
Připravujeme

Výstava ZALOŽENÍ  REPUBLIKY uspořádaná PhDr.  
Miroslavem Pavlíkem a Naďou Albertovou měla vernisáž 
1. 10. 2014 ve Společenském domě. Na padesáti tablech na-
jde zájemce i dosud nepublikované informace o skutečném 
průběhu oddělení Československa od Rakouska-Uherska 
včetně dobrodružného putování legionářů. Velkoryse pojatá 
výstava potrvá do 31. 10. 2014.

Setkání u Labe provedené ve spolupráci s SDH bylo 
vesměs hodnoceno kladně. Poděkování zaslouží všichni zú-
častnění členové obou organizací, tak i pomáhající příznivci 
Václav Kára, Adam Slaba a Václav Pek.

Divadelní představení POLSKÁ KREV a HADRIÁN 
Z ŘÍMSŮ (viz. článek na straně 2) organizoval Ivan Fried 
ze Společenského domu. Technické zajištění zdárně zvládli 
B. Kasper, P. Růžička, M. Čejka a R. Dvořák.
Díky A. Lobkowiczovi a svatému Petrovi, proběhla obě 
představení v zajímavém prostředí  ku spokojenosti diváků.

V.H.
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Dětské hřiště 
Při brigádě se zásluhou spoluobčanů M. Struhy, B. Kaspera, 
A. Slaby, M. Čejky, T. Ptáčka, M. Sojky, P. Joury, M. Pechara 
a V. Hudce podařilo srovnat terén za Rákosníčkovým 
hřištěm a zasít trávu. Žízeň brigádníků také brigádně 
pomáhala hasit Vlaďka Dolejší z restaurace „Na návsi“ 
a zaléváním zajistil růst trávy T. Havlena. Všichni zaslouží 
poděkování.
Občanské sdružení Lobkovice z peněz našetřených 
z pořádaných aktivit a vstupného ze zámku zaplatilo cca. 
55 000,- Kč za atrakce pro dospělé /twist a veslování/.  
V současné době již slouží k posilování a vylepšování postav 
rodičů i prarodičů.
Kdyby uživatelé hřiště reagovali na četné výzvy o příspě-
vek,  mohla by se zkrátit doba na pořízení poslední pláno-
vané atrakce – lanové dráhy.

Zpráva o  činnosti

Tak by se také dal nazvat druhý ročník Setkání u Labe, 
opět uspořádaný Občanským sdružením Lobkovice a Sbo-
rem dobrovolných hasičů Lobkovice. Hojně navští-
vené akce se zúčastnily všechny věkové kategorie, ur-
čená však byla především pro děti, jako rozloučení 
s prázdninami. Každé dítě, většinou za doprovodu 
rodičů, na začátku sobotního odpoledne (30. srpna) 
obdrželo kartičku s kolonkami jednotlivých soutěží. 
Jako doklad absolvování určité soutěže natiskl pořa-
datel do kolonky razítko příslušného čísla. Letošními 
novinkami byly soutěže v chůzi po kurtě, lezení  po 
provazovém žebříku, zatloukání hřebíků a lov krokodýla. Na 
řece proběhly líté závody jednotlivých posádek raftů s časem. 
Zvítězila posádka skautů před teamy fy POLA Neratovice 
a Lobkovických naplavenin. Tekuté ceny od manželů Kas-
perových a koláčky od manželů Růžičkových, byly vítaným 
doplněním ztracených kalorií. Divácky byly ceněny dvě žen-
ské posádky i proto, že neskončily poslední. V neckyádě byli 
se shodou bodů odměněni: rychlý Adam Hudec a posádka 
skautů o kterou přihlížející měli strach, protože většinu 
závodní dráhy plavali pod vodou, když se jejich speciální 
vor po několika tempech rozpadl. Dále se mohly svézt na 
závodní plachetnici, nebo na motorovém člunu. Menší do-
pravní loď vozila zájemce do Kostelce nad Labem a zpět, 
s výkladem o chystaném budování rekreačních přístavišť 
lodí na Labi. Celou akci dozorovanou policejním strážní-
kem v podání Romana Dvořáka, které se mj. účastnila i sta-
rostka města Neratovice paní Lenka Mrzílková, ozvučil pan 
Václav Kára, za což mu patří velké poděkování. Na konci 
hravého a dobrodružného odpoledne rozjásala děti koupel v 
hasičské pěně. O největší dobrodružství se však letos posta-
rala sama příroda, která v průběhu cel-
kem slunného odpoledne „obšťastnila“ 
přítomné nenadálou bouřkou s hromy, 
blesky a přívalovým deštěm. Spláchnout 
radost a spokojenost zúčastněných se jí 
ale naštěstí nezdařilo. Všichni se již tě-
šíme na další ročník Setkání na břehu 
Lobkovic u naší řeky!  
Aleš Novák

