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Nečínští obyvatelé

   Obyvatelstvo v obci se postupně obměňuje. Lidé se stěhují, umírají, žení, vdávají. Objevují se 

zde nová jména, jiná, na která jsme byli zvyklí, mizí. Která příjmení jsou v Nečíni „původní” nebo 

alespoň dlouhodobá ?

   Máme možnost porovnat si současný stav se situací před 170 léty. V okresním archívu v Příbrami 

se nachází kniha „Protokol dílů stavebních obce Nečíně, kraj Pražský, okres Dobříšský”z roku 1839, 

ve které jsou zapsáni majitelé nečínských usedlostí. Přepisuji je do tohoto článku. Číslo před jmé-

nem majitele je popisné číslo domu, číslo za jménem udává výměru pozemku příslušné nemovitosti 

ve čtverečných sázích (1 čtv.sáh je 3,6 m2). Kdo chce, může si porovnat současný stav s tehdejším.

   Zajímavé je nejen porovnávat tehdejší a současná příjmení majitelů, ale všímat si i toho, jaká 

křestní jména se užívala; nebylo jich mnoho.                       

   V roce 1839 bylo ve vsi Nečín 64 popisných čísel. Sídlilo zde jen sedm sedláků; až na čp. 6 

všichni v „dolní vsi”. V č.1 to byl Matěj Pilecký(325 čtv.sáhů), v č.3 Josef Tesárek(215), v č.6 Jan 

Sirotek(590), v č.21 Jan Poslušný(239), v č.27 Matěj Krotil(259), v č.28 Josef Hrubý(333) a v č.29 

Jan Krotil(242). Dvě nemovitosti ve vsi vlastnil kníže Rudolf Colloredo Mannsfeld a to čp.4(368) 

včetně ovčína a statek čp.30(1127).

    Ostatní majitelé nemovitostí,převážná většina,byli „domkáři”:

2 Jan Hrabák(69); 5 Matěj Velebil(115); 7 Jakub Sobotka(86); 8 Josef Hlaváček(118); 9 František 

Punčochář(116); 10 František Buchal(74); 11 Josef Sobotka(67); 12 Josef Švec(77); 13 Matěj 

Černý(96); 14 Jan Formánek(97); 15 Jan Sirotek(96); 16 Josef Pilecký(83); 17 Václav Vlček(50); 

18 Josef Bartoš(148); 19 František Vojíř(98); 20 Josef Plavec(84); 22 František Sobotka(122); 23 

Matěj Petzina(74); 24 OBEC NEČINĚ(84); 25 Josef Gregor(115); 26 Jan Pilecký(94); 31 Matěj 

Vršecký(57); 32 Jan Synek(109); 33 František Novotný(55); 34 Josef Baara(70); 35 Martin Vla-

satý(58); 36 Václav Kacl(83); 37 Josef Kobík(81); 38 Josef Punčochář(70); 39 Vácslav Šimek(93); 

40 František Mácha(74); 41 František Kregor(65); 42 Josef Krotil(87); 43 Josef Hrabák(65); 44 

Samuel Steindler(104); 45 Vácslav Mezek(80); 46 Matěj Pilecký(61); 47 Matěj Vlček(85); 48 

Tomáš Velás(57); 49 Vácslav Petržilka(97); 50 Matěj Procházka(89); 51 Anna Křivonosková(35); 

52 Jan Sobotka(71); 53 Josef Šimek(103); 54 Matěj Sobotka(30); 55 František Vlček(36); 56 

Jakub Mašek(35); 57 Josef Sirotek(18); 58 Vojtěch Sobotka(40); 59 František Veselý(42); 60 Jo-

sef Hrubý(48); 62 Josef Velebil(40); 62 Jan Křivonoska(69); 63 Josef  Vršecký(70); 64 OBEC 

NEČINĚ(58).

     Jak vidíme spousta příjmení je v Nečíni stále. Jak to asi bude za dalších 170 let?      

    Mgr. Jaromír Tejkal
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Jak Hřiměždice ke “Kulturnímu domu přišly” 

   První číslo čtvrtletníku “Mezi lomy” uvádělo, že v Hřiměždicích u zdejšího velkostatku se nacházel 

pivovar, který svou působnost skončil v roce 1922. Objekt pivovaru chátral až do roku 1947, kdy 

po zklidnění 2.světové války se občané rozhodli, že se přebuduje na kulturní dům. Od úvah k či-

nům tentokrát došlo, a tak se v roce 1949 v Hřiměždicích otevíral „Kulturní dům Julia Duriše.” 

