
"Přijďte si vyfotit, jak hanebně vojáci zlikvi-
dovali trať," zaznělo pozvání z Těchařovic. Ba

o staré trati a novém obecním úřadě

Tady bude nový obecní úřad

ano: terén někdejší tratě Tochovice - Orlík, vlečky
pro stavbu orlické přehrady, připomíná spíše

Na trase zlikvidované trati se objevují černé
skládky

tankodrom. A už tu začínají černé skládky. "Do-
stali jsme papfr, že neplatírne daně z 5,5 ha půdy,"
postěžoval si starosta Zdeněk Dušek. "Jenže
dosud to bylo vojska, a armáda - ministerstvo ne-
obrany, říkávám - je od daní osvobozena. Pozem-
ky by se měly samozřejmě vrátit přírodě, k
užívání, už máme nabídky lesáků, že by tu
školkovali, ale sami vidíte.jak to tu vypadá ... "

"Když Periskop před časem napsalo neutěše-
ném prostoru u kapličky, najednou se věci pohnu-
ly. Onen prostor totiž nepatřil obci, ale
Pozemkovému fondu, a po článku se náhle - po
našem předchozím dlouhém marném snažení -
podařilo vše (při veřejné soutěži, při jednání s ma-
jitelem sousedního pozemku a se zástupcem
fondu panem Kopáčkcm) vyřešit." Dnes úhledné
prostranství, tarásek, opravená kaplička ...

V Těchařovicfch však ještě něco: z bývalé
pastou šky (jaké se stavěly před časy v obcfch pro
obecní chudé, kteří měli domovské právo) si nyní
těchařovíčtí staví obecní úřad. Z prastaré pekařské
pece je sociální zařfzení, vedle sklad a solidní
místnost, už je septik, elektro- a vodoinstalace, letos
ještě fasádu a střechu, v budoucnosti snad další dvě
místnosti v podkroví. Obecní úřad tak už nebude v
nájmu, ale ve svém, a ještě by byla možnost, že by
si tu některý zájemce mohl zřídit miniprodejničku (i
když nyní do obce zajíždí pojízdn~ prodejna dokon-
ce dvakrát týdně - v sousedních Zi voticích se totiž
prodejna ruší, neuživí se).

"Ještě by se nám hodil - " ukázal starosta na
velkou kamennou klenbu ve stráňce - "tenhle sklf-
pek. Má dvě komory, dřív se tam ukládal led pro
hospodu, teď však je soukromý. Udělali bychom
tam posezení pro občany ... "

A my se nakonec ještě vrátíme ke zmíněné
trati. Psali jsme o ní už několikrát, a teď se nám po-
dařilo získat kdysi "tajdův" technický výkres vleč-
ky. Projekt zpracoval Vodní stavby n. p., Projektová

Zlákovská škola (píše V. Palus)
Tenkrát, 14. října 1895, byla ve Zlákovicích řily na chodbě školy předlouhou řadu: podbité ků-

sláva: do nového stánku vědění přijdou poprvé žemi a na špičce s plechem, aby dlouho vydržely.
žáci! Zlákovští uspořádali slavnost hodnou pra- Až čtyřicet dětí ve třídě, učilo se po odděleních.
vých Vltavanů - zmínil se o ní ve svém díle i spi- Čtvrtek býval volným dnem, učilo se však i v so-
sovatel a grafik Jan Čáka, zapsavšf se do srdcí botu dopoledne. Učitelé byli odchovanci ná-
nejen těch, kdo museli ten krásný kout Povltaví rodních buditelů, uměli krásně vyprávět, zvláště o
opustit, ale všech, kdo starou Vltavu znali. dobách minulých. Jméno presidenta nás učili vy-

Toho památného dne svalnaté ruce převozní- slovqvat s úctou.
ků vytlačily prám od zlákovského přívozu téměř Skola měla vlastní jeviště s kulisami - a tak
kilometr proti proudu, k hostinci "U zvonu". Tam
nastoupily svátečně oblečené děti, hosté i ti, kdo
se o výstavbu školy zasloužili. S hudbou a zpě-
vem národních písní pluli na vyzdobeném plavid-
le k nové škole, aby zahájili vyučovánf.

Plynula voda Vltavy - plynul čas. Nové stole-
tí, nová doba. Portréty císařů vystřídaly ve třídách
obrazy T. G. Masaryka. M. R. Stefánika, nadále v
čele visel kříž. Místo "Zachovej nám, Hospodi-
ne ... " zpívali školáci československou hymnu. Ve
třicátých letech připravovali ve škole mládež pro
život řídící B. Havlfk, po něm F. Buriánek, učitelé
F. Klika a Miloš Brož, z Technice docházel pan
farář P. AnI. Sobotka a učitelka ručních prácí paní
Kinská.