V sobotu 29. 11. 2014 ADVENT 
v restauraci „Mlýn“ 
Jedná se již o tradiční akci určenou hlavně 
dětem. Obsahovat bude dětské dílničky 
/zdobení perníčků, figurky korálkové 
a z vizovického těsta, výroba lampiónů/. 
Malování dětí zdarma provede známý 
karikaturista Vladimír Dvořák. V 16:30 
hod. bude rozsvícen vánoční stromek 
a zazpívají dědi z lobkovické mateřské 
školky. Na stromeček budou děti věšet 
vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby. Pro 
dospělé bude 
teplá i studená 
medovina, med, 
vánoční věnce 
a další vánoční 
zboží v několika stáncích.                     V.H.

Akci LÁVKA pro mimořádný úspěch v r. 2012

UPOZORNĚNÍ
Třetí místnost v zámku určená pro přechodné výstavy není 

zatím celoročně vytížena. ZÁJEMCI HLASTE SE !

AKCE OSTATNÍCH LOBKOVICKÝCH ORGANIZACÍ:  Sbor dobrovolných hasičů Lobkovice pořádá 
v sobotu 18. října, od 20 hodin - PODZIMNÍ MAŠKARNÍ PLES. K tanci a poslechu hraje skupina Bonus. 
Vstupné 100 Kč s maskou; 130 Kč bez masky. Předprodej vstupenek na tel.: 732 457 310.



Čas plyne jako voda. U neratovických vodních skautů to pla-
tí dvojnásob.
Z malých oddílů se postupem let staly základny pro chlap-
ce a dívky z Neratovic a okolí. Klubovna je schopna po-
skytnout velmi pěkné zázemí, díky podpoře MÚ Ne-
ratovice a příspěvkům členů disponuje slušným vybavením.
Akcí Přístavu Neratovice stále přibývá. K pravidel-
ným schůzkám a víkendovkám se přidávají různé závody, 
soutěže a jiné skautské aktivity a to v každém ročním 
období. Zatímco dříve se připravoval jeden letní tá-
bor stálý a jeden vodácký, letos se putovní vodácké tábory 
konaly dokonce tři! Uskutečnil se vodácký tábor pro 
nejmenší (Berounka), pro menší (také Berounka v jiném 
termínu) a pro starší (Sázava). Pro ty zkušené pořádá 
oddíl dokonce splutí řek v zahraničí (mezi poslední akce pa-
třila např. Bosna, Rumunsko a Polsko).
Snad právě bohatou a různorodou nabídkou zájem o člen-
ství v oddílech trvale stoupá. Plnění různých skautských 
výzev, spaní pod širákem, plavba na kanoi či prami-
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 Historie Lobkovic a blízkého okolí 
19. století: V roce 1843 stálo v Lobkovicích 32 domů, v nichž 
bydlelo 189 obyvatel; v roce 1900 zde bylo napočítáno 43 domů 
s 373 obyvateli. Pro srovnání: Neratovice v r. 1843 měly 30 domů 
a 229 obyvatel, v r. 1900 měly 109 domů a 656 obyvatel; Mlé-
kojedy v r. 1843 měly 32 domů a 268 obyvatel; v r. 1900 měly 
44 domů a 285 obyvatel. V r. 1880 dochází k osamostatnění 
a tedy odtržení Neratovic od Lobkovic. V té době mají Nera-
tovice již 58 domů s 412 obyvateli; Lobkovice mají 36 domů 
a 305 obyvatel.
Od r. 1816 byl majitelem lobkovického panství Ferdinand Josef, 
8. kníže z Lobkowicz, vévoda roudnický, který „chtěje panství 
své libčeveské přiraziti ku knížecímu fideikomisu a odciziti za to 
jiné méně pohodlné statky, měv nad to všeliké nevole a mrzutosti 
za příčinou jezu lobkovského, s nejvyšším povolením dvorským 
ze dne 3. října 1829 vybavil statek tento ze závazku fideikomisního 
a prodal jej 6. listopadu 1829 doktoru práva zemského advokátu 
v Praze panu Janovi Měchurovi, pánu na Votíně, Předslavi 
a Habarticích“ (dle F. Palackého) za 40.000 zlatých konvenční 
měny. Zajímavý je mj. konec dopisu s písemnou nabídkou kní-
žete Ferdinanda Lobkowicze na prodej panství Lobkovice JUDr. 
Janu Měchurovi z 22. května 1829, kde se píše: „Vyhrazuji si 
právo přenést pojmenování tohoto statku Lobkovice na některé jiné 
své vlastnictví, přičemž zakoupenému statku náleží původně jmé-
no Labkovice“ (? - zvláštní, nám ničím nedoložené tvrzení). Dále 
dle závěru spisku F. Palackého „Historie statku lobkovského“ z r. 
1836: „Za tohoto držitele ( JUDr. J. Měchury – pozn. ANo) statek 
lobkovský, předtím tuze sešlý, opět zvelebovati se počal; zámek 
opraven, hospodářská stavení znovu stavena, jez na Labi dle 
nařízení vlády zemské snížen, břehové na potřebných místech ná-
kladnými stavbami vodními proti záhubě ochráněni, lesové lépe 
vzděláni, vlastní ouřad a za povolením nejvyšší dvorské kanceláře ze
dne 7. července 1831 také nové lokálie při zdejším starém chrámu 
zřízena, tudíž pak Lobkovice jak ve správě světské, tak i duchovní, 
opět samostatnými učiněny jsou.“ V r. 1833 byla u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie stržena dřevěná zvonice, poničená 
velkou bouří, a na jejím místě byla následujícího roku postavena 
nová, hranolová, přízemní masivní zděná (kamenná) zvonice, 
završená stanovou střechou. Od otce převzala r. 1840 Lobkovice 
paní Terezie Palacká, které r. 1852, po smrti JUDr. J. Měchury, 
zdědila. V letech 1852 až 1860 v Lobkovicích často pobýval její 
manžel František Palacký, významný český historik a politik, 
který zde mj. napsal část svých „Dějin národu českého“. Do Lob-
kovic za Palackými přijíždí řada významných osobností české 
politiky, vědy a kultury (např. spisovatelka Božena Němcová, 
historik V. V. Tomek, politik F. L. Rieger – zeť F. Palackého). 
R. 1860 umírá Terezie Palacká a je pohřbena u lobkovického 
kostela, kam k ní byl po své smrti (26. května 1876) na vlastní 
přání uložen F. Palacký. Lobkovické dědictví přešlo (r. 1860) na 

