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O nečínské škole II.

 V roce 1893 se tedy v Nečíni začalo vyučovat ve dvojtřídní obecní škole. Zapsalo se do ní 130 dětí. 

Na místo řídícího učitele jmenovala Okresní školní rada pana Viléma Ešku z Horních Hbit (vy-

braného ze 13 účastníků konkurzu), na místo podučitele pak učitelského čekatele Vojtěcha Berana 

z Borotic. Oba na školu nastoupili 13. září 1893. Škola byla postavena na pozemku bývalého 

pastviště. Brzy po otevření školy byl její pozemek obehnán plotem, určeno místo pro letní tělocvičnu 

a upraveno okolí školy. Koncem prvního školního roku byla ještě nahrazena dřevěná pumpa novou 

železnou (zakoupenou ze železáren knížete Colloredo – Mansfelda ve Staré Huti za asi 220 K). 

Obsah vyučování tvořily čtení, psaní, počty, vlastivěda, přírodověda a zpěv. Škola se ale snažila              

o další aktivity. Od roku 1903 začaly děti hrát divadlo. Správce školy zakoupil vlastní loutkové di-

vadlo, aby jím mohl vzdělávat děti i okolí. První představení bylo „Kašpárek se učí čarovat“, druhé 

„Princezna Včelka“ a pokračovaly další hry.

 V červenci 1908 se ve škole poprvé konala výstavka ženských prací spojena s dovednostmi 

a zručností školních dětí. V roce 1911 se zdejší škola zúčastnila Živnostensko – průmyslové 

a hospodářské výstavy v Příbrami, kam zaslala práce dětí, fotografi í a plán školy, geologickou mapu 

Čech a mapu okresu Příbram. 

 Od roku 1905 se na škole pořádala „stromková slavnost“. Při jejím zahájení promluvil správce 

školy pan František Bouška o významu stromoví a o tom, jak se mají stromy sázet a ošetřovat. Pak 

se žáci odebrali do panské višňovky a zasadili zde 30 stromů. I v dalších letech pak v obci vysazovali 

stromy. V roce 1908 např. vysadili před vchodem do školní budovy dvě lípy, pojmenované pak 

Císařské jubilejní lípy.

 Jestlipak víme, že i v roce 1968 byla před školou vysazena lípa? Stalo se tak 28. října k 50. výročí 

vzniku ČSR – je to „Lípa republiky“.    

  Mgr. Jaromír Tejkal
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 Dnešní pokračování o hřiměždickém pivovaru  bude o jeho vnitřním uspořádání a o jeho umístění 

v obci Hřiměždice. 

„Popis místností, jež ku výrobě přináležejí, a jich mezi sebou spojení, jakož i přístrojů tam se 

nacházejících.

Se silnice okresní směrem z Dobříše odbočí se nalevo kolem kostela dolů a po opětném odbočení 

vpravo přicházíme k pivováru, který postaven jest u panské zahrady a obehnán jest částečně budo-

vami a zdí. Vraty se vchází na pivovárský dvůr a odtud po levé ruce dveřmi do várny č. 1. Z této 

místnosti vedou dveře do bytu sládka, zapadací dveře do sklepa, dveře do humna, schody na valečku 

a schody na půdu nad byt pana sládka. Ve várně stojí u vchodu vpravo obezděná železná pánev pivní 

č.1 s topením v téže místnosti, dále vpravo vystírací dřevěná káď č.2 umístěná na nízkých zděných 

sloupcích. Mezi touto a pivní pánví zapuštěno jest v zemi kamenné korýtko č.3. Na zdi jest šrouby 

a skobami upevněné čerpadlo železné konstrukce sloužící ku čerpání rmetů, mladiny na kotel i ho-

tového výrobku na chladicí stok železný č.1. Po levé straně vystýlací kádě postavená jest dřevěná káď 

na vodu. Napravo od dveří stojí železný mačkací mlýnek (šrotovník) na slad a proti dveřím zazděn 

malý kotlík na vodu (ku mytí nádobí). Sklep na stáčení lahvového piva č. II. Do tohoto vchází se 

z várny dveřmi C, osvětlen jest jedním oknem vedoucím do panské zahrady. V místnosti té nalézá 

se stáčecí stroj na lahvové pivo, čerpadlo a kotlík pro stlačený vzduch. Humna č. III jest osvětleno 

dvěma okny. V místnosti té jest máčecí stok č.5. Hvozd č. IV. Do tohoto vchází se též z humna. 

Zde nalézá se hvozd zvaný „valach“ s topením v téže místnosti. V pravém rohu místnosti jest pec 

na pečení chleba. V místnosti stojí stolek, v němž uloženy úřední listiny pivovárské. Místnost ta 
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Milí čtenáři,

pojďme se ještě vrátit k naší první oborské  škole, postavené v roce 1866.

