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z historie školy

Po roce 1948 došlo ve školství,  stejně jako  v celé společnosti,  k závažným změnám. V roce 
1949 vstoupil v platnost zákon o jednotné škole. K oslavám 1. a 9. května byly přidány 
oslavy VřSr a 25. února, 28. října se místo vzniku čSr začal slavit „den znárodnění“. 
Významnými dny se staly také narozeniny V. I. lenina, generalissima Stalina a „prvního 
dělnického prezidenta“ Klementa Gottwalda. byl zrušen Junák a děti byly přesvědčovány 
ke vstupu do pionýrské organizace. bylo zrušeno náboženství jako vyučovací předmět a děti 
začaly být vedeny k „vědeckému světovému názoru“ a k pochopení nutnosti zostřeného 
třídního boje. Na školách se od 4. ročníku začal povinně učit ruský jazyk. V prvních letech 
byla ale úroveň výuky slabá, protože učitelé sami rusky neuměli. 

Koncem školního roku 1952/53 byli lidé překvapeni nejen nečekanou „měnovou refor-
mou“ a zrušením potravinových lístků a textilních bodů, ale také školskou reformou. Po 
vzoru SSSr byla národní a měšťanská škola sloučena do jednotné osmileté základní školy. 
Protože dosud byla povinná školní docházka devítiletá, vyšli v červnu 1953 ze školy najed-
nou žáci ze dvou ročníků – jak z 9. tak i z 8. třídy. Ti osmáci, pro něž nezbylo místo na nově 
vzniklých jedenáctiletých středních školách, nebo jiných středních či učňovských školách, 
mohli ale navštěvovat tzv. učební kurz (UK), kde se probírala látka 9. třídy. Ostatním 
osmákům ale vznikla značná mezera ve vzdělání, což však ve „straně a vládě“ nikoho příliš 
netrápilo (ostatně něco podobného  se stalo  i v r. 1976).  K 9. třídám  se školy vrátily  až 
v r. 1959, kdy vznikla tzv. základní devítiletá škola. 

Naše škola se v 50. letech postupně pomalu modernizovala. V r. 1954 zde byly zřízeny 
šatny, v r. 1956 školní jídelna pro 80 strávníků (školu v té době navštěvovalo 130 žáků) a 
dílna, v r. 1957 byl vybudován vodovod (napojený na školní studnu). V r. 1958 byl ve škole 
uveden do provozu splachovací záchod, instalovány zářivky a zakoupen promítací přístroj. 
Od školního roku 1959/60 byla povinná školní docházka rozšířena z osmi na devět let 
(zdŠ) a žákům začaly být poskytovány učebnice a školní pomůcky bezplatně. dalšího 
roku vstoupily v platnost nové učební osnovy (z čSr se také stala čSSr) a u školy bylo 
zřízeno hřiště.
      

