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NADĚJKOV:

Na besedě projednají
odmítané úložiště

Občanské sdružení Zachovalý
kraj pořádá již tento pátek od
19 hodin valnou hromadu v
Padařově, na kterou o hodinu
pozdějinavážebeseda.Naníse
veřejnost dozví aktuální in-
formace o úložišti radioaktiv-
ních odpadů. Obce Jistebnice,
Nadějkov, Božetice a OS Za-
chovalý kraj se dohodly na
tom, že proti průzkumům bu-
dou postupovat společně. Vy-
cházejí přitom z toho, že úlo-
žiště svým usnesením opako-
vaně odmítla všechna zastu-
pitelstva a v místním referen-
du se proti němu vyjádřilo
přes 95% občanů. (lj)

STÁDLEC:

Zastupitelé pořídí
zametací vůz

Stádlečtí zastupitelé, kteří
měli možnost vidět zametací
vůz, který by sloužil pro po-
třeby obce, se po této zkuše-
nosti rozhodli, že nový pro-
středek pořídí. Po vyhodno-
cení všech pro a proti požádá
městys v rámci vyhlášené vý-
zvy Operačního programu ži-
votního prostředí o dotaci na
zakoupení tohoto vozu, který
najde využití při zimní údržbě
nebo úklidu obce. (lj)

DRAŽICE:

Amatérští ochotníci
zahrají Afriku

Představení Afrika aneb Češi
mezi lidožravci v podání dra-
žických divadelních ochotní-
ků můžete vidět už tuto sobo-
tu v místním kulturním do-
mě. Od 19 hodin se inscenace,
která vyšla z pera divadla Já-
ry Cimrmana, zhostí napří-
klad Miroslav Šašek, Ivan Ši-
mák, Miroslav Flígr, Sabina
Drtinová, Táňa Veselovská,
Jaroslava Salabová či Libuše
Skaláková. (lj)

Učitel si přivydělával hokynářstvím.
Z pražských poutí vozil šperky i léky
Obecná škola vznikla v roce 1884. Po letech ji vystřídala knihovna a zázemí dobronických dobrovolných hasičů

LUCIE JANEČKOVÁ

Dobronice u Chýnova – Od
kdy navštěvovali dobroničtí
žáci místní školu, si můžeme i
v současnosti přečíst nad
vchodovými dveřmi budovy.
Patrný je zde letopočet 1884.

Původně se ale vyučovalo v
sednici domu č. p. 21, po cha-
lupě se tu říkalo u Čeňků. Po-
kud bychom v obci pátrali,
chalupa zde stojí dodnes. Dru-
há tehdejší škola se nacházela
v domě č. p. 25 a děti do ní do-
cházely až do roku 1884.

První učitel se jmenoval
Sklenář a byl vojenským vy-
sloužilcem. Žáky vyučoval od
roku 1853. Deset let je vzdělá-
val v sednici u Čeňků a to pou-
ze za živobytí. Docházka dětí
byla ale libovolná.

„Jako vedlej-
ší zaměstnání
měl hokynář-
ství. Jednou v
týdnu jel s tra-
kařem do Pra-
hy. Odpoledne
ve dvě hodiny
vyjel z Dobro-
nic a ráno už
stál u Prašné

brány a čekal na její otevření,“
četl z kroniky Bohuslav Ku-
čera, který do první třídy use-
dl v roce 1969.

Kantor Sklenář prodával v
Praze zboží a domů pak přivá-

žel různé léky. Do Dobronic
mimo jiné vozil náušnice, ře-
tízky a různé tretky.

V roce 1863 byla výnosem
zřízena jednotřídní obecná
škola. Prvním správcem se
stal Josef Janoušek. „Působil
zde 23 let, od roku 1883 až do
roku 1886,“ popisuje Bohuslav
Kučera začátek vzdělávání v
obecním domě č. p. 25.

Kromě třídy se budova
skládala ještě z bytu, který měl
dvě světnice, kuchyni, komo-
ru, sklep a patřil k němu také
chlév i dřevník. Správce si za
rok vydělal 210 zlatých.