   První akcí v tomto novém, kulturním domě byla „Česká beseda žáků osmé a deváté třídy zdejší 

základní školy.” Pořádaly se tu plesy, divadla, taneční zábavy. Hrával tu také mnohokrát orchestr 

pana Polaty nebo Lesanka - oboje z jižních Čech. Místní ochotníci, kteří hrávali v zámku na par-

ketách, měli zde také svůj nový domov. My, školáci, jsme v kulturním domě hráli „Strakonického 

dudáka”  a pořádali „vánoční a velikonoční besídky.” A dále jsme provozovali různé kulturní akce, 

také tu hostovalo městské divadlo „Hořovice.” Pravidelně se zde hrálo kino. Bylo to na podzim        

v roce 1953, to se promítal fi lm „Únos.” Při promítání tohoto fi lmu se zjistilo, že kulturní stánek 

je v plamenech. Při zjišťování příčin vzniku požáru se ukázalo, že hlavním  důvodem byl pravdě- 

podobně zazděný trám v komíně a důvodem rychlého rozšíření požáru bylo také složení a uskladnění 

topolového dřeva v půdním prostoru kulturního domu. Když topolové dřevo chytne, hoří jako 

sláma. To, co za malou chvíli z kulturáku zbylo, byla pouze spoušt’- jen ohořelé zdi. 

   Požár kulturního domu hřiměždické občany tak nabudil a ne jenom je, ale i okolní spoluobčany 

z vesnic Hrachov, Obory a Háje. Všichni spojili své síly a přiložili ruce k dílu a za 9 měsíců se kul-

turní stánek v Hřiměždicích otevíral znovu s velkou slávou a byl i s novou přístavbou a krásnější.    

V padesátých letech byli lidé jeden k druhému více upřímnější a vstřícnější. Také dříve lidé více 

drželi při sobě, tolik se nechvátalo, nezávidělo a kultura byla vesnická. 

Občané a čtenáři našich listů, přál bych si tímto, aby se ta doba, kdy si lidé jeden druhého více vážili 

a respektovali se navzájem, byla po celý rok a ne jenom ted’před Vánocemi. 

Přeji Vám všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a do Nového roku 2010 jen to nejlepší. 

František Vacek, Hřiměždice č.p.113 

     

Milí čtenáři,

jedno české přísloví říká: „Oheň je velký dobrý služebník, ale zlý pán.“

Není snad jediného města, obce nebo osady, kterou by tento nezvaný host nenavštívil a kde by neu-

kázal svoji zhoubnou sílu. Proto lidé odedávna přemýšleli, jak a čím by měli čelit tomuto nepříteli. 

Ruční hasicí přístroje a později hasicí parní stroje byly vynalezeny až v polovině 19. století a do té doby 

muselo postačit několik slaměných košů, dva háky a pár žebříků zapůjčených od větších rolníků, jak 

tomu bylo například v Oborách. S nástupem a používáním hasicích strojů bylo zapotřebí i lidí, kteří 

by je uměli používat. První takový hasičský sbor byl zřízen v Praze roku 1853. Byl ovšem placený a 

ně-co podobného si menší města natož obce nemohly dovolit. Proto se začaly zřizovat sbory dobrovol-

ných hasičů, které si daly za cíl s nasazením života svých členů chránit před ohněm ohrožený majetek 

a životy občanů ve své obci a blízkém okolí. První český sbor dobrovolných hasičů byl založen ve 
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Velvarech r.1864. Následovaly: Kutná Hora, Tábor, Sedlčany....  V roce 1877 bylo již 152 sborů dobro-

volných hasičů s téměř 8tisíci členy. Kolem roku 1880 vzniklo několik sborů i v okolí Obor. Proto se  

r. 1888 na návrh p. Josefa Petřiny z Drevnik usnesli starosta obce Obory p.Jan Sobotka (čp.8) a p.Vác-  

lav Šprysl (řídící učitel školy) zaslat  veleslavnému Zemskému výboru Království českého jménem obce 