syna PhDr. a JUDr. Jana Palackého, významného geografa a uni-
verzitního profesora. Ten v r. 1879 zrušil místní pivovar a místo 
něj zřídil efektivnější sladovnu. V r. 1883 prodává zámek a statek 
Lobkovice manželům Reitlerovým, židovského vyznání, za 
250.000 zlatých. Tito kupci nemaje dost peněz, přenechali 
Palackým na doplacení sumy dva domy v Praze a jeden na Vi-
nohradech, silně zadlužené. Reitlerovým však v Lobkovicích 
nepřálo štěstí a lobkovický majetek měl již být prodán veřejnou 
dražbou. Před ní je zachránil Mořic Alois, 9. kníže z Lobkowicz, 
vévoda roudnický, když odkoupil tento dřívější rodinný majetek 
r. 1897 zpět, za 270.000 zlatých, a spojil ho s panstvím Nelaho-
zeves.
V Lobkovicích se 8. června 1883 narodil Miroslav Alois Maria 
Plesinger. Později známý jako Ing. Miroslav Plesinger-Božinov, 
významný český politik a diplomat. Jeho děd, lesník a myslivec
Josef Plesinger, se sem přistěhoval jako zaměstnanec zemského 
advokáta JUDr. J. Měchury. Jeho syn (otec Miroslava) se také 
jmenoval Josef Plesinger (narozen 9. října 1857), původním po-
voláním učitel, který se přiženil na slušnou, dobře prosperující 
usedlost v Lobkovicích. Díky vzdělání a finančnímu zajištění se 
mohl věnovat veřejné činnosti. Více než čtvrt století působil jako 
lobkovický starosta, angažoval se v okresní samosprávě a v růz-
ných hospodářských a kulturních spolcích.Ve svých půtkách s c.k. 
úřady proslul jako obávaný rebel a novotář. Jeho veřejná činnost 
přiváděla do Lobkovic celou plejádu předních reprezentantů 
českého politického života (např. Aloise Rašína).
V r. 1880 byl zahájen provoz na cukrovarské vlečce, vedené 
v těsném sousedství silnice Neratovice – Lobkovice – Jiřice 
– Kostelec nad Labem, šest metrů široké vozovce postavené 
v r. 1870. Později byl tento železniční úsek rozšířen na místní 
dráhu. Provoz na celém úseku Brandýs nad Labem – Neratovice 
byl zahájen 15. července 1899.
V r. 1872 byly na Labi v Lobkovicích dva mlýny – velký a malý. 
Ve velkém mlýně bylo pět vodních kol na spodní vodu ve dvou 
žlabech; v malém mlýně byla tři kola ve dvou žlabech a jedna 
pila ve dvou žlabech. Od r. 1874 bylo v jalováku šesté vodní kolo 
pro pohon elektrického generátoru. Jez s potřebným spádem byl 
v nezměněném stavu od r. 1856, kdy byl přestavěn, aby dodával 
mechanickou sílu mlýnu. V r. 1872 se uvažovalo o přeměně tzv. 
malého mlýna na papírnu, ale k dokončení záměru, pro nedosta-
tek financí, nedošlo. Koupí směnek se zahájená stavba stala ma-
jetkem Bohdana Kaspera. Ten ji v r. 1898 dokončil, ale k jinému 
záměru – k výrobě karbidu vápenatého v elektrických pecích. 
Karbid se vyráběl z koksu a vápna a používal se ke svícení a sva-
řování oceli. První karbid byl v Lobkovicích vyroben 4. září 1899 
a B. Kasper byl v té době jeho jediným výrobcem v Rakousku 
– Uhersku.
/Příště „20. století (až současnost)“./                              Aleš Novák