 Jak zvyk té doby praví, školní budovu je třeba řádně vysvětiti a hostinu k tomu uspořádati. To se ale  

mohlo uskutečnit pro brzký příchod zimy až v následujícím roce. Kdy zvláště příjezdová cesta a okolí 

školy bylo upraveno a všechno pak vyzdobeno zelení, fábory a prapory národních barev. V samotný 

den pak všichni ve svátečním byli oblečeni neb podobné slavnosti u nás ještě nebylo.

 Vše začalo v kostele v Hřiměždicích mší svatou, odkud pak šlo procesí až do Obor. Mezi tím přijeli 

i vážení hosté z okolních měst jako např. pan Josef Slavín Votýpka (vikář příbramský), který pak 

po hlučné střelbě z hmoždířů pronesl řeč o důležitosti školy, ve které i rodiče nabádal, aby své děti 

do školy posílali. 

 Po proslovu byla budova vysvěcená p. farářem Augustinem Tausnerem a první učitel František Henn 

složil přísahu školní. Slavnost končila bohatou hostinou v prostorách školy, ale oslavy pokračovaly 

ještě na taneční zábavě až do pozdních hodin večerních.

 Pan učitel F. Henn působil nakonec v Oborách pět let a po jeho odchodu jej vystřídal p. Alois Havlič, 

který předtím dělal podučitele v Prostřední Lhotě. 

 Od prvního července r. 1871 byla k Oborám přiškolena i obec Vápenice, což toho roku znamenalo 

přírůstek osmi dětí. A v letech 1872-76 do Obor docházely i děti z Nečíně, kterých bylo prvního roku 

osmdesát dva. 

 Ve škole se nejen vyučovalo, ale vznikla tady také dětská divadelní skupina. Svou první hru „Učitel 

ve francouzském zajetí“ hráli v r. 1873. Představení mělo úspěch a nejspíše inspirovalo i dospělé, kteří 

se jako místní ochotníci představili v r. 1877 s veselohrou „Doktor Heřmánek“ a fraškou „Sultánova 

smrt“. Do divadla se často zapojila celá rodina, a tak např. hráli starosta Jan Sobotka se svou ženou 

a synem, radní Josef Holobrada, Antonie Poslušná, bratři Mezkové, Jan Hošinský, František a Matěj 

Poslušní, Jan Sirotek a jeho sestra Marie, František Konvička a Josef Velas.

 K zajímavostem ještě patří, že školní rok v devatenáctém století ofi ciálně začínal 15. září a končil 31. 

července. Přičemž první i poslední den se chodilo do Hřiměždic na mši svatou, kde se tak potkávali 

žáci z Obor, Nečíně, Hřiměždic a Zvírotic.

 K takovému setkávání však docházelo ještě jedenkrát, vždycky v den narozenin Jeho Veličenstva 

císaře a krále Františka I., a to až do roku 1918.                                                              -jp-

OBORY 
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slouží i co úřadovna pro orgány c.k. fi nanční stráže. Valečka č. VII. Tato rozprostírá se nad hum-

nem a hvozdem, zde uloženy jsou zásoby ječmena a chmele. Sklep č. VIII. Sem vchází se z várny 

padacími dveřmi a jest bez oken. Zde ukládá se vykvasené pivo pro domácí výčep a též lahvové. 

Lednice č. IX. Do této vchází se ze sklepa, osvětlena jest jedním oknem.“

Další pokračování příště.

                                                                                 Vacek František, 

                                                                            Hřiměždice č.113
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 Vážení občané, rekreanti, pod-

nikatelé ve svém příspěvku bych Vás 

chtěl seznámit s pravidly a Vašimi 

povinnostmi  při nakládání s odpady 

v celém „regionu obce Nečín“.

 Doba se změnila. Velký konzum, 

rekreace a podnikání sebou přineslo 

velké množství odpadu všeho druhu. 

Jejich likvidace není lehká záležitost, 

zatěžuje jak obecní rozpočet tak i peněženky nás 

všech. Obec má ze zákona povinnost zajistit a uhra-

dit svoz nebezpečného odpadu, což také naplňuje a 

4krát ročně se tento svoz uskutečňuje, ale ze strany 

Vás občanů je velmi málo využíván. Obec za tyto 

služby ročně zaplatí cca 13 tisíc Kč. Za odpadky 

uložené v 5 koších (3 na návsi, 2 u základní školy) 

to bylo za rok 2007 17 225,- Kč. Za separovaný 

sběr - jedná se o kontejnery na sklo, papír, plasty 

a pitné nápojové kartony to bylo 105 tisíc Kč. 

15 tisíc Kč platí obec za svoz odpadu, který 

občané ukládají nedovoleným způsobem do ko-

vové ohrady. Znovu bych Vás chtěl vyzvat k tomu, 

abyste se odpadu velkých rozměrů nebo odpadu, 

pro které nejsou určeny kontejnery, zbavovali 

na vlastní náklady prostřednictvím pytlů s logem 

Dokas, které lze zakoupit v sídle fi rmy v Dobříši 

nebo na Obecním úřadu v Nečíni, svozem na 

sběrné dvory na vlastní náklady nebo 

využili přistavení velkých kontejnerů. 

