jsou to němečtí vojáci. Hroby zastřelených mužů dodatečně vypátral otec Václava Spilky, 
který se po úředním povolení a zjištění totožnosti postaral o jejich vykopání a 16. prosince 1945 byli po-
chováni ve společném hrobě v Hřiměždicích. 

ČEST JEJICH PAMÁTCE 
Na mostě ve Vestci byla 23. 5. 2015 umístěna pamětní deska, která bude připomínat Ladislava Plavce 
a Františka Hájka, dva muže, kteří se stali účastníky národního boje za osvobození.  
 

Podle Kroniky obce a výpovědi svědků zpracovala Marie Junková, místostarostka Hřiměždic. 
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OBORY 

Sbor dobrovolných hasičů v letech 1932-1934 

Rok 1932: V tomto roce měl oborský hasičský sbor 79 členů. Zasahoval při požáru ve Višňové, zúčastnil 
se župního sjezdu v Příbrami, požárních oslav v Dolních Hbitech a v Narysově. Za podporu od zemského 
úřadu ve výši 500 Kč bylo opraveno nářadí. Členové sboru si u pana J. Plavce z čp. 49 nechali ušít vycház-
kové blůzy, které si sami zaplatili (245 Kč za blůzu). Sbor uspořádal dvě taneční zábavy. Při zábavě konané 
23. října v nově postaveném sále u Vandasů jedenáct oborských hasičů obdrželo medaile, a to za 30 a 40 
let činnosti ve sboru. 
Roky 1933-1934: V průběhu těchto let se členové sboru zúčastnili cvičení se stříkačkou a žebříky ve Velké, 
župního sjezdu v Nečíni, župního cvičení na Drsníku a okrskového cvičení v Druhlicích. Pomáhali při 
hašení požáru dvou usedlostí ve Velké, domku v Nečíni a kolny velkostatku v Hřiměždicích. Uspořádali 
sedm tanečních zábav a jedno divadelní představení. Pouť byla tentokrát v režii hostinského Vandase. 
Dále se v těchto letech konala jedna valná hromada a deset výborových schůzí, z nichž pět bylo společ-
ných s obecním zastupitelstvem. Právě na těchto schůzích se projednával nákup nové motorové stříkačky. 
Na schůzích konaných 9. července a 10. září padlo konečné rozhodnutí zakoupit stříkačku o síle 35 HP od 
firmy Bohuslav Ebert Praha. 
Stříkačka stála 33 333 Kč. Všichni oborští občané vlastnící pozemky se v průběhu tří let zřekli výnosů 
z honitby, čímž na nákup stříkačky přispěli úctyhodnou částkou ve výši 19 000 Kč. Obec přidala 1 000 Kč 
a sbor hasičů 3 000 Kč. Vzniklý dluh byl splácen až do roku 1938. Obec na tento dluh v roce 1935 přispě-
la částkou ve výši 4 000 Kč a roku 1938 obdržel sbor zemskou subvenci ve výši 3 000 Kč. 
Motorová stříkačka byla do Obor dodána 19. listopadu 1933 a 10. června následujícího roku se konalo její 
svěcení. K této příležitosti si oborští hasiči připravili cvičení s motorovou i ruční stříkačkou, cvičení žebří-
ková i sekyrková. Při přípravě těchto cvičení napomáhaly hasičské sbory z Kamýka a Velké. Upravovaly se 
přechody ke cvičišti, opravilo se leziště a byl vybudován oltář pro polní mši. Samotného cvičení se zúčast-
nily tyto hasičské sbory: Nečín, Hřiměždice, Višňová, Vestec, Velká, Kamýk, Luhy, Dolní Hbity, Zducho-
vice, Stěžov, Daleké Dušníky, Druhlice, Drevníky a Dražetice. Dále byla přítomna delegace příbramské 
župy v čele se svým starostou Františkem Horychem, 28 členů Spolku rodáků a přátel Kamýka nad Vlta-
vou a okolí se sídlem v Praze v čele se starostou Josefem Balíkem a většina oborských občanů i lidí 
z okolních vesnic. 
Program akce byl tento: 
9-10 h  vítání hostů a hasičských sborů 
10 h   nástup sborů a odchod na cvičiště 
10-11 h proslovy zástupců obce, sboru, župy 

a spolku rodáků, polní mše a svěcení 
motorové stříkačky 

13.30 h nástup sborů a hostů 
 cvičení s ručními stříkačkami 
 cvičení žebříková 
 cvičení s motorovou stříkačkou 
 cvičení sekyrková 
 cvičení poplachové 

Polní mši sloužil hřiměždický farář dr. František Zima, který taktéž posvětil novou stříkačku. Čestnou 
matkou při svěcení stříkačky se stala paní Anna Hošinská, manželka rolníka z Jablonců. Úřad kmotra stří-
kačky přijal Spolek rodáků a přátel Kamýka nad Vltavou a okolí, zastupovaný panem Josefem Škardou, 
kmotrou stříkačky se stala též členka tohoto spolku, paní Marie Vondrušková, velkoobchodnice z Prahy. 
Po skončení cvičení následovala taneční zábava u Vandasů. Cvičení se vydařilo i po finanční stránce,    
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Osada Lipiny před 80 lety    