Školu kopali ručně
„Na podzim roku 1883 začala
stavba nové školy na návsi
ručním vykopáním základů a
sklepů. Budově musela ustou-
pit bývalá školní zahrada,“
vysvětlil Bohuslav Kučera s
tím, že dělníci byli s prací ho-
tovi rychle, už na jaře násle-
dujícího roku. V červnu pak

mohla být škola vysvěcena.
O dva roky později, tedy v

roce 1886, ve velkém pokoji
umírá Josef Janoušek. Dokud
bydlel ve staré škole, pěstoval
na zahradě bource morušové-
ho. Kromě toho byl také náru-
živým hráčem v loterii. „Kaž-
dý týden šel pěšky do Tábora,
aby vsadil čísla. Pravidelně rá-
nosevyptávalsousedů,cosejim
zdálo a sázel i dle snáře,“ četl
vzpomínku bývalý žák.

Prvního září 1886 nastoupil
na jeho místo František Ilek a
strávil zde šestatřicet let. Kon-
čil tedy v roce 1922. Po něm ho
nahradil Otakar Málek a o šest
let později ho vystřídal Jan
Puchta.

Aby okolí školy bylo na oko
přívětivější, zřizuje se zde
roku 1889 zelinářská zahrada.
Od roku 1924 je možné na bý-
valé panské zahradě využívat
letní cvičiště. O čtyři roky poz-
ději na východní straně školy
přibyla květinářská zahrada a
před budovou vznikl čtyřicet
osm metrů dlouhý chodník.

Dobronická škola svému
účelu neslouží od roku 1973.
Nyní bychom zde našli kni-
hovnu a hasičské zázemí.

ŽÁCI VE TŘÍDĚ. Na snímku můžete vidět žáky jednotřídky, kteří se zvěčnili se svým učitelem. Foto: archiv
Bohuslava Kučery

Zaniklé školy:
(1. díl)

Šestačtyřicáté povídání o za-
niklých školách Táborska zavede
tuto středu do Dobronic u Chý-
nova. V prvním díle uvedeme
střípky z historie, příští týden

vzpomínky bývalých žáků.

BÝVALÁ ŠKOLA. V budově dnes
najdeme například knihovnu.

Zápisky ze školní kroniky
• rok 1889 – Toho roku bylo v
celém Rakousku Uhersku slave-
no čtyřicetileté panování jeho
nejmilostivějšího Veličenstva
císaře a krále Františka Josefa
I. I naše obec slavila toto jubile-
um. V předvečer slavnosti (17.
prosince 1888) uspořádán byl
průvod vesnicí, kteráž byla slav-
nostně osvětlena, zvláště škola
se vyjímala byvši množstvím
světel krásně osvětlena a
transparenty v oknech vyzdobe-
na. Největší děti nesly lampiony.
Průvod provázen hudbou na-
stoupil cestu od školy po silnici
vzhůru, kdež pak před domem
starosty vypálen byl ohňostroj
a zahrána národní hymna.

• rok 1891 – Na počátku školní-
ho roku byla chodba školy pře-
pažena prkennou stěnou. Stalo
se tak proto, aby zápach ze zá-
chodů nešířil se po chodbách.

• rok 1892 – V měsíci květnu
onemocněla veškerá školní dítka.
V obci vypukly spalničky, takže
nebylo vyučováno po dobu tří
neděl.

• rok 1896 – Prosinci tohoto
roku onemocněly školní děti zá-
nětem příušnic. Asi čtyřicet dí-
tek bylo nemocno, proto byla
škola uzavřena a vynecháno bylo
sedm dnů. V červnu následující-
ho roku stonaly dvě dítky
správce školy na spálu, a proto
byla škola také uzavřena.

• rok 1917 – V říjnu se konaly
sbírky prádla. Sebráno 20 kg
starého šatstva a prádla a také
peněžní sbírka ve prospěch vá-
lečných sirotků a všeobecné pé-
če o mládež.

zdroj: školní kronika
Dobronice u Chýnova

NÁPIS. Nad vstupními dveřmi je
patrný letopočet 1884, kdy
vznikla škola. Foto 2x: Deník/lj

Každý týden šel
správce pěšky do
Tábora, aby vsadil
čísla. Pravidelně ráno
se vyptával sousedů,
co se jim zdálo a k
sázení využíval i snář.