Obec Nečín zaplatila za veškeré tyto 

služby Dokasu Dobříš v loňském roce 

celkem cca 150 tisíc Kč.

 Na jaře letošního roku jsme 

na základě rozhodnutí zastupitelstva 

obce umožnili všem občanům zbavit 

se odpadu větších rozměrů přistavením 

třech velkoobjemových kontejnerů v celé naší 

obci, za které obec zaplatila včetně likvidace 

14 643,- Kč. Za prvé pololetí letošního roku jsou 

již fi nanční náklady na likvidaci odpadu 86 tisíc Kč, 

což značí, že budou opět vyšší oproti roku 2007. 

Od července tohoto roku Obec rozšířila tyto služby 

o speciální kontejner, který je umístěn v chodbě 

Obecního úřadu v Nečíni. Do něj můžete odklá-

dat drobné vysloužilé elektrospotřebiče(fény, varné 

konvice aj.), dále mobilní telefony, kalkulačky 

a monočlánky. Dále bych uvítal, abyste více 

využívali sběrných dvorů v areálu Dokasu Dobříš 

a v Kamýku nad Vltavou. Do těchto sběrných 

dvorů můžete odvést bezplatně veškeré domácí 

elektrospotřebiče, avšak nesmí být bez přívodní 

elektrické šňůry či jinak demontovány.

Jiří Šimek, starosta obce Nečín

Pokračování textu ve Zpravodaji na str.3.

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

kdo se narodil  
v Nečíni Václav Muzikář, v Oborách Gabriel Mráz a Marek Šmíd

••

••

naposledy jsme se rozloučili
v Oborách
s paní Ladislavou Poslušnou ve věku 64 let
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Kde se pasou jeleni a laně, kde mají klid na odpočinek, 

odkud k nám přicházejí a kam odcházejí? Na to a na ce-

lou řadu jiných zajímavých informací ze života zvěře 

v našich lesích jsme se ptali zdejších myslivců.

V našich lesích je tzv. jelen povltavský. Oproti jelenům    

v brdskejch lesích je světlejší a silnější v paroží a zvěřině. 

Na Brdech řádí motolice jaterní, a tak ta zvěř tam není 

taková jako u nás. Říjiště mají za Oborami a Velkou. 

Tam  má zvěř  větší klid nežli  na Bělohradu, nad Vlta-

vou nebo na Vrchách. Většina lidí, kteří chodí do lesa, 

neví, proč by měla nevinná procházka někomu ublížit 

a nevrlost myslivců si vykládají po svém. Jelení zvěř 

potřebuje dlouhou dobu na trávení. Po pastvě zalehne, 

a když ji něco vyruší a zvedne, odchází pak i kilometry 

daleko. Zkrátí-li se jí čas na příjem a zpracování po-

travy, strádá. Situace se ještě zhorší, když jdou do lesa 

rodiče s dětmi a křičí nebo si lidé berou na procházku 

psy. Les je tu pro každýho. Pro zvěř i pro lidi. Je jen 

třeba dodržovat některý pravidla. Není jich mnoho: klid, 

nejezdit do lesa motorovými vozidly (včetně čtyřkolek!), 

pejsek na vodítku a projížďka na koních po veřejnejch 

cestách. Jeleni sem přicházejí z Kozích hor a Čeliny, 

jsou v Bělohradském polesí tak do půli srpna, pak 

odcházejí na říjiště za Obory a vracejí se v prosinci. 

Staří jeleni jsou samotáři, někdy chodí i ve dvou, mladší 

žijí v tlupách. Viděl jsem jednou na Bělohradu tlupu 

dvaceti dvou jelenů. Mladší kusy si rádi hrajou, otloukají 

se parohy, zápasí. V březnu se dá najít v lesích jejich  

paroží, ale musíte si pospíšit, aby vás nepředběhly myši 

a paroží neokousaly. U Dušník se našla trofej osmnác-

teráka. Je rozšířená mylná představa, že stáří jelena 

určuje počet přírůstků na jeho paroží. Tak tomu není. 

Například pětiletý kus může mít paroží dvanácteráka 

nebo jen osmeráka (čtyři výsady na každém parohu).

Zatímco odhadovaný počet jelení zvěře (vysoké) je 

u nás přibližně 25, srnčí je tady rozšířená mnohem víc, 

odhadem 70 kusů. Jeleni se převážně zdržují v lese, 

srny na polích a loukách. Kromě trávy spásají i vojtěšku, 

obilí, mladou řepku, v zimě ponejvíc ostružinové listí, 

které je zelené po celou zimu, žaludy, kaštany, pupeny 

stromů. Srnce můžete často v přírodě slyšet, vydavají 

pro někoho až strašidelný štěkavý zvuk, bekání. Je to 

varovný signál i ostatním, že není něco v pořádku. 

