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O NEČÍNSKÉ ŠKOLE

 Letos uplyne 20 let od otevření nové školní budovy. Při té příležitosti snad bude vhodné seznámit 

se s historií vzniku nečínské školy. 

 Toto se o ní dovídáme ze školní kroniky (text jsem mírně upravil).    

 Od nepamětných dob chodily zdejší dítky do vzdálené školy verměřské, kteráž v roce 1871 byla 

rozšířena na dvojtřídní. Jedna z těchto tříd, a sice prvá, umístěna na Kovárně poblíž Zrůbku. Protože 

vzdálenost do školy se pro malé dítky stala tak ještě větší, pojal tehdejší starosta p. Josef Tesárek, 

rolník z č.3 (tento dům už nestojí), myšlenku poříditi zde v obci samostatnou školu. Dorozuměv 

se se členy obecního výboru, přednesl svou žádost u slavné c.k. okresní školní rady v Příbrami 

tehdejšímu c.k. okresnímu hejtmanovi. Výsledek tohoto jednání byl, že zdejší obec byla prozatímně 

přiškolena ke škole oborské. Nečínské dítky pak od roku 1871 do roku 1876 navštěvovaly obor-

skou jednotřídní školu. Oborští je ale nechtěli ve své škole trpěti, nebudou-li s nimi nečínští stavěti 

novou školu. Proto se zdejší občané rozhodli k navrácení dětí ke škole verměřské. Zde byly děti 

přijaty s podmínkou, že Nečín souhlasí se stavbou nové trojtřídní školní budovy. Tato pak byla 

postavena roku 1877 a od tohoto času navštěvovaly ji zdejší dítky nepřetržitě až do otevření školy 

v naší obci.

 Počet dětí školní osady verměřské však stále přibýval a v roce 1881 vzrostl až na 351 žáků. Pro 

tento nával tři třídy nestačily a tak byla povolena třída čtvrtá. To ale nemohlo být konečné řešení.

 V prosinci 1887 se proto sešlo 63 občanů Nečíně k poradě o zřízení vlastní školy. Občané zde 

zmocnili p. F. Tesárka z č.1, p. J. Vandase č. 29 a p. J. Marhoula z Lipin k jednání, jehož výsled-

kem mělo být zřízení školy v Nečíni. Byla podána žádost „veleslavné c.k. školní radě“ v Praze a ta 

pak svým rozhodnutím ze dne 9. července 1891 obecnou školu povolila. V polovině roku 1888 se 

konalo několik komisionálních jednání o vyjmutí dětí z Nečíně, Žebráku a Lipin ze školního ob-

vodu škol v Oborách a Verměřicích. Byla též měřena docházková vzdálenost z Nečíně do obou obcí 

– jednou po silnici, podruhé zkratkou Lipinami. Při této příležitosti podala školská rada verměřská 

své ohrazení proti zřízení nečínské školy. Oborští si přiškolení nečínských dětí nepřáli. 

 Dne 23. července 1891 schválila zemská školní rada vyškolení zdejší obce ze svazku obce verměřské. 

Ihned bylo zadáno vypracování plánů školní budovy p. Čeňkovi Sochorovskému z Příbrami. Po 

schválení plánů byla výstavba školy včetně jejího vybavení svěřena zednickému mistrovi p. F. Kad-    

lecovi z Dobříše za 9800 zlatých. Se stavbou bylo započato o prázdninách r.1892 na parcele o výměře 

810 čtverečných metrů. Stavba úspěšně pokračovala. Během roku 1893 bylo rozhodnuto vzhledem 
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Vážení. V prvním čísle „Mezi lomy“ 

byla zmínka o hřiměždickém pivo-

varu. Pivovar tento byl založen asi 

mezi roky 1710 až 1720 za majitelů 

Mladotů ze Solopysk. Nějaké bližší 

informace ani doklady o jeho 

založení nejsou známy. Voda na 

vaření piva byla  brána ze studny 

z popisného čísla 37, tento dům se 

nachází mezi dnešním „Kulturním 

domen a Zámkem“. Voda na mytí 

se přiváděla k pivováru z horního 

rybníka a to dřevěným potrubím. 

Toto potrubí se vyrábělo ze smrkové 

kulatiny, která se musela jeden rok 

nechat namočená ve vodě, a pak se 

teprve dlabala dláty a sesazovala k 

sobě. Spoje se obtáčely pytlovinou, 

toto vedení bylo dlouhé 280m a 

pokračovalo dále do velkostatku 

dalších 80m, kde voda sloužila pro 

napájení dobytka. Vyústění tohoto 

vedení se říkalo rajčur, celé vedení bylo samospádové.