Lipiny jsou, jak známo, dost zvláštní vsí, protože většina jejich obyvatel bydlela na samotách, jako by šlo 
o nějakou horskou ves. Jen v části Řinčov je hustší zástavba. Od dávných dob jsou osadou obce Nečín. 
Katastr Lipin má 351 ha. V roce 1935 v osadě žilo 189 obyvatel v 35 domech. Jejich majiteli byli: 
Čp. 1 (Na Boudě) Karel Švec, kameník a chalupník, čp. 2 Josef Kimla, chalupník, čp. 3 František Kobík, 
rolník, čp. 4 Alois Hacaperka, rolník, čp. 5 František Marhoul, rolník, čp. 6 (U Hrabáků) František Vacek, 
rolník, čp. 7 Antonín Sakař, domkář, čp. 8 (U Hulánů) František Hájek, rolník, čp. 9 (V Březině) Marie Šim-
ková, rolnice, čp. 10 (U Vršáků) Arnošt Novák, rolník, čp. 11 František Mezek, rolník, čp. 12 Jindřich Po-
tenec, domkář, čp. 14 (U Samků) Antonín Lundák, rolník, čp. 15 Václav Šimek, rolník, čp. 16 (U Janderů) 
Bohumil Pšenička, kameník, čp. 17 (U Hodysů) Václav Lundák, domkář, čp. 18 (U Ševců) František Lundák, 
domkář, čp. 19 Stanislav Kutil, domkář, čp. 20 (též čp. 13) František Škarda, domkář, čp. 21 Antonín Ně-
mec, domkář, čp. 23 Josef Masopust, domkář, čp. 24 Josef Potenec, domkář, čp. 25 Dittrich, strojník, 
čp. 26 (U Formánků), Karel Kakeš, domkář, čp. 27 (U Pekařů) František Krotil, domkář, čp. 28 Jaroslav 
Vacek, domkář, čp. 29 František Štefan, domkář, čp. 30 František Žáček, domkář, čp. 31 (Na Vápence) Ka-
rel Lundák, domkář, čp. 32 Jan Vylít, domkář, čp. 33 Bohumil Vandas, hostinský, čp. 34 Julie Marhoulová, 
dělnice, čp. 35 (U Krejčíků) Václav Vandas, dělník.                                                                   
Protože podle čísla popisného se dá v rozptýlené osadě jen těžko orientovat, uvedu aspoň, že na Řinčově 
se nacházejí domy čp. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 a 29, na Vrchách pak 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20 a 30. 
Dále se v obecní kronice píše:  
Část obce, kterou protéká potůček, má dostatek vody, ostatní části mívají ale o vodu nouzi. Zvlášť na 
Vrchách bývá nouze o vodu velká. V části Řinčov je jen jedna studna při silnici, kterou si občané zřídili 
společně. V případě sucha však vysychá a obyvatelé pak pro vodu chodí do studánky, jež se nalézá u pěši-
ny k Hořejším Hájům.  
Lipiny nemají žádné obecní budovy. Přestárlí obyvatelé osady, kteří už nemohou pracovat, jsou ubytová-
váni v obecním domku v Nečíni; ten má obec k tomu účelu pronajat. Kapličku ani zvonici osada též nemá. 
V případě, že zemře její obyvatel, odzvání se hodinka v Nečíni. V osadě ale stojí několik křížů. V údolí 
poblíž čp. 3 najdeme železný kříž na kamenném podstavci, věnovaný rodinou Kobíkových. Také nad stat-
kem čp. 4 stojí železný kříž na kamenném podstavci - nechala jej postavit rodina A. Hacaperky. Železný 
kříž, který se nachází na zahradě u silnice v Řinčově, věnovala rodina Punčochářova, dřívější majitelé do-
mu čp. 19. Na rozcestí cest k Nečíni a Vrchům stojí železný kříž, věnovaný rodinou Hrubých z Nečíně 
čp. 6.   
V osadě žije devět rolníků, jeden obchodník (B. Vandas, čp. 33), je zde jeden hostinec. Ostatní osadníci 
jsou domkáři, někteří z nich kameníci. Obyvatelstvo Lipin je vyznání římskokatolického, s farou v Hřiměž-
dicích. Poštou osada přísluší do Hřiměždic, avšak zásilky se donášejí zpravidla na poštu v Nečíni. Řinčo-
vem vede okresní silnice na Hřiměždice. Do Dobříše, Příbrami a Sedlčan je z Lipin autobusové spojení. 
Na osadní pastvině na vrchu poblíž Řinčova se u silnice nachází žulový lom, který osada pronajímala ka-
menickým firmám. Nyní už několik roků pronajat není a vůbec se v něm nepracuje. Osadním starostou je 
František Kobík z čp. 3. Předchozí starostové byli Alois Hacaperka a Václav Šimek. 

                                                                                       Podle zápisu v obecní kronice sepsal Mgr. Jaromír Tejkal. 
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NEČÍN 

neboť čistý zisk činil téměř 2000 Kč. 
V této době měl sbor 76 členů a ve výboru pracovali mimo jiné: starosta sboru František Rys (čp. 28), 
mítostarosta Stanislav Mráz (čp. 52), jednatel Jaroslav Martínek (čp. 54), velitel František Poslušný 
(čp. 20) a pokladník Alois Mašek (čp. 68).   

          Pavel Gažák 
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SLOVO Z RADNICE 

Jménem svým i jménem celého 
zastupitelstva obce bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se 16. dubna 

2015 zapojili do akce „Ukliďme 
Hřiměždice, Vestec a okolí“. Dob-
rovolníci uklízeli černé skládky 
podél cest, potoků a silnic. Další 

úklid byl proveden na Hájích 
7. května. Bylo odvezeno několik 
kontejnerů odpadů. 
Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na stavění 
„čarodějnic“ a májky v Hřiměždicích. Je dobře, že 

se v naší obci tato tradice stále udržuje. 
23. května pořádal místní sbor dobrovolných hasi-
čů okrskovou soutěž v požárním sportu na hřišti 
TJ Vltavan Hřiměždice. Gratuluji místním hasi-

čům k získání tří pohárů: ženy II (starší) 1. místo, 
muži II (starší) 2.místo a ženy I (mladší) 3. místo. 