Srny za normálních okolností nebekají, ale... Seděl jsem 

jednou na kazatelně nad Sedlama a slyšim srnu, jak se 

snaží štěkáním někoho  zahnat. Jdu se tam podívat, srna 

nervozně pobíhá a najednou vyběhne lišák! V trávě leží 

právě narozený srnče, ještě se ani na nohy nepostavilo. 

Pomohl jsem jí, ale i beze mě by ho před liškou ubránila. 

Narozené srnče má od přírody zvláštní ochranu, je bez 

pachu. Predátor na ně narazí jen náhodou, nedá se 

vyčmuchat. Není ale nijakou vzácností objevit v lese 

nebo v trávě u lesa „opuštěného“ malého srnečka. 

Srna se s největší pravděpodobností pase někde 

opodál. Pokud ho necháte ležet a odoláte pokušení 

si ho pohladit, srna se k němu vrátí. V druhém 

případě ho s největší pravděpodobností opustí.

Stejně jako vysoká zvěř i srnčí strádá vyrušováním. 

Největší úhyn způsobuje člověk a jeho miláček, pes. 

Viděl jsem jednou, jak volně puštěnej pes přihnal srnce až  

do vesnice. Srna umí rychle běžet na krátkou vzdále-

nost, vytrvalost ale nemá. Štvaná zvěř je náchylná 

na zápal plic, zvláště v zimním období, a březí srna, 

kterou pes prožene 1 až 2 km, zpravidla potratí.

Na silnicích tady ročně přijde o život asi 18 kusů srnčí 

zvěře a bohužel stavy snižují i pytláci, zvláště v lesích 

u silnic. Je těžké proti  této trestné činnosti bojovat 

a není to bez nebezpečí.

 -jp-ez-

Za hory za doly
mé zlaté parohy, 
kde se pasou…

foto: archiv ČSOP Obory
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 V několika minulých číslech jsme se v této rubrice věnovali Dobříši. Nyní je na řadě Příbram. 

Nejstarší občané tu od roku 2005 využívají zajímavý program Život 90 – tísňová péče AREÍON. 

O bližší informace jsme požádali koordinátora programu ing. Libora Špinara.

 Tísňová péče AREÍON je sociálně-zdravotní služba určená pro seniory a zdravotně postižené občany.  

Monitoruje klienta v jeho bytě, je s ním v oboustranném spojení a v krizové situaci zabezpečuje 

poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou člověk  přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka. 

S nápadem přišel bývalý místostarosta MUDr. Ivan Šedivý, ředitel pečovatelské služby. Tento projekt 

umožňuje lidem s vážnými zdravotními problémy žít v prostředí, na které jsou zvyklí.

 Byt klienta je vybaven terminální stanicí systému tísňového volání, které umožňuje automatické spo-

jení  po telefonní lince s centrálním dispečerem. Klient nosí tísňové tlačítko neustále u sebe a jakmile 

potřebuje pomoc, stiskne ho v jakékoliv části bytu. Ke spojení s dispečerem dojde automaticky. Pokud 

klient není schopen komunikovat, poplachová zpráva se v průběhu třiceti vteřin objeví na počítači 

dispečinku tísňové péče. Sestra mající službu na dispečinku se pomocí automaticky zapnutého hlasi-

tého telefonu s bytem propojí,  zjistí, co se tam stalo a zajistí výjezd zdravotníků. Lze dokonce i vyřešit 

situaci, kdy klient, který si přivolá pomoc tísňovým tlačítkem, není schopen pohybu, a tudíž nemůže 

otevřít dveře.

 V případě, kdy by klient potřeboval lékařskou pomoc a nebyl schopen spustit tísňové tlačítko, po-

mohou  prostorová čidla, která v bytě reagují na pohyb. Pokud v nastaveném intervalu (obvykle 10 – 

12 hodin) čidlo nezachytí pohyb, dochází opět k automatickému zaslání tísňové zprávy do dispečinku 

a následnému hovorovému připojení. Klient, který opouští svůj byt na delší dobu, než je nastavený 

časový interval, musí přepnout jednoduchým způsobem prostorové čidlo z režimu ,,monitorování po-

hybu“ do režimu ,,hlídání objektu“. Pokud systém v tomto režimu zaznamená  pohyb, okamžitě  zašle 

do dispečinku zprávu a operátor informuje policii. Odborná pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně, 

7 dní v týdnu. Služba pro klienty bydlící v Příbrami stojí 150Kč (100Kč přispívá město), pro klienty 

z okolí 250Kč. 