 I v minulých stoletích se v pivovárech prováděly revize nebo různé soupisy, i v tomto hřiměždickém 

tomu bylo tak. Jeden takový byl nalezen u pana  Josefa Sedláčka na Zadních Hájích. Jestli to byl 

poslední před uzavřením pivováru, to se již nikdy nedozvíme. Příště pokračování.

Vacek František, Hřiměždice č.113

k počtu dětí otevřít školu jako dvojtřídní s tím, že „v trojtřídní bez obtíží rozšířena býti může“.

 Škola byla postavena a vybavena za 10 518 zlatých (tj. 21036 korun), z toho bylo 2200 zlatých 

poskytnuto jako subvence. Dne 17.září 1893 pak byla za přítomnosti rady obecního zastupitelstva 

a občanů Nečíně i okolních vesnic slavnostně vysvěcena důstojným panem farářem Jindřichem 

Kubátem z Verměřic.      

  Mgr. Jaromír Tejkal
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Doplnění minulého čísla:  14. července se uskutečnila oslava 120. výročí SDH v Hřiměždicích.
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Milí čtenáři,

pokračujeme listováním naší kronikou, ze které jsme se posledně dozvěděli, že až do roku 1870 bylo 

základní vzdělání čtení, psaní a počítání v naší obci poměrně vzácné. Došlo k tomu zejména proto, že 

škola, do které se chodilo pěšky, byla až v Hřiměždicích. Proto se tedy podívejme na jeden z důležitých 

kroků postaveni školy v Oborách. Citace z kroniky říká:

 „V roce 1865 se jednalo se zastupitelstvem, školní radou a řídícím učitelem verměřické obce o posta-vení 

nové trojtřídní školy ve Verměřicích. Na výstavbu této školy měly podle počtu dětí přispívat i obce a osady, 

jejichž děti do Verměřic docházely. Mezi jinými i Nečín, Jablonce a Obory.

 Než došlo ku konečnému rozhodnutí stavby nové školní budovy, uvažovali občané ponouknuti jsouce 

občanem Janem Sobotkou, o tom, zdaž místo co by měli náklad vésti na školu vzdálenou, nemohli ji 

poříditi doma. Bylo to o Vánocích roku 1865, když byla vybídnuta obec jablonecká a nečínská ku stavbě 

společné školy, jež státi měla v Jablonci.

 S nečínskými nebylo lze se dohodnouti i uzavřeno konečně stavěti školu společně s jabloneckými v 

Oborách bylo. Občané Jan Sobotka, rolník z Obor a Jan Pilecký, rolník z Jablonce, hlavní mají zásluhu 

o vybudování školy zdejší. Nešetříce práce, namáhání ani nákladů, hleděli přání své v skutek uvést, by 

potomkům svým zůstavili památku, a proto nelekali se ani četných překážek a nepříjemností, jež bylo jim 

postoupiti.

 První jim bylo získati záměrům svým důstojného Pána Josefa Votýpku, tehdá vikářem v Hbitech Dol-

ních, který vyslechnuv žádost jejich schválil předsevzetí to, aby podali žádost k vysokému mistodržitelství 

o povolení, on že ji tu všemožně podpoří. Z jara roku 1866 došlo skutečně povolení místodržitelské i 

nařízeno služné učitelské, jež činilo 250 zlatých ročně. Škola se stavěla pro 47 dítek  a rozpočet na školní 

budovu byl spočten na 2 690 zlatých. Též udělán plán a ohledáno stavební místo, jež v zahradě obecní při 

dolním konci vesnice, po levém břehu potok, vyhlédnuto bylo. Potom svolána schůze všech občanů na den 

20. května 1866 ke konečnému rozhodnutí o stavbě. Toto stalo se v ten den jednohlasně.

 V době války s Prusy pozorovati bylo jako i jinde ochablosť, leč přece stavba téhož roku do podzimu 

dokončena byla tak dalece, že s vyučováním dne 26. listopadu 1866 započíti se mohlo.

Po vypsání konkurzu místa učitelského, přihlásilo se osm uchazečů, z nichž zvolen František Henn, rodilý 

z Dobříše, tehdá podučitel v městě Hostomicích. 

 Oborští a jablonečtí občané, pod vedením Jana Sobotky, rolníka hostinského z čp. 8, postavili školu za 

půl roku.” Jedná se o budovu čp. 54, kde naposledy sídlil hostinec Mrapos.                                      -jp-

OBORY 

Z kroniky  
obce
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chtěl bych využít toho, že se tento časopis 

dostane do každé domácnosti a seznámit 

Vás s problémem, který nás velmi trápí, 

a sice s odpady. V předchozích vydáních 

se o tom zmínil nečíňský i hřiměždický 

starosta, ale ani v Oborách není tento 

problém menší.