Mužům I (mladší) patřilo 4. místo, 
vyhráli běh na 100 m s překážkami, 
a nebýt prasklé hadice při požárním 

útoku… Nesmím zapomenout ani 
na naše nejmenší hasiče. Ti na okrs-
kové soutěži obsadili 3. a 5. místo 
v kategorii mladší žáci. Prvním ro-

kem jsou zapojeni do hry Plamen 
a v okresním kole v mladší kategorii 

obsadili z 19 družstev celkové 12. místo.  
Sportovci v době uzávěrky tohoto čísla bojují 
o postup do okresního přeboru. Doufám, že se 

jim to podaří. 
Děkuji sportovcům i hasičům za reprezentaci naší 
obce a přeji Vám všem krásné prožití prázdnin.  

 
Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice 

MEZI LOMY, ročník IX. 2015 | Vydává O.S. Místo pro život ve spolupráci s OÚ Hřiměždice, 
Nečín a Obory | IČO 28560183 262 13 Nečín 169 | Redakční rada: Eva Zirhutová, Ivana Nováko-
vá, Martina Zirhutová, Jaromír Tejkal, Pavel Gažák, Ivan Veselý (přispěvatelé), Luděk Zirhut 
(grafika), Michal Spišák (foto) | Evidenční č. MK ČR E 17700 | Sazba písmem Garamond | Tisk 
Tiskárna a grafické studio Dobříš | Redakční uzávěrka tohoto čísla 21. 6. 2015 
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SLOVO Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 
dnes bych Vás chtěl seznámit 
s výstavbou v Oborách v letošním 

roce. Nová kanalizační stoka na 
Závist je již hotová, a to včetně 
přípojek. Zbývá dodělat opěrnou 
zeď a asfaltový povrch. Tato akce 

za téměř 3 miliony korun je spolufi-
nancována Krajským úřadem Stře-
dočeského kraje, který hradí plných 95 % nákladů. 
Veškeré práce by měly být hotové do konce červ-
na 2015.  

V březnu a dubnu proběhla rekonstrukce sportov-
ních kabin, kde byly vyměněny rozvody vody 
a odpadů, instalována nová sanitární technika 
a obklady ve sprchách i WC.  

Od poloviny června by měly započít práce na ob-
nově fasády u hasičské zbrojnice, včetně montáže 
nových okapů, parapetů a opravy oken, dveří 
a vjezdových vrat. Následovat by měla i parková 

úprava okolí. 
Oplocení kolem dětského hřiště pro naše nejmenší 

již dosloužilo, proto zde byl nově 
vysázen živý plot. Jeho výsadbu 
provedl skautský oddíl z Višňové - 

družinka malých skautek pod vede-
ním oborské Daniely Plavcové, za 
významné pomoci jejího bratra Pa-
trika. 

Byla nainstalována nová lavička 
u božích muk za kravínem, která 

jistě poslouží k odpočinku při vycházkách jak 
oborským seniorům, tak třeba maminkám 
s kočárky. 

Po prázdninách bychom rádi zahájili práce na 
stavbě víceúčelového hřiště za fotbalovými kabi-
nami. 
A ještě zmínka k opravě silnice I/18 pod čistič-

kou. Tuto stavbu neprovádí obec Obory, ale maji-
tel komunikace, firma Ředitelství silnic a dálnic. 
Přeji všem spoluobčanům slunečné a pohodové 
léto. 

 

Václav Lundák, starosta obce Obory 
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 SLOVO Z RADNICE 
Vážení spoluobčané,  
dovolte mi, abych Vás v pár řádcích 
informoval o probíhajících pracích 
na akci „Tělocvična při ZŠ a MŠ Ne-
čín“. 
Koncem února Zastupitelstvo obce 
Nečín vybralo dodavatele projektové 
dokumentace (PD). Tím se stala pro-
jekční kancelář Ing. K. Petráň - Pří-
bram. Na začátku března byla pode-
psána smlouva na PD a 15. 4. 2015 
byl představen návrh řešení stavby v jídelně ZŠ Ne-
čín. V květnu obec obdržela projektovou dokumen-
taci pro územní řízení.  
Nyní jsou jednotlivá pare PD rozeslána dotčeným 
orgánům (OHS, HZS, ŽP,…) a po získání kladných 
stanovisek, případně zapracování připomínek vydá 
Stavební úřad Dobříš „Rozhodnutí o umístění stav-
by“. Po vydání tohoto rozhodnutí bude dodavatel 
PD pracovat na dokumentaci ke stavebnímu povo-
lení. 
Další informace o tělocvičně budou zveřejněny 
v příštím vydání. 
Nečín - informace o odpadech 
V měsíci květnu byl upraven režim využívání obec-
ního prostoru mezi trafostanicí a prodejnou COOP. 
Dva kontejnery o objemu 1100 litrů byly přemístěny 
k trafostanici a na zeď trafostanice byly umístěny 
informační cedule. Tyto kontejnery jsou určeny 
pouze k uložení TKO při čištění obecních prostor 
obce Nečín a přilehlých osad (Skalice, Žebrák, Lipi-
ny, Bělohrad, Vaječník, Jablonce a Strupina). V žád-

ném případě neslouží k tomu, aby si 
zde lidé ukládali svůj TKO nebo čis-
tili své nemovitosti. Dle platné vy-
hlášky o odpadech obce Nečín je 
každá nemovitost, kde jsou trvale 
hlášeni občané, povinna mít zakou-
penou a na 110litrové popelnici 
umístěnou známku společnosti DO-
KAS. V případě rekreačního pobytu 
je možnost zakoupit si minimálně 
šest modrých pytlů s logem DO-