žádost o podporu z fondu hasičského pro věcné potřeby na pořízení stříkačky pro obec. Žádost byla 

vyslyšena a obec dostala 200 zlatých na hasicí náčiní. Avšak v obci i zastupitelstvu byli lidé, kteří z dů-

vodu dalších výloh z obecního rozpočtu nechtěli podporu využít a navrhovali ji i vrátit. Až na naléhání 

z Příbrami prosadil nový starosta p.Jan Vázal (čp.19) usnesení na koupi nové čtyřkolé stříkačky u fi rmy 

Fr. Smékala u Olomouce. Stříkačka byla dodána začátkem března r. 1890. Již 16.března 1890 přijeli 

hasiči z Verměřic (Hřiměždic), aby stříkačku vyzkoušeli za přítomnosti velkého množství oborských 

občanů. Všem se výkonný stroj líbil. Proto byli občané po tomto úspěšném cvičení vyzváni starostou 

obce i velitelem verměřického sboru, aby byl v Oborách založen dobrovolný hasičský sbor. Stalo se 

tak téhož dne v hostinci p.Jana Sobotky (čp.8, dnešní hostinec u Vandasů). Do sboru se přihlásilo 43 

obyvatel z Obor a Jablanců. Zároveň se dal dohromady organizační výbor s předsedou p. Janem So-

botkou, aby vypracovali a odeslali stanovy. Ty však nebyly na úřadě přijaty a musel se svolat nový výbor 

s předsedou řídícího učitele Václava Šprysla, který nové stanovy sám sestavil. Ty byly přijaty na valném 

shromáždění hasičů dne 25.května a schváleny obecním zastupitelstvem dne 28.května 1890. A již   

15. června 1890 pod č.61.787 byl nový hasičský spolek povolen veleslavným c.k. místodržitelstvím. 

Václav Šprysl (čp 54), řídící učitel – předseda sboru a pokladník 

Jan Havelka (čp 34), rolník – místopředseda

Josef Hájek – velitel

Hynuš Mařík – jednatel

Václav Poslušný (čp 46) – zbrojník       

                 -jp-

                                                              SRAZ HASIČSTVA - Příbram 1936
1 Sirotek Al. 24; 2 Sirotek Václav. - Závist;  3 Poslušný (Žáček) velitel; 4 Soukup Rudolf; 5 Plavec Fr. - Strupiná;                                                                  

6 Plavec Fr. (Šmerha); 7 Poslušný Fr. 37; 8 Holobrada Václ. 44; 9 Tesárek Václ. 57  
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 Vážení spoluobčané, blíží se 

konec roku 2009 a v současné 

době jsme na Obecním úřadě za-

hájili prodej známek na popelnice. 

Cena známek zůstává stejná jako 

v roce 2008. Každému majiteli 

nemovitosti je dána možnost si vy-

brat  z četnosti svozu dle vlastního 

uvážení a potřeby. Svozové pytle na 

odpad s logem fi rmy Dokas se na našem 

obecním úřadě prodávají po celý rok. Naplněný 

pytel s odpadem je však nutné ukládat na místo 

k tomu určené a to výhradně do kovové ohrady 

za prodejnou v Nečíni. Vytříděný odpad ( papír, 

sklo, plasty, nápojové kartony) ukládejte vždy do 

příslušného zvonu. V Nečíni, Skalici či Žebráce 

je jich k dispozici  dost, přesto  často  zmíněný 

odpad končí v igelitkách, pytlích, či různě po-

hozený v okolí zvonu a v horších případech           

v příkopech u silnic, kaštanové ale-

ji, nebo se tvoří nové černé skládky 

v přírodě nebo lesích. Letos bylo 

zlikvidováno několik černých sklá-

dek.  Ale již se tvoří další.

Dále bych chtěl touto cestou vyzvat 

všechny majitele nemovitostí a vede-

ní Zemědělského družstva Nečín, kteří 

ještě nemají své nemovitosti napojeny na 

veřejnou kanalizaci, aby tak v co v nejbližší době 

učinili. Z domků či chalup, které z technických 

důvodů nelze napojit a jsou trvale obývány musí 

být odpadové vody vyváženy na ČOV Nečín 

pouze fekálním vozem obecního úřadu.

 Jiří Šimek, starosta obce Nečín

Pokračování textu ve Zpravodaji na str.???.