 V obci je 5 kontejnerů na tříděný od-

pad, další 2 v brzké době přibudou (už tu 

měly být). Velké elektrospotřebiče je možné, díky 

pochopení kamýckého starosty p. Halady, vozit do 

nedalekého Kamýka nad Vltavou, malé spotřebiče, 

jako jsou holicí strojky, fény, mobilní telefony, 

příslušenství PC apod., lze od začátku července 

odevzdat v budově OÚ Obory, kde byl umístěn E-

box od společnosti Asekol.

   Jak je tedy možné, že se v okolí obce neustále hro-

madí množství odpadu, které by mohlo skončit v 

těchto kontejnerech. Pokud všechny 

domácnosti nebudou mít popel-

nici nebo pytle, které jsou na odpad 

určeny, zřejmě to přiměje obecní za-

stupitelstvo ke změně zavedeného 

způsobu likvidace odpadů a vybírat 

poplatky plošně od každého občana. 

Výmluvy, že žádný odpad neprodu-

kuji, přece nemůžou obstát. Doplácí na 

to především ti slušní, kteří za odvoz odpadu řádně 

platí. Odstranění těchto skládek se totiž platí ze 

společné, tedy obecní pokladny.

 Všem, kteří se podílejí na udržení čistoty 

a pořádku v obci patří velký dík. Dovolte mi, abych 

vyjádřil přesvědčení, že se společnými silami podaří 

tento problém alespoň zmírnit. K tomu Vám přeji 

především pevné zdraví a dobrou vůli.

 

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni
s panem Josefem Kocíkem ve věku 65 let
s paní Jaroslavou Novákovou ve věku 67 let
s paní Marií Lundákovou ve věku 59 let
v Oborách
s panem Miloslavem Petřinou ve věku 82 let

kdo se narodil  v Hřiměždicích Veronika Rambousková, Tomáš Sirotek,         
v Nečíni Nela Šišáková, Josef Koza, Tomáš Jelínek, Ondřej Ženíšek

Václav Lundák, starosta obce Obory                           

••

••

Milí čtenáři,
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M Y S L I V O S T

 Každé malé dítě ví, že myslivec má zelenou ka-
mizolku, pírko za kloboukem, přes rameno fl intu, 
sedí na posedu a čeká na jelena. My dospělí máme 
zkušenosti bohatší. Víme, že kromě střílení mysliv-
ci chodí po lese a hubují lidi, že jim plaší zvěř, 
víme, že pořádají hony, po kterých bývá  bohatá 
hostina a plesy s tombolou - první cena divočák.
 Málokdo ví, co všechno předchází tomu, než 
myslivec vystřelí. Že musí: udělat myslivecké 
zkoušky, nasušit seno a v zimě chodit přikrmovat, 
vycvičit psa, vyhledávat takovou zvěř, která je pro 
odstřel vhodná a obrnit se trpělivostí. Nevystřelit,  
dokud nemá jistotu. Třicetkrát jdu do lesa, než na 
zvěř natrefím, a třeba i dvacetkrát než vystřelím.
 Zákon myslivcům ukládá lovit jen tolik zvěře, 
kolik je třeba k udržení normativního stavu, aby 
její počet neklesl pod stav minimální. Omezení 
pro lov jsou velmi přísná. Například u černé zvěře  
se nesmí vystřelit na kňoura ani na bachyni, po-
voleni jsou pouze lončáci a selata. Říká se, že 
liška je chytrá, ale prase je chytřejší. Těžko se střílí! 
Je vopatrný, má vynikající sluch a čich, je odolný 
proti chorobám, nemá nepřátele. Je těžký se s ním 
sejít. Vychází večer, zatahuje ráno. Nesmíte si na 
něj přisvítit (zákonem zakázáno). Nesmíte vystřelit 
směrem k vesnici, směrem k silnici, proti suchý a 
zmrzlý zemi, aby se střela neodrazila (dostřel kulo-
vnice je až 4 km). Nesmíte střílet na čekaný u hran-
ice revíru, leda tak na šoulačce. Letos v zimě jsem šel 
třicet nocí za sebou na prasata. 15 stupňů mrazu a 
nestřelím nic! Nabalenej jak medvěd, všechno vom-
rzlý. Na kazatelně sedím jak přibitej. Přijde zvěř, 
ruce zmrzlý, šáhnu na fl intu, o něco zavadím a 
prase je pryč.
 