KAS. 
Likvidaci velkoobjemového odpadu (matrace, ko-
berce, lina, drobný dřevěný a plastový nábytek,…) 
obec Nečín plánuje na měsíc říjen. 
S ohledem na velký zájem občanů o zbavení se ne-
potřebného textilu pořídila obec ještě jeden zásob-
ník. Výhledově se počítá i s umístěním na Skalici. 
Prostor kolem kontejnerů je monitorován kamero-
vým systémem a případná nekázeň v ukládání odpa-
du bude řešena v rámci přestupkového řízení. 
Od měsíce dubna mají občané Nečíně a přilehlých 
osad možnost vozit posečenou trávu a shrabané listí 
do kontejneru, který je umístěn v areálu ZD Nečín 
a zpřístupněn v pracovní dny od 7.00 do 16.00. 
O víkendu je možné dohodnout se individuálně 
s vedením ZD Nečín. 
Větve je možné ukládat po dohodě s velitelem SDH 
Nečín na Hrozném vršku, kde bude provedena li-
kvidace štěpkováním. 

 
Ing. Josef Kaiser, starosta obce Nečín 

ŠKOLA 

Střípky z II. pololetí v ZŠ a MŠ Nečín 
Hned na začátku II. pololetí, 4. 2., se konal zápis do první třídy, do které bylo pro školní rok 2015/2016 při-
jato 17 dětí.  
Časně zjara probíhají vědomostní soutěže. Do zeměpisné olympiády kat. A (6. ročník ZŠ a 1. roč. víceletých 
gymnázií) se zapojil jen jeden žák, Adam Čargo. Automaticky postoupil do okresního kola, kde obsadil uspo-
kojivé 6. místo. Vítěz školního kola Martin Tyrmer v kat. B (7. roč. ZŠ a 2. roč. víceletých gymnázií) skončil 
na výborném 3. místě a vítěz školního kola Josef Černý v kat. C (8. a 9. roč. a 3. a 4. roč. víceletých gymnázií) 
na 7. místě. Okresní kolo biologické olympiády ovládl Martin Tyrmer a z krajského kola v Mělníku si přivezl 
skvělé 2. místo. Krajského kola zdravotnické soutěže Helpík se zúčastnily dva dvoučlenné týmy páťáků. Lépe 
se dařilo dvojici Aneta Štíchová a Filip Sklenář, kteří v konkurenci 41 dvojic obsadili 9. příčku. Barbora Pilec-
ká a Veronika Petáková dosáhly na 19. příčku. V květnu proběhlo testování České školní inspekce žáků 
9. ročníku, po zpracování budou výsledky k dispozici na webu školy. 
Tradiční sportovní utkání kamýcké, novoknínské a nečínské školy se letos konalo 28. 5. v Nečíni. Děvčata se 
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utkala ve volejbale na asfaltovém hřišti a turnaj ovládla. Druhé místo obsadily novoknínské a třetí kamýcké 
dívky. Kluci svá dvě utkání naopak prohráli, zvítězili novoknínští. Florbalový turnaj dětí I. stupně O nečín-
ský poklad organizujeme vždy na některé spřátelené škole, letos v N. Kníně. Turnaje se zúčastnilo osm tý-
mů z šesti okolních škol. Naši kluci vybojovali 3. a děvčata 4. místo. O oblibě florbalu na škole svědčí i to, 
že letošního mistrovství školy se zúčastnilo osm čtveřic a 11. ročníku florbalové ligy, která probíhá v zimě, 
dokonce deset! Škola se také spolupodílí na organizaci pochodu Krajem žuly a jalovců. Slunečné počasí vý-
letníkům přálo a 12. 4. si jich boty přišlo prošlápnout celkem 76. 
Z dalších sportovních akcí jsme se zúčastnili například 29. 4. okrskového kola fotbalového McDonald´s 
Cupu, kde náš tým I. stupně skončil třetí za oběma dobříšskými školami. Reprezentace chlapců II. stupně se 
zúčastnila turnaje O pohár ředitele ZŠ a MŠ Nový Knín a přivezla také bronz. Týmy tříd I. stupně soupeřily 
4. 6. v atletické všestrannosti na Dobříši a vybojovaly tam 5. místo. Velkým zážitkem byl pro všechny zú-
častněné i zájezd do Prahy na utkání MS v hokeji Kanada – Rakousko. 
Každá třída se v rámci Dne Země nebo akce Ukliďme si Česko podílela na zvelebení obce a okolí školy. 
Prostřednictvím projektu Recyklohraní se již několik let snažíme naučit děti správnému nakládání s odpady. 
Školních sběrových dnů využívá i veřejnost. Další sběr plánujeme na říjen 2015. Bude se jednat o sběr papí-
ru, bylin, kaštanů a žaludů. Drobný elektroodpad a baterie vybíráme průběžně, sběrné nádoby stojí ve vesti-
bulu školy. Stále sbíráme „Víčka pro Kubíka“ z PET lahví, sběrové místo najdete také ve vestibulu. Přidejte 
se!  
Nezapomínáme ani na kulturu. Ve škole vystoupil například bývalý žák J. Marhoul s Akordeon triem nebo 
Divadélko pro školy, jehož herci, výborní improvizátoři, nikdy nezklamali. Samozřejmostí je Den dětí. Pro 
I. stupeň se na jeho průběhu podílejí deváťáci, zbytek II. stupně letos podstoupil skupinový orienťák se 
stanovišti v Bělohradském polesí. Před prázdninami třídy vyrážejí na exkurze a výlety. Mladší jistě s nadše-
ním očekávají dobrodružství v milovickém Mirakulu, starší se těší na rafty.  
Po zápise 8. dubna se zaplnila i MŠ. A ani v mateřince nelenili. Zorganizovali si karneval, besídky pro rodiče 
a další akce. Novinkou je školka v přírodě. Skupina dětí odjela v doprovodu paní učitelky Muzikářové na 
Vystrkov, kde pro ně byl připraven pestrý pětidenní program. Děti chodily do přírody,  zkusily si batikovat 
trička, každý den navštívily krytý bazén a nechyběl ani výlet parníkem na zámek Orlík. Děti si celý týden 
náramně užily a již se těší za rok na pokračování. 
O prázdninách se samozřejmě nebude jen odpočívat. Škola se bude zvelebovat. Čeká ji další fáze výměny 
oken, oprava venkovního hřiště, malování chodeb a kuchyně a řada drobných renovací tak, aby byla na 
1. září připravena. 
Provoz ZŠ bude ukončen 26. 6. 2015 po předání vysvědčení, provoz MŠ 3. 7. 2015 v 16:00. Úřední hodiny 
o prázdninách budou v období od 29. 6. do 1. 7. a dne 4. 8. (vždy 8:30-11:30), dále v pracovních dnech pří-
pravného týdne od 25. 8. do 31. 8. (8:30-12:00). Jiné termíny je možné domluvit na adrese 
zs.necin@seznam.cz. Podrobnosti o životě ve škole naleznete na školním webu  www.zsnecin.cz. 
Za ZŠ a MŠ přeji všem pohodové léto! 