Kamcnitými, špatně schůdnými cestičkami, v
~imě sněhem a za tmy, ze vzdálených míst - ze
Sefrovny, Trhovek - chodili žáčci do své školičky.
Málokdo měl v té době boty: spíše dřeváěky tvo-

Z projektu někdejši ielemiční vlečky Tochovi-
ce - VD Orlik. Detail: nákladiště Lavičky. Celý
projekt (nyní v soukromém majetku) je dlouhý
skoro dva me/ly ...

správa Praha 3, projektant ing, Veselý, kopie VPÚ
Pardubice, září 1958. Souhlas Csl. státní dráhy, Jiho-
západní dráha, Traťová distance Beroun 3. I. 1969.
(Všimněte si: projekt v roce 1958, vlečka tehdy v
činnosti - a souhlas CSD teprve po jedenácti letech!)
Délka kolejí ve stanici Tochovice, Pečice, přehrada
5.542 m, celková délka vlečky 21.008 m, z toho na
pozemku ČSD 627 m... tj

jsme často hráli a pořádali besídky, aby ze
vstupného měla škola nějaký příjem - třeba na do-
plnění knihovny, kde bylo výpůjčky velký zájem.
Těšilijsme se na Vánoce: od dobročinných spolků
byly zasílány balíčky ošacení "pro potřebné": to
jsme vlastně byli v chudém kraji všichni.

O polední přestávce (posilněni polévkou, kte-
rou vařila paní řídící z toho, co rodiče přinesli)
jsme se na chvilku rozběhli do strmých strání a
hráli si na četníky a zloděje ...

(Pokračování příště)

Pravidelná sezónní lodní doprava na Orlickém jezeře
Od 30. 6. do 30. 8. platí tyto denní lodní linky (kromě pondělí):

Trasa Orlfk, přehrada - Spálenka (loňská zastávka Popelíky je zrušena) - Trhovky - Podskalí - Rada-
va - Velký Vír - Orlík, zámek - odjezdy z orlické přehrady v 9, 10.30, 12.30, 14.45 a 16.15 h. Odjezdy
zpět od zámku Orlfk v 9.00, 11.00, 13.15, 15.00 a 17.15 h. (Doba plavby asi 45 minut - čas jízdy po
proudu a proti proudu se liší několika minutami).

Trasa Orlík, zámek - Chrást - Zvfkov - Červená - Podolsko: odjezd Orlfk čt a ne 10.30 a 15.30 h,
jindy 12.45, 14.45 a 16.15 h. Odjezdy ze Zvfkova v 11.30, 13.45, 15.45, v út, čt a ne v 9.45 a 17.15 h.
(Provozovatelem lodní dopravy je firma Quarter, tel. 0362/841197.)

A my si s úsměvem připomeneme historii. Příbramský týdeník Horymír uvedl 4. 7. 1908, před deva-
desáti lety: "Výstavní loď z Vltavotýna vypravena bude i letos (17. července) jako v roce 1891... Jízda
trvá 2 dny a je velice poutavá známými (i mnoha neznámými) partiemi. Možno přisedati kdekoliv - pro
Příbram 18. 7. v Kamýku. Na lodi koncertuje hudba a zřízen jest buffet. .. Jízdné obnáší z Vltavotýna
4 K, z Kamýka polovici, děti rovněž polovici ...

Pohádkové bytosti v Bukovanech
V dětské odborné léčebně Bukovany (kam se jezdí léčit děti ve věku 3 - 15 let, trpící opakovanými

záněty dýchacích cest, astmatem či kožními alergiemi, při čemž doba léčení trvá 6 - 8 týdnu), na hrani-
cích okresu Příbram a Písek, se slavil Den dětí. Byly to vlastně dny dva.

Prostředí zámku a parku k "cestě do pohádek" přímo svádí. Vodnfk, čert, čarodějka, princ a princez-
na, Honza - perfektně stvárněni amatérskými herci ~Písku, profesionálně malované kulisy (žáků soukro-
mé umělecko-průmyslové školy, vedené ak. mal. Reřichou) ... Bukovanské děti plnily na jednotlivých
stanovištřch dané úkoly, odměnou jim byly koláčky, zákusky a další dobroty, jež venovali písečtí a
vodňanštf ponzoři. A večer opékáni vuřtů, darovaných Přfbramáky ...

Druhý den byl věnován výletu na Orlickou přehradu, kde na děti už v přístavišti čekala "Vltava",
Mnoho dětí se projelo lodí po jezeře poprvé. A kapitán dětem umožnil prohlídku "kapitánského můstku",
ba i na chvilku řízení lodi. Společnosti Quarter děkujeme za pěkný dárek! D. Zubníčková