Před válkou se choval divočák hlavně v oborách. 
Za války některé obory vzaly za své, dost se jich 
zrušilo po znárodnění a divočáci, vysoká a jiná 
zvěř se dostala do přírody. Stavy prasat se začaly 
zvedat. V roce 1968 se na celém příbramském 
okrese střelilo 52 divočáků. V loňském roce to 
bylo 3 267. Kdyby myslivci nesnižovali jejich 
stavy, brzy by postihla louky a pole kalamita. 
Silný selata jdou už v prvním roce do chrutí. V říjnu, 
listopadu pak mají vrh a do roka ještě jeden. Velkej 
kňour roční sele nepokryje, malej a slabej jo. Proto se 
starý kňouři nechávají a stříleji se jen kňouři mladý.
 Starší bachyně vyvádí mladé od března do května. 
Obvykle odejde do ústraní, udělá záleh z mechu 
a_listí a vrhne 4 - 8 selat (někdy až 12). Občas záleh 
opouští, odchází se napást, a pak se k selatům vrací. 
Myslivec si musí dát pozor, aby v této době bachyni 
nestřelil a selata nezůstala opuštěná. Po čase by se o 
ně postarala jiná bachyně v tlupě,  ale do té doby by 
opuštěná selata nadělala nejvíc  škody.
 Málokdo ví, že myslivecký sdružení odpovídá  a 
hradí majitelům lesů a polí škody způsobený zvěří. 
Někdy to jsou obrovský částky. Přitom nemůžete ov-
livnit to, jak se na polích hospodaří. Rozmohlo se 
pěstování řepky a kukuřice, to je výborný útočiště 
pro černou. Když pak se vedle řepkovýho pole vysadí 
brambory, nedá se to vohlídat. Prase je těžký střelit. 
Není moc myslivců, co na ně chodí a jsou i takoví, 
co jsou žhaví na ránu a prase postřelí. Postřelený  
se pak těžko dohledává, a když zaběhne do řepky, 
nedohledá ho ani pes. Dobrej myslivec střelí, když 
má stoprocentní jistotu. Dneska mají ty,  co to myslí 
s myslivostí poctivě, víc starostí, zodpovědnosti a 
práce než radosti.

aneb co jsme se dozvěděli o kazatelnách, čekané, šoulačce, vysoké a černé (zvěři), chrutí, barvení           

a o tom, jak je v lese při měsíčku.  

(Informace uvedené v článku poskytli členové sdružení Lověna Nečín pan Mašek a pan Falc.) -ez-
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Dne 6. června 2008 Občanské sdružení Stéblo pořádalo již 3. ročník Zahradní slavnosti v Boroticích.

Těšila jsem se na ni, protože jsem byla i na loňské, kde jsme se báječně pobavily společně se svou 

tříletou dcerou.

Letošní slavnost byla zahájena promítáním fi lmu ,,Překvapení“, ve kterém hráli klienti z Občanského 

sdružení Stéblo a za který dostali na fi lmovém festivalu cenu - ,,MENTÁL POWER“.

Dále na slavnosti bylo k vidění vystoupení několika hudebních skupin i břišní tanečnice. Pro děti byla 

Zahradní slavnost ,,rájem“. Nejvíce ocenily krásné výrobky klientů, které si sami klienti prodávali, 

dále měly k dispozici velkou trampolínu a dílny, kde si mohly malovat nebo vyrábět. Nechybělo 

ani občerstvení, které bylo nejen bohaté, ale i velmi chutné, obzvláště ,,prasátko na grilu“ bylo do-

konalé.

Ještě pár slov o „organizátorovi” celé akce: Občanské sdružení Stéblo je denní centrum pro děti a dos-

pělé se speciálními potřebami (mentálním, tělesným, zrakovým, sluchovým či kombinovaným typem 

postižení) působící v obci Borotice v budově ZŠ. Centrum nabízí v rámci denního programu možnost 

chráněného zaměstnání či pracovní terapie. Jedná se o možnost zaměstnávání ,,jiným způsobem“,            

v rámci využití volného času. Tato práce není prostředkem výdělku, ale nástrojem ergoterapie a sociotera-

pie. Dále se zaměřuje na oblast celoživotního vzdělávání osob s postižením. O klienty pečuje tým osob, 

který se skládá ze speciálních pedagogů, logopeda, psychologa, sociálního pracovníka, výtvarného peda-

goga, mistra v dílnách a osobních asistentů. Dále spolupracují s lékaři, pedagogy a dalšími odborníky.

Takže závěrem, kdo letos chyběl na třetím ročníku Zahradní slavnosti, určitě si nenechte ujít příští 

ročník.

MEZI LOMY, ročník II. 2008 � Čtvrtletník vydává OS za životní prostředí regionu Hřiměždice, Nečín, Obory 
� IČO 28560183  262 13 Nečín 169 � Redakce: Jan Plavec, Eva Zirhutová, Mgr. Olga Malá � Spolupracovníci: 
Michael Čtveráček,  Miloš Krátký,  Mgr. Jaromír Tejkal, Hana Tesárková, František Vacek (Vestec), Ivona Fair-
raizlová, Martin Zirhut � Foto na obálce: Jan Plavec � Evidenční č. MK ČR E 17700 � Sazba písmem Garamond � 
Tisk Periskop Příbram, s. r. o. � Redakční uzávěrka tohoto čísla 13. července 2008

Ivona  Fairaizlová                         

V BOROTICÍCH NA NÁVŠTĚVĚ
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•

„Máte tady hezký lesy“, říkají často náhodní návštěvníci. 