Mgr. Petr Tyrmer 
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 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Obnova božích muk v Lipinách 

Opravená studna  
na nečínské návsi 

70. léta minulého století (Okresní archiv Příbram) Rok 2011 

Rok 2013 Rok 2014 - po poničení Rok 2015 
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Vysazování živého plotu na dětském hřišti v Oborách 

Upravené okolí božích muk za oborským 
kravínem při cestě na Pánkovku 
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SPORT 

Po skončení letošního ročníku fotbalových soutěží: 

EUFORIE – POHODA – TÁPÁNÍ 

Fotbalisté mají za sebou letošní ročník mistrovských klání. Zúčastnila se jich mužstva všech našich tří ob-

cí, tedy jak Obor, tak Hřiměždic a Nečíně. Každé na jiném stupni soutěží a každé také s jinými úspěchy. 
Ohlédněme se tedy za uplynulým účinkováním jednotlivých týmů. 

OBORY: Postup po dvou letech 

Jinak to prostě nešlo. U stánku na hřišti se pod taktovkou jeho provozovatele a předsedy oddílu v jedné 
osobě Petra Ryse na rožni otáčel 80 kilový pašík, pivo teklo proudem, bouchlo sem tam nějaké to šam-
paňské – a nálada byla naprosto skvělá. Vždyť také bylo co oslavovat: Mužstvo SK Obory postoupilo po 

dvou letech ze IV. zpět do III. třídy, a to způsobem vskutku impozantním, když ze 22 zápasů jich 19 vy-
hrálo, jen 3x odešlo poraženo a před druhou Kosovou Horou B nakonec získalo drtivý náskok 16 bodů!  
„Na podzim jsme prohráli jen jednou a ty dva zápasy na jaře jsme ztratili až v době, kdy už bylo vše dáv-
no jasné,“ říká starosta obce Václav Lundák, jenž společně s Robertem Moravcem zasedal na trenérské 
lavičce. „Nechci nikoho vyzdvihovat, bojoval celý tým, ale přeci jen na úspěchu měl lví podíl velmi dobře 

chytající brankář Lukáš Vlk a moc důležité bylo, že se o vstřelené branky staralo více hráčů než pouze 
jeden – góly spolehlivě dávali zejména Tichý, Jirka Moravec, Šlechta či Petr Lundák.“  
Kolem padesátky pravidelných návštěvníků bývalo samozřejmě spokojeno a dvacka vstupného je nijak 
nemrzela. Fanynky a děti měly ovšem vstup zdarma. Hráči se navíc těšili z rekonstruovaných kabin 

a z nových sprch a toalet, do nichž obec investovala asi 80 000 korun, ale také ze vždy perfektního pažitu 
na hřišti. Vždyť ho také Jaroslav Paris pečlivě sekal a Karel Zizler včas kropil.  
Účinkování ve vyšší soutěži nevidí Václav Lundák nijak černě, ba právě naopak. „Kádr na III. třídu roz-
hodně máme. Důležité ovšem bude, abychom jej udrželi, přeci jenom je v něm dost dojíždějících hrá-
čů třeba z Příbrami. Pokusíme se také získat zpět ty naše hráče, kteří letos hostovali v jiných týmech. 

Ostudu si určitě neuděláme, máme na to, abychom hráli o slušné umístění,“ tvrdí trenér. 
Dres oblékali: brankář: Lukáš Vlk; obránci: Jakub Lundák, Petr Slavík, David a Patrik Kelnerové, Mar-
tin Pinkas, Petr Okrouhlík, Karel Weinlich, Roman Reichel; záložníci: Luboš Soldát, David Rýgl, Karel 
Havelka, Petr Lundák, Erik Šlechta, Ondřej a Vladimír Tesárkové; útočníci: Zdeněk Tichý, Jiří a Robert 

Moravcové, Petr Gregor, Pavel Berger, Petr Jiroch. 