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

kdo se narodil  
 v Nečíni Tereza Boštíková, Nikola Helebrantová, Jana Kopecká
 v Oborách  Anežka Plavcová a Nela Plavcová

••

••

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni 
s panem Bohumilem Muzikářem a Josefem Matějkou  
v Oborách
s paní Růženou Sirotkovou, panem Rudolfem Vídalíkem 
a Jindřichem Poslušným
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BEZEDNÁ PROPAST BRÁNÍ SVÉ TAJEMSTVÍ

1. Tajemství Kmotrovy díry

Zdálo by se, že v této zemi už neexistují místa, kde by 

se ještě dalo něco významného objevit. Nenechte se však 

mýlit. I zde, ve středu Evropy, jsou záhady, před nimiž už 

řadu let bezradně stojí badatelé vybavení nejmodernější 

technikou.

Hranická propast v lesích u Teplic nad Bečvou u Hranic 

na Moravě má na první pohled do legendární Macochy 

dost daleko. Je to jáma hluboká asi 60 metrů, jejíž jedna 

stěna je natolik povlovná, že můžete celkem bezpečně 

sejít dolů i bez horolezeckého vybavení. Tam pak sta-

nete nad hladinou jezírka, které rovněž nevypadá nijak 

impozantně.

Ale zdání klame. Nenápadná vodní hladina je zce-

la nepochybně nejhlubším jezerem přinejmenším 

ve střední Evropě. Chtěli byste slyšet nějaká čísla? 

Nejste sami. Dosáhnout dna se zatím nepodařilo ani 

potápěčům vybaveným přístroji pro velké hloubky, ani 

nejmodernějšímu průzkumnému robotovi.

Jáma, do níž strašno hleděti...

Ve středověku sloužila Hranická propast jako svérázné 

popravčí zařízení: delikvent byl spoután, zatížen a z útesu 

svržen do jezírka. Možná právě s touto skutečností souvisí 

pověst o přízraku loupeživého rytíře, který se tu prý zjevu-

je. Útvaru se říká také Kmotrova díra, podle německého 

slova Gevaterloch, jímž propast označovali Němci, kteří 

tu žili před válkou. Jméno vzniklo na základě pověsti, 

podle níž se tu propadla zem pod kočárem, který jel na 

křtiny, kde měl být kmotrem sám ďábel.

Podle geologů vznik propasti souvisí s hlubinnou so-

pečnou činností, kdy oxid uhličitý, který se vytváří při 

tavení hornin, stoupá geologickými vrstvami vzhůru, 

obohacuje podzemní vodu a společně s ní cestou 

rozpouští vápenec. V nedalekých Zbrašovských arago-

nitových jeskyních vytváří tento plyn neviditelná jezera, 

která zahubila jednoho z objevitelů těchto prostor.

První záznam o pokusu změřit hloubku jezírka na dně 

Hranické  propasti pochází z roku 1586. Tehdy vydal 

moravský zemský lékař Tomáš Jordán z Klauzenburku 

spis nazvaný O hojitelných vodách aneb Teplicích 

moravských, v němž se zabývá i Hranickou propastí. 

Správně si totiž povšiml, že v jezírku není obyčejná 

voda, ale termální minerálka. Popisuje toto místo jako 

„jámu, do níž hrozno hleděti” a zmiňuje se o muži, 

„kterýž nyní  v sedmdesáti letech jest, za své mladosti se  

v jezírku potápěl, protože byl dobrý plavec a chtěl jeho 

dna dosáhnouti. To se mu však nepodařilo”.

Pověsti o bezednosti zdánlivě vzaly za své roku 1903, kdy 

se olovnice spuštěná do jezírka zastavila v hloubce 36 

metrů. Když však chtěli toto místo v 60. letech prozkou-

mat amatérští potápěči, nenašli dno ani ve čtyřiceti met-

rech - šachta ubíhala dál do temné hlubiny šikmo pod 

skalnatou stěnu. Další expedice přinášely stejný poznatek 

z postupně stále větších hloubek: z 60, 80 a bezmála 

90 metrů. Dno nikde! Tam však možnosti tehdejších 

potápěčů končily. 

Pak se ale objevila dýchací směs pro velké hloubky, 

v níž převládá hélium, která umožňuje sestup hlou-

běji. Právě takovou směs  použili potápěči Lubomír 

Benýšek a Fraňo Travěnec 2. května 1981 a dosáh-

li hloubky 110 metrů. Ale ani tam dno nenašli. 