V dávnověku tady pravděpodobně pokrývaly lesy celé území - kromě skal nad Vltavou - a i tam  

zřejmě rostly borovice - stejně jako dnes. Jinak bychom to tu ale těžko poznali. Neprostupný prales 

dubů, habrů a ojedinělých buků, u Vltavy a v údolích vrby, na světlinách břízy. Smrk je přirozená   

dřevina vyšších poloh, s tím bychom se tady asi nesetkali. Pěšina pravděpodobně jediná, a to kupecká 

stezka, od jihu na sever, ale… kdo ví? Možná se někdy dozvíme víc. Třeba to, kdo stavěl kamenné 

ohrady hluboko v lesích, kdy a za jakým účelem.

Do konce 18. století lesy pomalu ustupovaly lukám a polím. Jejich vzájemný poměr se dá dnes těžko 

zjistit, ale je pravděpodobné, že tady lesů v té době bylo méně než dnes. S rozvojem průmyslu stoupla 

poptávka po dříví, začalo se víc kácet, a poněvadž listnaté stromy rostou pomaleji a jehličnaté řezivo 

bylo vždy žádané, majitelé začali vysazovat  

smrky a borovice. Postupně se z původních 

listnatých porostů staly jehličnaté mo-

nokultury. Dnes se více respektují přírodní 

podmínky. Lesní zákon ukládá povinnost 

vysazovat 25 - 30 % buků, dubů, lip, jedlí a 

jiných dřevin, postupně se pravděpodobně 

z našich lesů stanou lesy smíšené. Už teď tu 

O tom, proč tomu tak je, a o lesích vůbec jsme si povídali 
s panem Klimtem a panem Půdou.
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máme vzrostlé dubiny a bučiny, Na Závisti pod Hrozným vrškem dokonce šedesátiletý lipový háj.  

Lípa zatím nemá hospodářské využití, ale je dobrá na zkvalitnění půdy a jako opylovač pro včely. 

Za to, že tu jsou upravené lesy, vděčíme především lesníkům, lesním dělníkům a dělnicím i lidem, 

kteří pomáhali samovýrobou. Desítky let se o zdejší polesí pečlivě staral rod Kupků.

Od roku 2000 mohou lidé na procházkách lesem objevit upravené studánky, odpočívadla s-lavičkami, 

na křižovatkách vzácnější soliterní stromy - jilmy, javory, jedlé kaštany a podél cest malé aleje. 

Modřínovou, kaštanovou, dokonce i jabloňovou. Ta je neúplná, poněvadž mladé jabloně na některých 

místech vždy po několika letech uschly. Možnou příčinou jsou chemikálie, které tady byly kdysi uloženy.

Lesy tady u nás jsou poměrně zdravé, zdravější než na Brdech. Kůrovce, který představoval hrozbu 

smrkovým porostům v různých částech země, se tady podařilo udržet pod kontrolou. Přemnožil se 

pouze ve třech po sobě jdoucích suchých létech na počátku devadesátých let. Zdravé stromy si za 

normálních podmínek s kůrovcem poradí, tzv. ho ulejou  mízou, po mírných zimách a suchých lé-

tech se ale brouci mohou namnožit. Dá se proti nim poměrně úspěšně zasáhnout feromonovými 

lapači. Kůrovce je možné ale likvidovat i přirozeným způsobem bez chemie. Porazí se zdravý strom, 

nechá se nalétnout brouky a než se stačí vyvinout, odveze se kmen z lesa pryč. Kůrovec dá přednost 

poraženému stromu nebo polomu před stromem zdravým, láká ho vůně zavadajících smrků. To je 

taky důvod, proč  k přemnožení dochází po větrných kalamitách. U nás byla největší v roce 1990. 

Padla tehdy několokaletá výše těžby. Od té doby větší kalamita nepřišla. Foukala Ema a Kyril, ty ale 

tolik škody nenadělaly. 

Dnes tady kolem patří lesy většinou soukromníkům. Přibližně jednu třetinu spravují Státní lesy 

Prostřední Lhota a Višňová, malá část přináleží obcím. Stát hledá účinný způsob spravování. Na 

93-% výměry státních lesů je to formou dodavatelskou - nasmlouváním fi rem, na pěti místech v-re-

publice zůstaly Lesní závody, které mají kromě lesníků i dělnické zaměstnance. (Dobříš, Konopiště, 

Boubín…). 

My, kdo rádi chodíme do přírody,  si můžeme jen přát, aby byly zdejší lesy v budoucnu spravovány ta-

kovým způsobem, že i po dvaceti, třiceti letech řeknou náhodní návštěvníci: „Máte tady hezký lesy.” 