 Chcete-li se dozvědět více, v pečovatelském domě v Příbrami, vám rádi poskytnou bližší informace.
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Periskop Příbram, s. r. o. � Redakční uzávěrka tohoto čísla 12. října 2008
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Před nedávnem mi poslala známá internetovou poštou upozornění na zajímavý program nadace Part-

nerství – Strom života. Stálo v něm: 

Již po deváté podpoří  program Strom života výsadbu stromů. Přerozdělana bude částka 500 000Kč. Žádat 

mohou školy, neziskové organizace, obecní úřady… Jedná se o osázení polní cesty, výsadbu aleje za hranicí 

obce, osázení veřejného prostranství, doplnění stromů ke kapličce... Výsadba nepůvodních druhů – túje, 

stříbrné smrky a cypřiše podpořena nebude.

Měla jsem v sobě ještě čerstvý zážitek z letní dovolené. S manželem jsme projížděli na kolech kraj 

kolem horního toku Svratky. V jedné vesnici, v níž bylo na první pohled patrné, s jakou péčí je 

místními lidmi opatrovaná a zvelebovaná, mě jedna věc více než zarazila. Uprostřed návsi u zrekul-

tivovaného rybníčku se sametově zelenými vysekanými břehy se tyčily 4 mladé túje. Dívala jsem se 

na tu podivnou scenérii a smutně si říkala: Proč? Proč túje? Proč ne duby nebo lípy nebo vrby? 

Po přečtení výzvy nadace Partnerství mě napadlo požádat o odpověď na mou nezodpovězenou otázku 

někoho z iniciátorů programu.

Odpověď přišla do dvou dnů.

Snažíme se, aby byly v maximální možné míře do krajiny vysazovány původní druhy dřevin, stejně tak 

povzbuzujeme výsadby starých odrůd ovocných stromů, které jednak zvyšují přírodní bohatství krajiny, 

mají ale i svou velkou hodnotu společenskou. Paměť stromů sahá do dob dávno minulých, kdy krajina ještě 

nebyla osídlená lidmi. Některé stromy se dožívají stovek i tisíců let – jsou pamětníky všech epoch našich lid-

ských dějin. Nejpřirozenějším způsobem propojují staré s novým, minulé se současným. Jsou pojítkem mezi 

kořeny lidských rodů, osudů a životů dávno vyhaslých a těch, které se nově rodí. Vykácením starých stromů 

narušujeme vazby s našimi předky. Obnovou a vysázením původních dřevin kontinuitu zachováváme.

Bohužel v našich zemích došlo k velkému a mnohde nevratnému narušení propojenosti starých tradic 

a hodnot přírodních i urbanistických s novými trendy, a to především na venkově. Někde bychom mohli 

použít doslova výraz vykořenění. Jiné evropské 

země dokázaly skloubit požadavky nové doby 

na větší míru komfortu a pohodlí s krajinou 

a tradiční architekturou mnohem lépe. My 

v Čechách se rádi obracíme jinam a na našich 

návsích, domech a zahradách se vyskytují 

převzaté cizí prvky tak často, že to původní již 

mnohde není ani k rozeznání. Túje, stříbrné 
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smrky a cypřiše jsou dřevinami převzatými odjinud. Četnost jejich výskytu brání harmonickému prolnutí 

krajiny, která je vně obcí s tou, která je uvnitř. Proto nadace Partnerství podporuje pouze výsadbu dřevin 

původních.

Týden poté, co mě známá upozornila na nadační program, jsem od ní dostala druhou zprávičku. Na-

psala jsem malý projekt na nákup dvou lip a od starosty dostala nejen souhlas k jejich vysázení u pomníčku, 

ale i souhlas na vytažení stávajících tújí. ( Z pana starosty z Drevník by měla nadace Partnerství jistě 

radost.)

-ez-

Každé konkrétní místo má své specifi cké přírodní podmínky, množství srážek, nadmořskou výšku, 

průměrnou teplotu, složení půdy. V lesním porostu, do kterého by nezasahoval člověk, by každý druh 

měl své místo. Zatímco na slunných a teplých mezích by kvetly keře šípku bez obav, že je zastíní lesní 

porost (nezastíní, tady je pro něj příliš sucho), opodál by se v lesním porostu vypínaly buky a staré 

jedle a spolu s  javory a lipami by vytvářely  porost, pod nímž by vyrůstaly semenáčky jedle a buku, 

které v mládí vyžadují hluboký stín. V okolí pramenišť by našly své místo vrby a olše přizpůsobené 

vysoké hladině spodní vody, která by jiným dřevinám v jejich růstu překážela. Každý z těchto druhů 

by byl na svém místě.

Jestliže by do tohoto lesa přišel člověk a rozhodl se změnit jeho  složení, třeba ve smrkovou mo-

nokulturu, vytvořil by porost  nepůvodní. Smrk by, na rozdíl od druhů původního porostu, nenalezl 

ideální podmínky pro svůj růst a ztratil původní odolnost  k nepříznivým změnám okolí např. vyšší 

náchylnost k napadení hmyzími škůdci, houbovými chorobami či vývraty. Volání po co nejširším 

využití původních dřevin není tedy výmyslem ekologů, ale i ekonomicky podložená snaha po citlivém 

přístupu k lesnímu hospodářství.