                                                    ing.Jan A. Novák

(pokračování v příštím čísle)  

Další články autora můžete najít na www.novakoviny.eu 
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Zeptali jsme se paní  profesorky Blahnové z Obor na akci, kterou pořádá Gymnázium a Obchodní akade-

mie Sedlčany. Jedná se o konferenci s názvem Vltava – řeka poznání. Čím je tato akce zajímavá a zvláštní? 

Připravili ji sami studenti.

Škola získala na začátku roku grant z Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR na realizaci 

zajímavého didaktického programu s názvem Vltava – řeka poznání. Prostřednictvím tohoto programu 

mají studenti během tří let získávat informace o řece a jejím okolí z různých úhlů pohledů, z růz- 

ných zdrojů a rozličných činností, například na biologicko – výtvarném kurzu na tvrzi v Holešicích  

u Orlické přehrady.  Komu z nás se poštěstilo zkusit si pod vedením ornitologa odchyt ptáků pomocí 

sítí a nahrávek,  instalovat živochytné pasti na drobné savce v noční přírodě  nebo naslouchat pomocí 

ultrazvukových záznamů dorozumívacím zvukům netopýrů. Projekt umožňuje studentům pracovat    

s moderní digitální technikou, účastnit se zajímavých přednášek a besed, absolvovat fotografi cké a fi l-

mové díly…  Studenti dostanou díky tomuto programu velký prostor pro realizaci vlastních nápadů    

a  přístupů. Konference pak je vyvrcholením roční práce na různých tématech souvisících  s Vlta-

vou, pro kterou si každá třída připravila svou prezentaci výsledků. Z toho nejzajímavějšího bych 

mohla jmenovat například  kvartu, která v rámci dějepisu sledovala a studovala historicky zajímavá 

místa (Hrazany, Vrškamýk, Křepenice, válečné bungry na Zrůbku), ze kterých natočila autentické 

reportáže. Sekunda zase vytvořila zajímavé panely k tématům – Karlův most, hrady a zámky podél Vl-

tavy,  model hradu Zvíkov, žáci napsali několik pohádek o Vltavě a vytvořili k příběhům své ilustrace. 

Studenti čtvrtého ročníku Obchodní akademie poreferovali o tom, jak si  založili fi ktivní cestovní 

kancelář Vltavaráj a připravili pro zájemce nabídku zájezdů kolem Vltavy. Diváci se také dozvěděli, co 

to znamená  zpracovat pro celý chod kanceláře roční  fi nanční rozvahu.

Celý program je zaměřen na to, aby výuka byla více o životě, aby se studenti učili dívat na věci a udá-

losti kolem sebe z více úhlů pohledů a v neposlední řadě i o tom, aby to byli oni, kdo jsou při výuce 

aktivní, ne jejich učitelé.                                                                                      Eva Blahnová

Pro nás, kteří jsme se konference nezúčastnili je potěšitelné, že část  zajímavých činností vzniklých v projektu 

Vltava si budeme moci prohlédnout na internetových stránkách Místo pro život. Stránky budou  otevřeny 

pro veřejnost na jaře příštího roku. O jejich spuštění vás budeme informovat. -ez-



Téma životního prostředí se v uplynulých třech měsících řešilo více u stolů a na papírech nežli        

v krajině. 

V Oborách si místní lidé na veřejném setkání vybrali architekta, který jim pomůže vytvořit architek-

tonický  koncept řešení prostor kolem hřiště a Jindrovského potoka. Pokud vše vyjde a kromě návrhů 

a fi nancí z projektu AG21 získá obec peníze  i z jiných zdrojů, mohl by tu vzniknout krásný přírodní 

komplex hřišť a „hřišťátek“ pro všechny věkové kategorie s vycházkovou stezkou podél potoka. Další 

setkání s veřejností v Oborách bude zaměřeno tematicky na vybavení dětského hřiště pro nejmenší. 

Obec ve spolupráci s občanským  sdružením připravuje druhé setkání, na které budou  pozváni rodiče 

malých dětí (i další zájemci). Prohlédnou si návrhy vybavení  hřišť u nás a v zahraničí a pomůžou 

vybrat takové, které bude optimálně vyhovovat místu i potřebám oborských malých dětí.

V Hřiměždicích se takovéto setkání plánuje na konec ledna.

 V Nečíni tři studia architektů řešily v rámci ideové soutěže možnosti rekultivace  a využití krajiny pro  

děti i dospělé a zároveň se pokoušeli  rozlousknout oříšek úpravy prostor okolí školy. Vítězný návrh 

ing. Evy Wagnerové, který jednohlasně  vybrala  porota jako nejkvalitnější, je dokumentem, který 

může Nečíni pomoct citlivě realizovat malé úpravy v krajině i v obci.