-ez-



KONÍČCI   KONĚ

Pane Kobíku, ví se o vás, že jste vášnivý houbař. 
Jak jste se k houbaření dostal? 
Jako kluk jsem chodil do lesa. S tátou na hřiby, máma 
sbírala lišky. Učívala ale tady nějaká pani učitelka Čup-
kajová a ta dycky nesla z lesa barevnej košík hub. To 
se mi líbilo. Když jsem pak bral do přírody svoje děti, 
učil jsem se houby s nima. Myslím, že hodně věcí je v 
člověku, a když chce, tak se dozví, co potřebuje. 

Myslela jsem si, že vaším učitelem byl pan Kret-
schmer. 
S Kretschmerem jsme se učili navzájem, z kní-žek. Byli 
jsme partneři, ne učitel a žák. Já jsem v něm probudil 
zájem o léčivý houby, stromový a ty, co rostou v zimě, 
on mě bral na svoje místa. Les byl pro něj všechno, 
les a řeka.

Sbíráte všechny houby, nebo některým dáváte přednost?
Většina houbařů chodí nejraději na hřiby, já mám 
radost, když objevím třeba syrovinku. Vzácná houba! 
Co se člověk nachodí… a pak ho překvapí. Jednou v 
dubinách, jindy v borovom, ve smrkovom i ve smíše-
nejch lesích jsem ji viděl. Nebo hlíva ústřičná. Tu jsem 
našel v Kamejce na sochách vytesanejch z kmenů. 
Takový krásný hlívy a lidi do nich kopali, až mi jich 
bylo líto. Jednou v zimě, jel jsem na Brzinu a tam… 
padlá volše. Říkám si, tu by mohla napadnout hlíva. 
Kouknu… a já jí přines košík. 22. prosince to bylo. 
Znám jenom tři místa, kde roste!

Jak ji připravujete?
Dělám z ní léčivou směs na posílení imunity. Jako léčivka je 
u mě na prvním místě. V kuchyni ji používám jako koření. 
Vynikající houba ! Do polívky, do karbanátek a jedna z nej-
lepších na obalení. K vývinu plodnic potřebuje chlad, sbírá 
se od října do ledna.

A co hřiby? Neříkejte, že vám neudělá radost hnízdo 
dubových hříbků!
Jsou místa, kde je najdete vždycky a někdy vás překvapí. 

Jednou, bylo to na Strupinách, hřbet porostlej vším 
možným, samý kamení a tam, v habříčku dubáci. Bylo 
po dešti. Tři dny tam rostly, víckrát jsem je tam nena-
šel. Tady rostou hřiby smrkový, dubový, našel jsem i 
hřiba královskýho. V Oborách u hospody Pod lipou 
rost hřib červený a na Lipinách kaštanový. Skutečně 
jsem ho nedaleko kaštanu našel. Jednou, bylo zrovna 
mistrovství světa v hokeji, šel jsem se projít a u třech 
smrků proti hájovně kovář. Čtyři tam byly. Já tomu 
nechtěl věřit! Když je teplej podzim, dají se najít hřiby 
i na začátku zimy. 16. prosince, myslím že to byl rok 
2000, napad sníh, roztál a voni začaly růst. Smrkový 
v dubinách. Přišla jste, bylo jich tam dvanáct, šestnáct 
obrovskejch hřibů! Druhej den přišel mráz a čára, jak 
když utne.

Už léta se snažím najít, lépe řečeno poznat, holu-
binku mandlovou. Roste tady?
Helejte se, tenhle problém s holubinkou mandlovou 
jsem taky řešil, a pak jsem ji našel. Lahodná! Je jako-
by nafi alovělá a má zesvětlenej okraj. Holubinek sbí-
rám asi 10 druhů. Když přijdu do lesa a nevím, jak se 
menuje, tak koštuju. Pak vím, že jsem sebral dobrou 
houbu. K houbám musíte někdy přičichnout (žádná 
muchomůrka nevoní), někdy vokoštovat, něco pozná-
te pohledem. Dobrá holubinka má i za syrova příjem-
nou chuť. Výborná je nazelenalá nebo jahodová, těch 
jsou někdy mraky. Namodralý holubinky jsou neza-
měnitelný, taky dobrý jsou mohutný zelený bukovky. 
Z holubink dělám nejradši škvarky. Rozčtvrtím je, 
jako koření dám rozemletý pestřec, kmín, papriku 
a sůl. Opeču je na oleji z obou stran. Vynikající! To 
s hřibem neuděláte. V práci si je dám i nastudeno. 
Jinak je holubinka úplně nejlepší do karbanátek.

Máte ještě nějaký recept, který bychom mohli vyzkoušet?
Když obaluju květák, tak místo mouky dám usušenou 
namletou bedlu. Květák a houba - vynikající kombi-
nace. Často používám místo koření namletý houby: 
hlívu, penízovku, špičku, pestřec, lišku. Zkuste tohle 
- ředkvička s vajíčkem a sušenou liškou. 