Miroslava Drobílková



KONÍČCI   KONĚ

Pane Veselý, jak a kdy se člověk dostane k tomuto 
zajímavému koníčku?
Zahradu založil otec a pečoval o ni s velkým zaujetím. 
Dlouho jsem byl jen pasivním účastníkem, pak jsem 
se v zaměstnání setkal s několika zapálenými ovocnáři, 
začal se pozvolna seznamovat se zahradnickými časopi-
sy a zjišťoval, že ovocnářství je mnohem dál, než byl 
obvyklý rozsah znalostí známý v prostředí našich otců. 
Chytilo mě to, začal jsem se probírat odbornou litera-
turou, učil se od amatérských zahrádkářů i profesionálů 
ze šlechtitelských a testovacích pracovišť. Viděl jsem, co 
vše je možné. S otcem jsme navštívili i některé speci-
alizované výstavy např. Zahradu Čech v Litoměřicích. 
To bylo přesvědčivé i pro něj. Začali jsme postupně 
vylepšovat agrotechniku, přinášet nové odrůdy, spous-
tu stromů jsme přeroubovali, vysadili nové, začali pěs-
tovat broskvoně atd. To trvalo asi 15 let. Se změnou 
společenských poměrů přišly i nové starosti, možnosti 
a příležitosti v osobním i profesním životě s nezbytným 
časovým nasazením, takže  posledních 15 let sleduji 
dění v ovocnářství jen pro udržení kontaktu. Po celé 
období však většinu celoroční péče zastával otec, nyní 
vzhledem k jeho vysokému věku zahrada nedostává co 
dříve a ani výsledky nejsou takové.

Jakým druhům ovocných stromů se daří v našich 
podmínkách. Kterým dáváte přednost vy sám?
Lze úspěšně pěstovat většinu běžných druhů, ale je nut-
né pečlivě vybírat z nabídky odrůd a kultivarů. Teplotně 
a půdními poměry se nemůžeme porovnávat s úrod-
nými nížinami nebo jižnějšími zeměmi. Pouze zklamá-
ní přináší snaha pěstovat odrůdy vyžadující dlouhou 
vegetační dobu a teplý podzim, náročnou agrotechniku 
a masivní zavlažování.
Z jabloní raději vynechme Golden Delicius a jiné obdobně 
nebo více náročné pozdě zrající odrůdy. Totéž platí i pro hruš-
ně. Pokud hrušni klima, půda a poloha nevyhovuje, pozná to 
každý na tzv. kaménčitosti dužiny. Plody obsahují neškodné, 
ale nepříjemné ztvrdliny a nedosahují ani lahodné chuti. Třeš-
ně a višně bývají bez větších problémů, výskyt tzv. klejotoku 
je často podněcován zimním řezem. Pletivo namrzá, rány se 
špatně hojí. Provádějme řez, až když stromy raší.
Dvacet pět let úspěšně pěstujeme broskvoně, naši sou-
sedé také, ale pouze ranější odrůdy zrající u nás od polo-
viny července do začátku září. Broskvoně naprosto nut-
ně vyžadují ochranu proti kadeřavosti. Lákavé broskve 
dozrávající v jižních zemích v srpnu u nás nevyzrají.
Meruňky jsou rizikové, v poměrně nevhodném prostře-
dí, byť vybereme (a musíme) chráněné stanoviště, sice 
neumrzají, ale často trpí tzv. mrtvicí (apoplexií), znena-
dání uschne větev, část stromu nebo i celý strom.
Slivoně – už dvacet let se musíme obejít bez domácí 
švestky, kterou zdecimovala šárka. Nahradili jsme je 
tolerantními odrůdami (Čačanská Najbolja, Čačanská 
Lepotica). Kromě toho se dobře daří i některým renk-
lódám. Problém je červivost a míra použití chemické 
ochrany.

Kterým dáváte přednost?
V zahradě, samozřejmě s ohledem na její velikost, 
dělá radost raná třešeň unikající červivosti – klasická 
Karešova, Kaštánka, višeň pro pikantní plody spíše 
pro kulinářské účely.
Švestky a některá z renklód, např. malvazinka, také 
leckomu přijdou k chuti a pro použití v kuchyni jsou 
nedostižné. Musíme využít odrůd švestek či pološves-
tek tolerantních k šárce. Pro přímou spotřebu pozdně 
letní nebo raně podzimní odrůdu jabloně např. stále 
vynikající klasický James Grieve, na uskladnění pak 
odrůdy zimních jablek, dobré zkušenosti mám  s Rubí-
nem. Hrušně pouze doplňkově, nějakou podzimní. 
Broskvoně různé odrůdy postupně zrající od července 
do začátku září – Harbinger, Red Haven. Podtržené 
broskve z obchodu nikdy nebudou tak lahodné a plné 
voňavých esencí jako ty dozrálé na stromě.
Když je dostatečný a vhodný prostor, pak bych neopo-
mněl vlašský ořešák. To jsou jistoty, až jako další bych 
případně doplňoval dalšími druhy - meruňka, mrazu-
vzdorné kiwi – a. arguta, vinná réva apod.