Soutěž se připravovala téměř rok, podklady vytvořily padesátistránkový dokument, nejdelší přípravné 

jednání trvalo 13 hodin a práce skrytá za 12 předloženými panely s návrhy  tří autorů se dá jen tušit. 

Soutěž byla zahájena 1.srpna, skončila 16. listopadu. K účasti byla vyzvána 4 studia, 3 z nich  účast 

přijala. V porotě zasedal i známý architekt a herec David Vávra. Sedmičlenná porota složená ze čtyř 

architektů a tří zástupců obce po sedmihodinovém jednání stanovila pořadí účastníků:

1. místo:  ing. Eva Wagnerová 

2. místo:  ing. arch. Vladimír Vašut 

3. místo:  Studio LOW.

co řekli o soutěži:

Ing. arch. Wertig, předseda poroty: Vítězný 

návrh je hluboký a křehký. Nebude snadné ho 

přiblížit lidem a medializovat, ale bude dobré 

se jím nechat vést.

akad. arch. David Vávra (poté, když bylo 

zjištěno, že návrh řešení okolí školy nemá 

na jednom povinném návrhu zakreslenu 

tělocvičnu a hrozí mu vyloučení ze soutěže) 
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9 Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í

řekl směrem k anonymnímu  autorovi: Buďto  nemá co říct nebo zná cenu mlčení.

Jan Plavec (sekretář soutěže): Bylo příjemné poslouchat porotu, jak hodnotí jednotlivé návrhy a obdi-

vuhodné, jak soutěžící pronikli do naší krajiny.

Ing. Petr Velička, člen poroty: Je  zázrakem a cenným obohacením pro lidi žijící v Nečíni, že se po roce 

příprav podařilo soutěž s výborným výsledkem dokončit. Zároveň je třeba mít na paměti, že jde o velmi 

slibný začátek. Jen s dobrou vůlí a ve vzájemné spolupráci všech zainteresovaných lze dovést dobré myšlenky 

k realizaci. Ač to tak nemusí na první pohled vypadat, má tato soutěž více než regionální význam. 

Ing. Jakub Chvojka, člen poroty:  Ve světle určitého skepticismu a otrávení, které vyvolává dojem, že v naší 

zemi nic nejde, je určitě krajinářská soutěž v Nečíni veliká událost. Z pohledu krajinářského architekta se 

jedná o soutěž zásadní a možná i přelomovou, protože soutěžní úloha na volnou krajinu a vesnici zároveň 

nebyla v ČR možná nikdy vyhlášena. Jsem rád, že jsem mohl být při tom. Vážím si práce a nasazení lidí, 

kteří ji připravili.

Ing. Kaiser, člen poroty za obec Nečín:  Ing. Wágnerová popisovala krajinu okolí Nečíně tak krásně, že 

mi běhal příjemný mráz po zádech. Do té doby jsem si neuvědomoval, kde žiju.

Nemůžu se zbavit dojmu, že druhé místo obsadil návrh, který je více recesí než důkladným rozborem kra-

jiny. Překvapilo mě, kolik práce a jak široký záběr stojí za třetím návrhem.

RNDr. Luděk Zirhut, člen poroty za ZŠ Nečín: Pojetí paní Ing. Vágnerové má ducha a hloubku. Jsem 

rád, že přesvědčivě vyhrála.

  

Dne 20. ledna si budete moci návrhy prohlédnout. Výstava v ZŠ Nečín bude doplněná výkladem 

jejich autorů. Na výstavu přijede i David Vávra. Pokud bude v té době mrznout,  vyzve porota místní 

na hokejové utkání do jednoho z nečínských lomů. Diváci jsou vítáni. 

-ez-



, KONÍČCI  KONĚ

Pokračování rozhovoru: … paní Vacková bylinky 
sbírá v přírodě i si je pěstuje sama.

Jsou nějaké bylinky, které i Vy nakupujete?
Nakupuji hlavně semena, např. ostropestřec, len, 
fenykl, oves, anýz..., protože by bylo složité je 
získávat bez kombajnu, a pak také bylinky, které 
už jsou v běžném bylinkářském rejstříku zavede-
ny jako např. medvědice, lékořice. Medvědice je 
jednou z bylin do urologického čaje, který jako 
jediný předepisují i lékaři.