Je nějaká houba, o které jsme se nezmínili a má ve 
vašem košíku místo?
Určitě špička, na tu nedám dopustit, samozřejmě 
masák, ryzec a pak smrž. Jedlej není, ale jinak nádhera. 
Když jsem ho viděl poprvé, jako kluk, myslel jsem, že 
jsem objevil minerál. 

Pane Kobíku, vy jste asi v lese hodně často.
Když je sucho, jdu na ryby, když je vlhko, jdu na hou-
by. Tenhle rok jsem nechodil sám. Vycvičil jsem si 
papouška. Před pár dny, co byl ten silnej vítr, se nedo-
kázal vrátit.

             -ez-
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BAREVNÝ KOŠÍK HUB PANA KOBÍKA  

pan Miroslav Kobík z Nečíně



LESNÍCI A LESNÍ DĚLNÍCI

Pane Smetano, vy jste prý dělal celý život v lese, je to 
pravda ? Jak jste se k tomu dostal? 
Je to pravda. To bylo tak, že když jsem dochodil měštan-
ku v Nečíni, to mi bylo 15 let, tak jsem nemohl jít na 
jiné řemeslo jenom do dolů nebo do hutí. No, tak jsem 
byl asi dva roky doma a pak jsem se chytil u těch lesů. 
Dělal jsem ve školce, sázení stromků a později i do těž-
by. Jak přišli motorový pily, tak jsem s ní dělal, a to až do 
důchodu. Celá léta, co pily jsou, jsem s nima dělal. Před 
tím se kácelo ručně, sekyrou, obloukovou pilou, a když 
byl velkej strom, tak kaprem. Tenkrát se nedělalo tolik 
dřeva, těžilo se hlavně v zimě. Když jsem začínal, tak se 
na Višňový těžily necelý 3000 m3 za rok, a když jsem 
odcházel, tak už to bylo 13000 m3. 

S čím jste tedy začínal?
Ve školkách se pěstovaly stromečky, plíly záhony, jamky 
kopaly, žaludy sázely, stromečky se pak vožinovaly srpem. 
Stavěly se lapáky a spravovaly cesty. Polesí mělo také nějaké 
pole a louky. Když bylo potřeba sušit sena, tak se nechalo 
školky a šlo se sušit. Byl to takovej lesnickej statek, kterej měl 
i na polesí Višňová dva koně, o které se muselo také starat.

Jak je to s tím polesím, tomu nerozumím? 
Lesy byly státní a Příbram měla tehdá devět polesí: Viš-
ňová, Placy, Smolotely, Bohutín, Hluboš, Bezdětice, 
Věštím, Sokolovice a Lavičky. Později jsme taky přešli 
k Rožmitálu a na konec pod Vysoký Chlumec, tam jsem 
končil. Pak se zase nějaký lesy vracely svým majitelům 
a ten zbytek přešel pod správu Dobříše. Tady v našich 
lesích jsou kamenné patníčky a je na tom HD, to zname-
ná hospodářství Dobříš. Jsou ještě vidět nad Nohejlovic 
lesem. Na Višňové byl vedoucí polesí Karel Čermák, čtyři 
hajní to měli na starosti od Jelenců až k řece. 

Jak to bylo s tou motorovou pilou? 
Na všech devět polesí přišla jedna pila z Německa, 
Stihlka. A mně to s ní šlo, tak jsem jezdil překacovat. 
Za mojí éry jsme zásobili hlavně jáchymovský doly 
dolovinou. To byly stromy, který měly na prostředku 

do 20 cm, takže mohly mít tak 18 m, byly to nadějný 
stromy, který se pak i loupaly a všechno to šlo do dolů. 
Na práci se dělaly bezpečnostní školení, ale taky dřevo-
rubecký soutěže v Hluboši. Z každýho závodu jsme byli 
dva. Vytáhli jsme si čísla stromů, který se musely ská-
cet. Na vzdálenost 15ti metrů se zatloukl kolík a na něj 
jsem měl strom porazit. Měřil se přitom čas a odchylka 
od kolíku. Tenkrát jsem s Frantou Kášou ze Skalice, 
který mi dělal pomocníka, skončili jako druzí.

Byla to těžká práce? 
V lese a zemědělství je práce těžká a nikdo ji neocení. 
Taky už tam moc mladejch lidí nechce dělat, i když se 
už víc používají stroje. Ale já si na ni tak nějak zvyk, 
že jsem u toho prostě vydržel celej život, kdyby mě 
to nebavilo, tak bych odešel. Paní Smetanová dovává: 
„A do dneška do lesa chodí, když ho něco bolí. Sebere 
se a jde a vrátí se zdravej.“ No, rád se tam podívám. 
Vzpomínám, kde co a jak bylo, tuhle paseku sázely žen-
ský, co už jsou mrtvý…to víš znám tady každou pěšinu. 
Kdykoliv v noci bych moh jít a nezabloudil bych. 