(pokračování v příštím čísle )                              -ez-
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LESNÍCI A LESNÍ DĚLNÍCI

 Lidé z některých profesí si představují práci v lese 
dost idylicky. Pohyb, vůni, klid.  
(pousmání) Klid člověk v lese má, ale lehká práce to není. 
Bolí. Nejvíc ruce a záda. Pracujete za každýho počasí, 
když vám prší na záda, praží do vás sluníčko, ve školkách 
jste celej den na kolenou, u stromků zase ohnutý k zemi. 
Když to ale děláte dlouho, tak si zvyknete.
 
Vy jste to - při dobrém zdraví- vydržela až do důchodu.
27 let. Začínaly jsme tehdy v roce 1978 dvě. Já a paní 
Vacková.  
Přišly jsme do party, kde už byly ženský dlouho a my 
jim nestačily. Tak nás dal hajný stranou a řek:“ Ženský, 
tady máte voplocenku a tu voplocenku musíte vožít“. 
Tak jsme s Věrou začínaly. Občas jsme byly v partě, 
ale to nebylo ono. Nejvíc  jsme si užily, když jsme byly 
samy. Chodily jsme víc pěšky, cestou něco natrhaly, 
něco nasbíraly. Utahaný jsme byly, ale srandy jsme si 
užily. To byly nejhezčí roky!

To tady ještě vedl polesí pan Kupka?
Kupka šéfoval a náš úsek, Bělohrad a Pánkovku, měl 
na starost hajnej Šimůnek. To byl dobrej hajnej. Pora-
dil, pomoh. Vobčas se taky rozzlobil, to když nám 
nedržely stromky nebo když jsme utekly.
Náš úsek byl nejhezčí! Líbilo se nám tu. Když nás 
potom přeřadili, tak to bylo smutný, nemohly jsme si 
zvyknout. Tady to bylo naše. My jsme se snažily, aby 
ten úsek byl hezky udělanej. Když ty stromky vidíte 
růst, víte, že jste je sázela a po vás tam zůstane les, tak 
je to krásnej pocit. A pak najednou zmizíte a hotovo. 
Vod tý doby jsem se tam nebyla podívat. 
 
Pracuje se v lese celý  rok nebo jste měly v zimě volno?
V lednu a únoru jsou „zimní prázdniny“. Brzy na jaře se 
začíná sázet a sází se až do května. Motyčkou uděláte jamku, 
někdy si sekerkou odseknete drn, pak tam dáte stromeček 
a zašlápnete, aby to drželo. Za směnu se dá udělat 300 - 
400 stromků. Někdy jsme ale ani nejedly, abysme to stihly. 
Sazenice se nezalívají, nechává se to na přírodě. Jak ale roste 
tráva, musí se srpem vyžínat. Pak jsme zjistily, že to někde 
dělají kosama, a tak jsme se to naučily taky. Není to jedno-
duchý neuseknout s trávou i stromeček. A hajný za váma. 
Vod jara se taky chodí do školek plejt semenáčky. Smrky, 
borovice, duby, buky. My tu na úseku měly i dost duklasek 
(douglasek), ženský na Besídce zase nějaký jedle. 

Semena si sbíráte samy nebo se kupují?
Na podzim jsme sbíraly žaludy, dubů je tady dost, 
na bukvice se jezdilo k Hluboký, ale borový a smrko-
vý šišky ženský nesbírají, to je mužská práce.

Když jsme u těch stromů, máte některý druh oblíbe-
nější než jiný?
Ne. Strom jako strom. Když s nima děláte, je to jedno. 
Třeba když se stahuje, tak smrk je těžkej, hlavně špič-
ky, když je chlapi nechaji dlouhý. Borovice je zase roz-
větvená, tak to máte nastejno. Nejvíc jsme se nadřely, 
když tady dělal v lese harlestor (stroj na kácení stro-
mů). Nadělal obrovský hromady a nás poslaly ty hro-
mady spálit. To se nedalo! Nahoře to shořelo, spodek 
zůstal. Rvaly jsme ty větve z těch hromad… Dřívejc se 
pálilo, teď už se nesmí.

Nebylo to nebezpečné,  pálit v lese dřevo?
Co pamatuju, nikdá se tu nic nestalo. A to jsme ani 
neměly nějaký hasicí přístroje. Motyčku – tou se to 
dokola okopalo a pití, kdyby bylo nejhůř. Taky se sta-
lo, že holky přišly za 14 dní a vono to hořelo. Kořeny. 
Ale nebylo to nic vážnýho. 