Jaké bylinky rostou v našem okolí?
Tady je dobré prostředí; jsou tu dva biotopy: 
Vápenice a Buda. Rostou tam i chráněné druhy 
rostlin. Problém je v tom, že jakmile se ty lou-
ky přestanou sekat, tak většina druhů vyhyne. 
Zatím sekané naštěstí jsou. Tady najdu většinu 
bylin: řepík, třezalku, tužebník – ten se musel 
zasít, mateřídouška, truskavec, vrbovka, rdesno 

blešník, vrbka úzkolistá,  list maliníku, jahodní-
ku, borůvky, brusinky... 

Označila byste nějakou bylinku jako „nej“?
Univerzální je řepík, znají ho po celé Evropě a dá 
se z něj udělat čaj, koupel, olej i mastička. Užívá  
ho nejvíce lidí, protože se jim už na něco osvěd-
čil. Ještě bych k tomu doplnila tužebník, který 
přirovnávám k řepíku. Řepík roste na suchých 
místech a tužebník na vlhkých. Tak mi přijde, 
že jsou to rostliny na spoustu potíží, rostou tady                    
u nás a myslím, že kdyby je lidé pili alespoň občas, 
tak by si pomohli ke zdraví.

Jak by se měly bylinky používat a jakou mají 
účinnost?
Bylinky jsou hlavně na prevenci, ale potom i na 
léčení. Na první místo kladu prevenci a říkám to 
každému, kdo to chce slyšet. Když třeba jednou 
za 3 měsíce vypijete jeden čaj (balení) nejlépe ve 
směsi, protože bude chutnější, tak se vyvarujete 
mnohým problémům, jak nachlazení, tak zane-
sení organismu a posílíte si obranyschopnost. Po 
dvaceti letech praxe se mi to mnohokrát ověři-

lo. Když se občas bylinkový čaj vypije, tak ani 
ta chřipka a angína není tak silná. Léčit angínu 
bylinkami už nelze, ale když je budeš popíjet pře-
dem, třeba si ráno uděláš bylinkový čaj  místo 
černého, tak si podpoříš imunitu, a když se pak 
potkáš s těmi bacily, tak tě to hned neskolí, pro-
tože v sobě něco z té přírody máš. Čaj z bylinek 
je složitější na přípravu než pytlíkový. Louhuje se 
10-15minut, ale když se tomu věnuje ten čas, tak 
ono se to vrátí. Dlouhodobě by se jedna bylinka 
neměla užívat. Po šesti týdnech je vhodná měsíční 
přestávka. Jinak u většiny bylin látky neúčinkují 
hned,  trvá to několik dní. Třeba u třezalky mám 
vyzkoušeno, že účinkuje až jedenáctým dnem.  
Pokud se jedná o nějaký chronický, dlouhodobý 
problém, tak i to léčení trvá déle. Jeden známý 
bylinkář říká: „Jak dlouho ten problém u člověka 
je, tak dlouho se léčí.“ 

Slyšel jsem, že dvakrát do roka by se měla dělat 
očistná kůra. Co je na tom pravdy?
Je to dobrá věc, ale já dávám přednost tomu popí-
jení čaje. Přece jenom je rychlá doba (chceš toho 
moc stačit nebo tě to nutí), je moc práce a povin-
ností a na posty a třídenní kůry není moc času. 
Schůdnější je si alespoň o víkendu udělat dobrý 
čaj. Tím se také pročišťuje a posiluje organismus. 
Očistné kůry by se měly dělat tak, jak říkají tradi-
ce, před Vánoci a před Velikonoci. Před Vánoci, 
aby se tělo připravilo na hodování.... a před Veli-
konoci, aby se zregenerovalo po zimě. Největším 
zdrojem nečistot pro tělo je špatný vzduch (tope-
ní, auta..) a pak také chemické látky z potravin. 
Vždyť všechno dovážené ovoce i zelenina jsou 
chemicky ošetřovány. Nedostatkem vitamínu to 
není, protože ty tady už léta máme a nemocní 
jsme naopak čím dál víc.  

Které bylinky byste doporučila do každé 
domácnosti?
No, ty co tady rostou: lipový květ, mateřídouška, 
meduňka, řebříček a samozřejmě kopřiva. Ales-
poň těch pět.