Co se dnes dělá jinak? 
Za nás se stromy vybíraly. Tenhle je tady utlačenej, tak 
by se moh vzít, tenhle nemá špičku, tenhle má bouli 
nebo pláče. Dneska na to vjede stroj a šáhne sem, pak 
zas tam, už se tolik nekouká, kterej je nemocnej a tak. 
Nebo prořezávky. Stromy do čtyřiceti let se na třikrát 
přeříznou a nechají se shnít. Dřív se z toho dělaly latě 
na ploty.

A co zranění, bylo? 
Bylo. Když jsem chodil sázet stromky se ženskejma, 
to víš, tam se kecalo a zpívalo, tak se jedný z Jelenců 
ulomila motyčka. Tak jsem jí tu násadu ořezal a že ji 
tam narazíme. Dal jsem ji na pařez a kluk že mi to 
tam krumpáčem klepne. No, a jak jsme se při tom 
smáli, tak mi tou špičkou od krumpáče vyrazil zub. 
No, naštěstí byl jen jeden.

                             -jp-
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zleva p. Smetana, 
p. Čermák, 
p. Smetana (senior) 

ROZHOVOR S ANTONÍNEM SMETANOU



BÍLÉ DUBY

...Babiččin táta se jmenoval Hnědý jestřáb. Babička říkala, že měl hluboké poznání. 
Dovedl chápat myšlenky stromů. Jednou, když byla malá holka, tátu popadla sta-
rost a říkal, že bílé duby na hoře jsou neklidné a mají strach. Na hoře, kde se pro-
cházel mezi duby, trávil mnoho času. Byly to velmi krásné stromy, vysoké a rovné. 
Nebyly sobecké, dopřály místo škumpám, tomelům, hikorám i dubům, aby živily 
divokou zvěř. Protože nebyly sobecké, měly hodně ducha a ten duch byl silný.
Babička říkala, že táta byl tak zachvácen obavami, že k nim chodil i v noci, protože 
věděl, že je něco v nepořádku. Potom, jednoho časného rána, sotva se slunce 
vyhouplo nad hřeben, Hnědý jestřáb uviděl, jak se mezi bílými duby pohybu-
jí dřevorubci. Značkovali je a vymýšleli, jak je porazit a všechny dostat dolů do 
údolí. Když odešli, řekl Hnědý jestřáb, bílé duby začaly plakat. Nemohl ani spát. 
Sledoval dřevorubce, kteří pro své povozy vybudovali cestu do hor. 
Babička řekla, že její táta promluvil s čerokískými muži. Rozhodli se, že bílé duby 
zachrání. V noci, když dřevorubci odešli a vrátili se do osady, Čerokíové rozkopali 
cestu a napříč vyhloubili jámy. Ženy a děti jim pomáhaly. Ráno přišli dřevorubci 
a strávili celý den opravováním cesty. Ale v noci ji Čerokíové rozkopali znovu. Tak 
to pokračovalo další dva dny a dvě noci. Potom tam dřevorubci postavili stráže vyz-
brojené puškami. Celou cestu však uhlídat nestačili a Čerokíové hloubili příkopy, 
kde se dalo.
Babička říkala, že to byl úporný zápas, až byli všichni unaveni. Jednoho dne, 
když dřevorubci pracovali na cestě, padl na jeden z povozů obrovský bílý dub. 
Povoz rozdrtil a zabil dva mezky. Řekla, že to byl nádherný zdravý strom, nebylo 
nejmenšího důvodu, aby padl, a přece se to stalo. Dřevorubci se budování cesty 
vzdali. Přišli jarní deště a dřevorubci se už nikdy nevrátili.
Babička řekla, že když měsíc dorostl do úplňku, uspořádali v porostu bílých dubů 
velikou slavnost. Tancovali při žlutém úplňku, bílé duby zpívaly, dotýkaly se 
navzájem větvemi a hladili i Čerokíe. Babička říkala, že zpívaly pohřební píseň za 
bílý dub, který položil svůj život na záchranu svých druhů; panovala při tom prý 
tak zvláštní nálada, že se téměř vznášela nad horami.
“Malý strome,” řekla, “takovéhle věci se nesmí nikomu říkat, protože v tomto 
světě, který je světem bílého muže, by to ničemu neprospělo. Ale ty je musíš znát. 
Proto jsem ti je vyprávěla.”
Tehdy jsem pochopil, proč jsme v krbu topili jen takovými poleny, která už upustil 
duch. Pochopil jsem život lesa a hor.

z knihy F. Cartera, Škola Malého stromu