HŘIMĚŽDICE: Druzí, ale spokojenost 

„Naším cílem bylo hrát co nejlépe a umístit se na nejpřednějších příčkách,“ řekl o předsezónních ambi-
cích třetitřídního mužstva Vltavanu Hřiměždice starosta obce Jiří Novák. Téměř stejnými slovy se před 
uplynulou fotbalovou sezónou vyjádřil i trenér Sparty Vítězslav Lavička. Hřiměždice i Sparta nakonec 
skončily na druhém místě, ale zatímco Lavičku to stálo krk, Novák je v pohodě, stejně jako celé mužstvo 
a vlastně i obec. 

Dlouholetý trenér mužstva, jenž byl loni již na třetí volební období zvolen starostou, rozumně vychoval 
své nástupce, protože všechno se prostě stihnout nedá, ale zůstal samozřejmě neodmyslitelným členem 
výboru. 
Takže byť na nesporně úspěšném letošním výsledku má zásluhu především celý tým, červenou tužkou jej 

podepsali také trenéři Aleš Greguš s Pavlem Krotilem a výbor v čele s předsedou Ladislavem Cirusem. 
A taky fandové, jichž se scházelo vždy alespoň kolem stovky. 
Na otázku, proč tým nedokázal vykopat příčku nejvyšší, Jiří Novák odpovídá bez zábran: „O první příčku 
jsme bojovali do posledního zápasu, ale postup jsme si prohráli už před ním – totiž zbytečnými ztrátami 
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bodů na domácím hřišti proti celkům z konce tabulky, v čemž někdy mohlo hrát roli i to zrádné a nevy-
plácející se podceňování.“  A jestli mrzí nepostup? „Tak padesát na padesát,“ tvrdí starosta. „Mladí rafani 
by chtěli, starší borci jsou uvážlivější, vědí, že by se muselo makat ještě víc a obávají se, že na víc tréninků 

by neměli čas. Uvidíme.“ 
Vltavan Hřiměždice má ovšem i B-tým, jenž ve IV. třídě skončil na bezstarostné 9. příčce. Stará garda 
„béčkařů“, ani mladí adepti áčka na sebe ale nijak nežárlí, což plně konvenuje se zmiňovanou všeobec-
nou pohodou. Jenže Vltavan nemá ani dorost a ani žáky. Což je ovšem pro budoucnost signál poněkud 

varující… 
Dres oblékali: brankář: David Černý; obránci: Jan Řezanina, Michal a Pavel Černí, Josef Baštář, Jiří 
Boháč, Ondřej Junek, Jiří Pinc; záložníci: Jiří Januška (K), Jindřich Černý, Lukáš Kaiser, Milan Matějka, 
Jakub Spilka, Filip Roháč, Tomáš Jechort; útočníci: Patrik Junek, Daniel Poslušný, Vojtěch Krotil. 

NEČÍN: Za pět minut dvanáct  

Původně se zdálo, že v nedalekém kamenolomu provedli další z mnoha odpalů. Jenže omyl. Tuhle ránu 
způsobil kámen, jenž spadl ze srdce předsedy oddílu nečínské kopané Jiřího Nováka, když 

v předposledním kole okresního přeboru na domácím hřišti jeho mužstvo porazilo neotřesitelně vedoucí 
tým tabulky Tatranu Sedlčany B 2:1, obsadilo mezi 14 účastníky konečnou 11. příčku a tím se zachránilo 
v soutěži, v což už téměř nikdo nedoufal. Sokol Nečín s perfektním zázemím (kvalitním hřištěm s krytou 
tribunou, prostornými kabinami s odpovídajícím sociálním zařízením, restaurační obsluhou a především 

velkou podporou obce 100 000 Kč) hrál prostě hodně špatně.  
„Máme moc úzký kádr, ke všemu v něm je už téměř většina kluků, kteří jsou za zenitem, prostě chybí 
mladá krev. Odešlo pár ‚fotbalových‘ hráčů, ke všemu další opory pronásledovala zranění nebo jim do-
konce zcela zabránila hrát. Jenže, bohužel, mnohým v uvozovkách borcům, chyběla morálka, nechtělo se 
jim trénovat, klidně bez omluvy nepřišli ani na zápas,“ poctivě a ovšem velice smutně nezastírá největší 

problém předseda oddílu Jiří Novák. Podzimní trenér Josef Vršecký to tedy vůbec neměl lehké, a ten 
jarní, Aleš Petřina, byl v ještě horší situaci. O soumraku nečínské kopané ovšem svědčí i fakt, že B-tým 
skončil ve IV. třídě mezi 12 účastníky poslední a že byť žáci svým pátým místem v okresním přeboru 
vlastně jako jediní udělali radost, končí. Ti nejstarší odcházejí do dorostu jiných oddílů, protože Nečín 

svůj vlastní dorost nemá, a zbytek těch mladších nemá kdo trénovat…! 
„Vyhlídky na nový ročník jsou opravdu mizerné, jenže všechny ty hospodské rady kritizujících ‚mistrů 
světa‘ nám nepomohou. Situaci je třeba zcela vážně a seriózně řešit se všemi, kteří mají fotbal opravdu 
rádi,“ říká Jiří Novák a ty vrásky na jeho mladém čele mu opravdu nezávidím. 

Dres oblékali: brankář: Martin Kubín; obránci: Vratislav Vacek (K), Aleš Petřina, Aleš Vybíral, Daniel 
Budínský, Ondřej Viktorin, Jaroslav Převor, Milan Procházka, Jiří Jelínek, Ivo Špáta; záložníci: Martin 
Valenta, Josef Vršecký, David Hnida, Tomáš Kretschmer, Jiří Novák; útočníci: Jaroslav Januška, Jaro-
slav Koza, Michal Budínský, Lukáš Kretschmer. 