Bohuslav Kučera

BOHUSLAV
KUČERA

Za rekonstrukci Pastoušky získali hasiči cenu hejtmana

LUCIE JANEČKOVÁ

Pikov – Sto deset let. Tolik let
už v Pikově nedaleko Borotí-
na funguje sbor dobrovolných
hasičů. V současné době sdru-
žuje šestadvacet členů, z toho
dvě ženy.

„Jelikož jsme spádová obec
Borotína, nejsme zásahovou
jednotkou, a od toho se odvíjí i
naše vybavení. Máme stří-
kačku PS 12, hadice, armatu-
ry. Vše stačí k tomu, abychom
byli schopni hasit do doby, než
přijedouprofesionálníhasičiz
Tábora,“ sdělil velitel SDH Pi-
kov Luboš Tejnor mladší.

Před dvěma roky se napří-
klad podíleli na záchraně bo-
rotínského kravína. „Bohužel
ale od něj následně chytl sklad
slámy,“ popisuje zásah, který
se stal před Vánoci.

V hasičské zbrojnici mají
schovanou i stříkačku PS 8. Tu
pikovský strojník udržuje,
aby ji mohl sbor ukazovat na
různých oslavách a výročí.

Letos si hasiči připomenou

výše zmíněných 110 od zalo-
žení. „U této příležitosti jsme
se rozhodli, že 10. května uspo-
řádáme okrskovou soutěž.
Protože ale v Pikově nemáme
moc dobré podmínky, změří-
me síly v sousedním Borotíně
na hřišti,“ naznačuje velitel
sboru a doufá, že je na pláno-
vané akci nezklame počasí.

Hasiči nezahálejí ani co se
týče kulturního dění. Organi-
zují maškarní průvody a po-
máhají se zvelebováním obce.

Pracují na stezce
„Před třemi lety jsme zrekon-
struovali naší klubovnu, kte-
rou nazýváme Pastouška a za
to jsme získali Cenu hejtmana
Jihočeského kraje. To nás na-
budilo k dalšímu velkému
projektu a nyní budujeme
stezku pro cyklisty směrem z
PikovapřeskopecDehetníkdo
Kamenné Lhoty,“ doplnil k
činnosti, která sboru zabírá
volný čas.

Hasiči sbírají úspěchy i na
postupových soutěžích. S tý-
mem postoupili až na Mis-
trovství ČR v požárním spor-
tu. I letos se chystají zabojovat
o nejvyšší příčky.

NA MISTROVSTVÍ ČR v požárním sportu. Horní řada stojící zleva: Pavel Krejčí (vedoucí OORS), Pavel
Smetana (SDH Nemyšl), Lukáš Tejnor, Michal Vomlela, Luboš Tejnor ml., Radek Tejnor, Pavel Peterka, Jan
Vavřík, Alois Pazdera (starosta OSH Tábor) Dolní řada zleva: Jan Vavřík ml., Tomáš Novák (SDH Lom), Jan
Mazaný (SDH Nemyšl), Jiří Pejša ml., Petr Peclinovský, Jaroslav Novák ml. Foto: archiv SDH Pikov

Z historie sboru:
• 6. března 1904 založili ob-
čané Pikova svůj sbor dobro-
volných hasičů. Svépomocí po-
stavili hasičskou kolnu a za
přispění ostatních obyvatel za-
koupili pumpovací stříkačku
• o několik let později do sboru
přišli i mladí členové, kteří se
snažili získat další peníze
zejména pořádáním plesů
• v roce 1929 členové pořídili
motorovou stříkačku od fir-
my Smekal Praha za 34 tisíc, v
roce 1933 prodali starou ruč-
ní stříkačku za 2500 korun do
Moravče u Tábora
• v roce 1937 pořádal sbor
okrskové cvičení v Chomoutově
Lhotě, při němž ukázal zásah
při leteckém útoku
• Během světových válek hasiči
zakopali na zahradě u Václava
Nováka ve stodole zvonek z
požární zbrojnice
• roku 2004 sbor oslavil 100.
výročí od založení. Před tím
však rekonstruoval požární
zbrojnici a do výklenku nad
vchodem upevnil obraz sv.
Floriána od profesora Maliny.
10. července sbor také posvětil
požární stříkačku PS12

Představujeme
SDH na Táborsku
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