Nastává zima, co Vás paní Vacková v tomto 
období čeká?
Práce venku končí až když zamrzne půda. Do té 
doby ještě mohu pracovat na sběru kořenů. Musí 
se vykopat, očistit a nakrájet … je to dost pracné. 
Pak míchám a sáčkuji čajové směsi. Proti nachla-
zení  a chřipce jsou pořád pryč. Také každoročně 
jezdím na trhy lidových řemesel, kam se bylin-
kářství také počítá, do Rožmitálu p.Tř. a Březnic-
kého zámku. Dodávám čaje na vánoční výstavy a 
často si o ně lidé i píší. Tak začátkem března  už 
mi ale začíná práce venku.   

-jp-
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JAK SE DĚL Á PODKOVA

11 R O Z H O V O R

S PANEM MILOSLAVEM HLOUŠEKEM

 Jak se dělá podkova?
Nejčastější druhy podkov jsou tři: dosti-
hové, sportovní a tažné. Podle toho se volí 
tloušťka pásoviny. Podkovu dělám přesně 
podle kopyta, změřím si jeho obvod, šířku 
a délku.

Nejprve se musí nažhavit až na 900°C.

Upraví se na bucharu, tak aby 
konce byly trochu užší. 

Pak se stáčí na šířku, kterou 
jsem si změřil.

Dál se takzvaně rýhuje, aby 
se podkovák zapustil. Rýha se 
děrovačem ještě prorazí, aby se 
skutečně  zapustil. Na rýhování 
je speciální kladivo-rýhovník.

Když už je polotovar hotový, 
tak vpředu   vytvářím   tak-
zvanou čapku, která se opře 
o kopyto.   U tažných koní se 
dělají i na koncích. Aby lépe 
držely, jak jsou v záběru.

Poslední fáze je vyrovnávání.

Nakonec se podkova ohřeje na 
600° a připaluje se na kopyto. 
Ona hezky sedne a na konec se 
ještě přibije podkovákem. V při-
bíjení už musí být praxe, aby se 
kůň nezakoval a nezačal kulhat. 
Já na to už špatně vidím, ale 
dělá to můj syn, kterého jsem to 
naučil. Ková koně velice dobře.

 -jp-



Z DENÍKU ARCHITEKTA

Poprvé jsme do Nečíně přijeli jednoho vyhřátého podzimního dne a zaparkovali 
jak jinak než na návsi. Hned nám bylo jasné, že tohle místo je jedním z adeptů na 
dořešení, je to přece srdce vesnice, přitom takhle v zatáčce, vlastně jen parkoviště 
před hospodou, obecní úřad trochu stranou, všechno tak trochu nedobře. Pořád 
v nás dřímají architekti, tohle uděláme takhle a takhle a bude, jasná věc. No nic, 
necháváme to na potom a vyrážíme, kam nás srdce táhne, k lomům. Máme to 
všechno načtené, nikdo z nás tu ještě nebyl, nevíme co čekat, ale lomy lákají. Za 
bývalou školkou na nás zpoza plotu mečí jakési kudrnaté kozy bez paroží. Měšťáci 
na vsi. Pahorek  s jednotlivými dírami procházíme v němém úžasu. Průhledná 
voda, člověkem zhotovená skála, kolem borový les, ptáci a klid… co tu vlastně řešit, 
když je tu tak dobře a jinak než jinde. Každý zásah by byl navíc. Takřka rozněžněni 
chceme jen posbírat odpadky  a prohlásit vše za hotové. Kolem obří díry nového 
kamenolomu se díky rozpačité radě ukrajinského dělníka přiblížíme k místu nále-
zu bronzového pokladu, na něž se jakožto Štorchovi horliví čtenáři rovněž těšíme. 
Najít ho ale neumíme, pobloudíme chvíli pod jehličnany, bereme to odspoda 
odshora a už se sápeme zkrvaveni z ostružiníku. Tady někde to zřejmě bylo a zase 
má být. Měšťáci v lese. Pastvinou obcházíme pěkně ze široka celé území, okuku-
jeme samoty jednotlivých dvorců, nasloucháme zvukům obojživelníků  uprostřed 
vrbin. Znaveni přívalem dojmů šplháme na návrší pod lesem a přehlížíme celý ten  
„ ďolík “.  Je tu pěkně i bez nás, říkáme si v duchu, nikomu se odsud nechce. 

Ing. Arch.V. Vašut

pokračování příště