Ivan Veselý 



  MEZI LOMY   14 

 

KONÍČCI -  KONĚ 

 
V rubrice „Koníčci – koně“ představujeme zájmy a záliby, kterým se lidé věnují mimo profesi, ve svém volném 
čase. Dnes uděláme výjimku. Představíme vám dílo, o kterém by se dalo říci, že stojí na pomezí zájmu a profe-
se – malby paní Zuzany Hutňanové na obnovených božích mukách při cestě do Lipin. 
Paní Hutňanová  vystudovala pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor výtvarná výchova. Kromě výuky 
tohoto předmětu na gymnáziu v Dobříši se věnuje i malbě a keramické tvorbě. 
Při rekonstrukci božích muk se restaurátorka paní Nováková rozhodla obnovit tři sta let starou památku 
v duchu středověké tradice a do horní kapličky vsadit i barevné obrázky s liturgickou tematikou. Původní po-
doba již není dohledatelná, ale něco se přece jen zjistit dalo. Stáří božích muk je totiž téměř shodné s  význam-
nou místní křesťanskou událostí. V první polovině 18. století se děla zázračná uzdravení nemocných na neda-
leké Svaté Hoře u Příbrami. Uzdravování bylo připisováno sošce Svatohorské Madony. Zázraky prý byly tak 
četné, že se madonce dostalo výsady býti korunována. Slavnost se konala v roce 1730, byla doprovázena velký-
mi poutěmi a pro poutníky z blízka i z dáli se na rozcestích v okolí stavěla boží muka. Je pravděpodobné, že 
Madona byla jejich častým ústředním motivem. Restaurátorka požádala paní Hutňanovou o spolupráci na vy-
tvoření obrázků. 

Eva Zirhutová 
 
Předkládám tři malby na boží muka a dovoluji si k nim připojit svůj komentář. (Práce byly vyhotoveny technikou vrstvené ole-
jomalby.) 
Malby mají rozdílná měřítka – dvě přibližně stejné malé figurální kompozice a jeden portrét. Barevnost všech tří obrázků vychází 
z jedné palety, v případě Madony na ní převažuje nadějně modravá, u Piety hluboká fialová a šedá, Marie a Jan pod křížem jsou 
spojeni s dramatickou červení. 
Madona je hlavním motivem božích muk. Je umístěna centrálně. Zasněně a možná i trochu smutně shlíží dolů směrem 
k divákovi, její pohled nás spíše prostupuje, v očích má již předobrazy nelehkého údělu svého syna. Ježíšek se s dětskou naivitou 
a důvěrou zaujatě dívá kamsi nahoru – do očí svého Otce… 

Zuzana Hutňanová 
 

 

MALBY ZUZANY HUTŇANOVÉ 
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PROFESE - HOSTINŠTÍ, KUCHAŘI, ČÍŠNÍCI 

Jak jste se stala hostinskou, paní Matějková? 
Já se narodila ve výčepu. Naši měli malou hospodu, 
dvě pípy a v seknici kromě stolů pro hosty byly i dvě 
postele. Chlapi seděli na pelesti, popíjeli a my 
s bráchou pod nimi spali. Hospoda sama ale tehdy 
neuživila, rodiče měli ještě malý krámek a hospodář-
ství. 
U vás, u Vandasů, se pořádaly i zábavy, že? 
Za výčepem byl sál. Na tehdejší dobu, myslím, docela 
velký, i s muzikou se tam vešlo skoro sto lidí. Dnes 
se pořádají spíš plesy, dřív to byly zábavy spojené 
s nějakým církevním svátkem - posvícenská, pouťo-
vá, na Bílou sobotu. A pak při odvodech na vojnu 
nebo na podzim dožínková. Později táta přistavěl 
k sálu jeviště (pod ním chlívky na prasata) a začalo se 
tu hrát ochotnické divadlo. Na to ráda vzpomínám. 
Byl o divadlo zájem? 
Jéjej, veliký. To se hrály třeba i tři hry za rok, na Vá-
noce, na Velikonoce a někdy i na 1. máje.  Nejvíc pro 
divadlo dělal Čenda Polívka s Františkem Malčán-
kem, oba pracovali v lomu u Radů. Ti to režírovali, 
dělali kulisy a všechno okolo. Ochotnická jednička 
byl Milda Kocourek. To byl herec! Na toho lidi cho-
dili! Ten uměl rozesmát i rozplakat. Vzpomínám si 
na jeden jeho výstup, ve kterém měl brečet. Najed-
nou koukáme,..... drží v ruce schovaný mokrý kapes-
ník, mačká ho a  slzy mu tečou potokem. 
Na jaké hry jste si jako ochotníci troufli? 
Hráli jsme třeba Paličovu dceru, Královnu Dagmar, 
Jedenácté přikázání… 
Vraťme se ve vzpomínání ještě do výčepu. Co bylo tehdy jiné 
než dnes? 
Nebyla televize, tak se chlapi chodili bavit do hospo-