11. díl
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Přístav vodních skautů Neratovice
ci, stavba stanu, vaření v přírodě, výlety po Čechách, různé 
turnaje a hry, táborové ohně s kytarou – kdo z nás by něco z 
toho nezkusil? A na věku až tak opravdu nezáleží.
Ne ze všeho je ale možno mít radost. Hodiny práce na úklid a 
úpravy klubovny po opakovaných povodních se snad ani ne-
dají spočítat.A že oddíl musel investovat i do zabezpečova-
cího zařízení proti neratovickým nenechavcům a vandalům, 
je pouze realita doby.
Když do oddílu chodí kamarádi, sourozenci, když se 
z dětí stávají instruktoři a vedoucí, je dobře. Když je 
na akcích vidět ty starší, kteří se již pravidelné činnosti
účastnit nemohou, je také dobře. Je to známka toho, že to 
baví a funguje.
Popřejme tedy celému Přístavu Neratovice šťastnou plavbu 
i letošní rok. A pokud byste se o jeho oddílech, aktivitách a 
případných kontaktech chtěli dozvědět více, mrkněte na od-
dílovou vývěsku vedle papírnictví na náměstí Republiky v Ha-
sičské pojišťovně nebo na stránky www.pristavneratovice.cz.

Jaroslav Tesař

Ohlédnutí za lobkovickým kulturním létem
Před historickým objektem zámku v 
Lobkovicích uspořádal Společenský 
dům Neratovice společně s naším ob-
čanským sdružením během letošního 
léta dvě divadelní představení. 
Poprvé jsme mohli uvítat v areálu zám-
ku studenty Operního oddělení Praž-
ské konzervatoře, kteří za klavírního 
doprovodu profesora Václava Loskota 
v letní podvečer v úterý 17. června 
uvedli známou operetu Oskara Nedbala 
„Polská krev“. Režii představení dle na-
bízených skromných možností zámecké 
budovy dovedně upravil pan Zbyněk 
Brabec společně s choreografem 
Ivanem Krobem. Představení se díky 
upřímnému nasazení všech účinkují-
cích a zejména jejich pěkným pěveckým 
výkonům velice podařilo. Spokojení 
diváci zaslouženě odměnili konzerva-
toristy bouřlivým potleskem, jaký ná-
dvořím zámku již dlouho nezazněl. 
Vzhledem k jednoduché výstavbě pro-
vizorního jeviště přímo u zámku jsme 
byli všichni překvapeni nečekaně dob-

rou akustikou při zpěvu i mluveném 
slovu. Mohli jsme se radovat společně 
s diváky z prvního zdařilého divadel-
ního představení, které jsme pomohli 
zorganizovat.
Druhé divadelní představení nám 
na zámek do Lobkovic přijelo zahrát 
v neděli 7.zaří pražské Divadlo Esence. 
Tentokráte to byla rytířská veselohra 
od V. K. Klicpery „Hadrián z Římsů“. 
Celkem jednoduché zápletky děje hry 
z doby národního obrození (1821) celý 
tým hostujícího divadelního soubo-
ru zdařile sehrál a tak jsme byli všich-
ni spokojeni že „to“ dobře dopadlo a že 
jsme mohli zažít na „zámecké“ scéně 
již druhý úspěšný divadelní večer. 
Na základě dobrých zkušeností s pořá-
dáním divadelních akcí v areálu zámku 
bychom chtěli v takových kulturních 
počinech ve spolupráci se Společen-
ským domem Neratovice a majitelem 
zámku Lobkovice v další letní sezóně 
pokračovat. 

B. K.