A co setkání s divočákem, se  zmijí…?
Zmiji jsem tu jaktěživa neviděla. V našem rajonu neby-
ly. Nejhorší jsou vosy. Hnízda mají v trávě i na strom-
kách, často do nich při ožínání seknete. A divočáci? 
Jednou jsme prořezávaly v oplocence. Říkám si, tady 
je to nějaký vyválený, jdu vejš a najednou prasata. Já 
zařvala, voni vyběhly a  jak se lekly, nevěděly, kudy z tý 
voplocenky ven. Třem se to nějak podařilo a to čtvrtý 
se vrátilo a běží těsně kolem Věry. Dlouho jsme si jí 
dobíraly, že jí chtělo vzít na Bělohrad.

Když jste celé dny v lese, to asi budete znát jako 
málokdo, kde „rostou“.
To víte, že místa máme, ale když je práce, není na hou-
by čas. Tak o svačině, chleba do ruky a něco nasbírat. 
Ale jít jen tak do lesa na houby, to ne.

Paní Kozohorská, dá se odhadnout, jak velký les jste 
za těch 27 let pomohla vysázet a opečovat?
To opravdu nevím, ale když jedu na Příbram, tak kou-
kám. Vím, kde jsem co sázela, mám z toho dobrej pocit. 
Bylo to hezký, všechno.                                    -ez-
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Skupinové foto z r. 1978:
p. Vávrová, Krákorová, Šmídová, Kozohor-
ská, Kadlecová, Vacková H., Veselá M., 
Špínová, Spilková, Pincová, Šimková, Vacko-
vá V., Štefanová, Kobíková, Veselá J.  
 
 

ROZHOVOR 

S PANÍ MARIÍ KOZOHORSKOU



POD LIPAMI

Pod lipami plynulo mé šťastné dětsví, začíná kapitolu o lípách v knize O našich 
stromech spisovatel  Jaroslav Špirhanzl a pokračuje: V každé vzpomínce na ty časy 
je představa starých lip nad potokem. Ještě jich tam pár stojí. Pokolení za poko-
lením si tam hrával celý houf dětí, mladí zpívali, staří rokovali. Družné stromy! 
Jak se k nim lidé scházeli v důvěře a pospolitosti! Kam jinam by mohl umístit 
Svatopluk Čech své vypravěče, ne-li do stínu lípy? „Košatá lípa rozklání stín větví 
kolébavých nad stůl prostý.“ Lípa žije dlouho, řadu století a je ozdobou každé 
krajiny, třeba už byla věkem zkroušena a vykotlána. Připomíná nám, že lidé byli 
dobří. Měli bychom sázet nové  a šetřit stařenky, které slýchaly mluvit třeba Jana 
z Husi. Znám lípy na křižovatkách cest, obrovské lípy u samot, na vsích, lipovou 
alej vedoucí do zámku kdysi vévodova, ale v srdci nosím ty, kde jsme si hrály jako 
děti. Podnes voní v mých vzpomínkách.
Botanikovi je lípa stromem listnatým, kvetoucím od června do srpna květy o pěti 
lupíncích s medovou kapkou na vnitřní stěně, nepukavými nažkami, vlastně oříšky. 
Poučil by nás, že v Čechách najdeme druh malolistý a velkolistý, ale poněvadž je 
mezi oběma mnoho přechodů, není snadné najít lípu, o níž bychom zcela bezpečně 
řekli, zda je to ta či ona.
Včelař by vychválil kvalitní, téměř tekutý lipový med a lípu s téměř šedesáti tisíci 
květy jako pastvu pro včeličky. Řezbář její bílé, měkké a lehké dřevo s téměř ne-
znatelnými letokruhy. Lignum sanctum, svaté dřevo. Z něj jsou vyřezány slavné 
oltáře a bezpočet křesťanských madon. Léčitel by doporučil voňavý léčivý čaj.
Lípa v překladech různých národů vždy značí ohebnost, měkkost, vřelost, mír.
Proto se asi spory dříve řešily pod starou lípou. Naladí prý soudce milosrdně, ro-
zhádané strany smíří a na světlo se dostane čistá pravda.
V Klokočově na návsi mají starou, prý tisíciletou lípu. Povídá se, že pod  ní zastavil 
a spočinul český král a římský císař Karel IV. se svou družinou L.P. 1370. Na je-
jím kmeni je deska s nápisem „Tisíc skoro let přeletělo přes moji hlavu a jsouc 
nejstarší v království, mohu vyprávět o sv. Václavu, o slávě Žižkově a Jiříkově, 
o ponížení lidu českého po bitvě bělohorské. Stáří moje nechť vzhlíží k šťastným 
dnům příštích věků.“                                                                                                           -ez-

 