dy. A pak, tady se hodně pracovalo v lomech a ten 
prach, ten se musel spláchnout. K nám třeba chodil 
každé dopoledne s pětilitrovou bandaskou chlapům 
pro pivo na svačinu přidavač z lomu ze Řinčova. No, 
a když šli kameníci z lomu, tak spláchli prach podru-
hé a večer nanovo. Tady v Nečíni lidi peníze měli, 
práce byla v lomech a ženy šily rukavice, tak na pivo 
zbylo. Však tu bývaly tři hospody, naše u Vandasů, 
na návsi u Mašků a pod školou u Plavců. 
Pivo zaváželi z dobříšského pivovaru, to si nikdo 
moc nevybíral, pilo se, co se načepovalo. A kromě 
piva i  „zelená“ peprmintka. Ta dovedla rozpálit. 
K rvačce, co si pamatuju, ale nikdy nedošlo. Chodíval 
sem na pochůzku policajt z Hřiměždic, jenže ten byl 
víc v hospodě než ve vsi a s mužskými jedna ruka. 
Někoho vytočit, to ale chlapi dovedli. A na druhé 
straně i se zasmát, zazpívat. Jak říkám, do hospody se 
chodilo dřív víc. Dokonce i na Štědrý den. Sotva 
jsme někdy stačili v klidu dojíst večeři. 
Kdy jste  čepovali naposledy? 
Ve čtyřicátém osmém nám hospodu znárodnili. Ně-
jaký čas jsme tu ještě mohli bydlet, pak jsme se muse-
li vystěhovat. Otce nutili do družstva. Bránil se. Se-
brali mu stroje, dva koně, krávy, prasata… Pole, co 
jsme měli za chalupou, nám vyměnili za pozemek 
daleko za Oborami, na Pánkovce. To znamenalo br-
zy ráno vyrazit a večer přes Strupinu zpátky. Vydržel 
to několik let, pak  do družstva vstoupil. 
Já si dodělala měšťanku a v hospodě jsem dál pomá-
hala s „úředními papíry“. To na živobytí ale nestačilo, 
tak jsem do družstva vstoupila taky, do rostlinky na 
pole. To byla strašná dřina. Já byla jak nic, padesát 
kilo, a když nám na pole přivezli třeba hnůj a my ho 
museli vidlemi rozhazovat, tak mi musel jít pomáhat 
manžel, abych to zvládla. Kvůli zdraví jsem odešla do 
živočišné k selatům a tam dělala 20 let. 
Jak to nakonec s nečínskými hospodami dopadlo? 
Hospodu U Mašků zabrala Jednota. Vzpomínám si, 
že tam pak prodávala Slovenka a ta často říkávala: 
„Nech sa páči.“ Tak jí lidé neřekli jinak než Páčilka. 
Naši hospodu zabral Sokol.  Dostala nové jméno -  
Vzlet. 

Eva Zirhutová 

 

ROZHOVOR S BÝVALOU HOSTINSKOU, PANÍ MATĚJKOVOU 
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CO SE DĚJE ZA HUMNY 
TOULAVA 
 
Od roku 2013 sena seznamech známých a vyhlášených krajinných oblastí začala objevovat nová, čerstvě 
narozená Toulava. Podél silnic a silniček na půli cesty mezi Prahou a Šumavou, od Sedlčan po Soběslav, 
od Milevska po Mladovožicko, se brzy poté objevily cedule s nápisy „Turistická oblast Toulava“. 
Pro Šumavu jsou charakteristické lesy, Krkonoším dominuje Sněžka a lyžování, když se řekne jižní Mora-
va, vybaví se lidem víno. Co je charakteristické pro oblast, která si zvolila jméno Toulava? Prostá krása 
krajiny, kterou nezdobí velké dominanty, vysoké kopce a množství věhlasných historických památek. Úze-
mí protkané sítí cest, potoků a řek. Kraj malých sídel s nenápadnou venkovskou architekturou. Krajina, ve 
které je příjemné pobýt, pobývat nebo i natrvalo žít, do kterého je milé se vracet. Jako domů. 
 
Kam směřuje a čeho chce Toulava, respektive lidé, kteří za ní stojí, dosáhnout? 
Zachovat hodnoty krajiny 
Nebude snadné udržet křehkou rovnováhu stárnoucí krajiny, které chybí stovky rukou dobrých hospodá-
řů. Bude třeba bezpočet obětavých lidí, uvážlivých a moudrých vlastníků a uživatelů půdy, fundovaných 
územních plánovačů, prozíravých zastupitelů obcí…, aby pod rukama a téměř před očima nezmizela tvář 
krajiny formovaná stovkami generací před námi. 
Vztáhnout se ke krajině nově 
Ošetřit bolavá místa – nešetrné hospodaření s půdou, erozi a vysychání. Oživit údolní nivy, protkat krajinu 
sítí rybníčků, jezer, tůní a přírodních koupališť. Ošetřit cesty pro pěší vycházky a výlety i cykloturistiku, a 
to jak pro rekreanty, tak pro místní obyvatele. Vybudovat síť malých zastavení a odpočívadel, udržet 
v provozu místní hospůdky a restaurace, případně místa nabízející místní produkty. 
Zachránit kulturní a historické památky 
Tento úkol se už delší dobu daří plnit, a to nejen díky Toulavě a jejím projektům obnovy malých památek, 
ale především díky obcím a neziskovým organizacím, které památkám v obcích a krajině věnují čas i pro-
středky. 
Podpořit regionální produkci 
Docílit toho, aby to, co se na daném území vypěstuje a zpracuje, se tam také prodalo a spotřebovalo. Vy-
tvořit soběstačný region po vzoru úspěšných regionů v Rakousku, Německu, Francii a jinde. 
Něco v tomto duchu se již podařilo uvést v život: Je zavedena regionální značka potravin „Toulava“, orga-
nizují se farmářské trhy, iniciuje se prodej potravin tzv. ze dvora,… 
Pozvat turisty nejen na místa věhlasná (historický Tábor, lyžařské centrum Monínec), ale i na místa méně 

známá, do místních hos-
půdek a restaurací, ob-
chodů a krámků, hotelů 
i malých ubytovacích 
zařízení. Nabídnout jim 
m í s t n í  s l u ž b y 
a prostřednictvím uváž-
livého a šetrného ces-
tovního ruchu napomoci 
regionu, který se potýká 
s problémy vysídlování a 
nezaměstnanosti. 
 
Věřme, že Toulava najde 
dost spřízněných duší, 
které jí v jejím ušlechti-
lém záměru pomohou. 

Eva Zirhutová 