 Mgr. Jaromír Tejkal
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Počátek školy - soukromé vyučování dítek. 
V roce 1710, aby se dítkám již v útlém mládí dostalo vyučování, ustanovil majitel 
verměřického panství, rytíř Vilém mladota ze Solopysků, na své útraty soukromého učitele, 
jež dítky poddaných jeho v psaní a čtení vyučoval.
zřízení školy.
roku 1786 byla ve  Verměřicích zřízena první škola. Tehdejší majitel panství,  pan František 
muller, převzal nad školou patronát a ustanovil při ní zkušeného učitele, Jana bartáka. Když 
ten  povýšen byl na výnosnější školu do Pyšel, přišel do Verměřic Václav Snětivý, kterýž dne 
12.července 1797 nastoupil službu školní. Škola byla umístěna v malém, pro účely školy  
nevyhovujícím domku, darovaném milostivou vrchností. 
Stavba školy.
V roce 1820 stará místnost pro stále narůstající množství nových dítek nepostačovala. ba-
ron  emanuel z Stillfriedů dal postaviti prostornou budovu novou (č.p.19). Příjem učitele 
v té době činil 125 zlatých a 58 stříbrných, k tomu 3 3/8 míry obilí, štoly a koledy.
roku 1853 zesnul v Pánu učitel Václav Snětivý a nástupcem jeho se stal provisor, Filip 
Widemann, kterýž v té hodnosti působil zde až do roku 1872. Po něm nastoupil na místo 
správce školy učitel alois Semanský.
V té době dala slavná okresní školní rada  vnitřek budovy školní důkladně spraviti. byloť 
opravy také nejvýš zapotřebí, neboť stropy hrozily jak v učebně tak i chodbě spadnutím. 
Počátkem školního roku 1872-73 byla zdejší jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní. 
místnost pro první třídu najata byla v budově stavitele Jana Spilky na Kovárně za roční 
nájemné 80 zl. za podučitele povolán byl Karel mrkvička, řídícím učitelem jmenován 
alois Semanský. Škola zdejší jest ve třetí třídě služného, t.j. učitel požívá 400zl,  podučitel 
280zl.
roku 1873 zemřel po krátké nemoci důstojný P. Sugustin Taussenan, farář verměřický. byl 
horlivým učitelem náboženství. Pokoj popeli Jeho. dne 8.měsíce září 1873 četl nový pan 
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Školní rok 1893-94 byl posledním školním rokem ve staré školní budově č. 54. Ve škole 
bylo zapsáno celkem 134 dětí, z toho 56 v první třídě a 78 ve druhé.
Stávající stará škola nestačila pojmout stále se zvyšující počet dětí, proto se dne 13. září 
1890  konalo  v Oborách  řízení  o přístavbě školy  za účasti zástupců  okresní školní rady 
v Příbrami, obecního úřadu a mŠr (místní školní rady). bylo zjištěno, že ke školní budově 
nelze přistavit další třídu a že  ani nelze kvůli špatným základům školu zvýšit o jedno patro. 
bylo tedy rozhodnuto zřídit z bytu řídícího učitele druhou třídu a pro něho postavit domek 
v místech, kde byl v té době domek č.2. K výstavbě však nedošlo, proto byl předložen 
okresní školní radě v Příbrami plán a rozpočet na přístavbu stávající školy. Plán byl vrácen 
s poznámkou, že není dobře vypracován. 
celá záležitost našla nové řešení - vybrat nové místo a postavit školu novou. za tím účelem 
se dne 31.října 1892 konalo komisní řízení, kde se ze tří navržených stanovišť jako nejlepší 
vybralo místo na poli Josefa Pileckého, rolníka v Oborách č.5, které bylo odkoupeno míst-
ní školní radou za 600 zlatých.
dražba na školu byla otištěna v časopise „Příbramské listy“ a časopise „Pražský deník“, ke 
dni 15. listopadu 1893. Jako dražebníci se dostavili stavitelé antonín bachtl a Josef roz-
sypal z Příbrami a pan František Kadlec z dobříše. Vyvolávací cena byla na částku 12451 
zlatých. Nejnižší částku a to 11470 dal pan  Kadlec z dobříše, a proto mu mŠr stavbu 
školy předala.
S úpravou staveniště a hlouběním studny se začalo hned 20. listopadu 1893. Pro příznivé 
počasí se pokračovalo skoro celou zimu a již 4. dubna 1894 byl položen základní kámen 
k nové budově za přítomnosti celé školní rady. Ukončení stavby i s veškerým vnitřním 
zařízením bylo přislíbeno do 9. září 1894. 13. září 1894 se konala kolaudace školy za 
přítomnosti okresního stavebního komisaře, okr. školního inspektora, okr. lékaře, všech 
členů mŠr Obory, zastupitelstva obce a řídícího pana učitele. Školní budova byla přijata a 
odevzdána ke svému účelu.

Václav Šprysl z kroniky školní: „Školní rok 1894-95. V nové budově školní! Jak příjemně zní 
ta slova, když po osmnáctiletém strádání, při nedostatku místa, světla i vzduchu, konečně 
možno se přesídliti do budovy moderně zařízené a vším potřebným opatřené! budiž za to 
bohu dík a občanům čest!“

-jp-

Z kroniky 
obce

farář, důstojný P. Karel burian, svou první mši Svatou. V roce 1874 po odchodu výpo-
mocného podučitele Karla mrkvičky ustanoven za nástupce téhož Julius Graf, téhož času 
poštovní výpravčí. V měsíci květnu podala místní školní rada ku sněmu žádost za udělení 
zemské subvence na stavbu nové školní budovy ve Verměřicích. 

František Vacek, Hřiměždice č.113
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámil 
s většími úkoly, které nás v nej-
bližší době v Oborách čekají. 
Věřím, že bude konečně za-
hájena stavba dětského a více-
účelového hřiště za kabinami, 
na kterou jsme požádali o dotaci. 
dětské hřiště pro nejmenší děti začne brzy 
pořizovat Občanské sdružení za životní 
prostředí, snad za aktivní pomoci všech, 
kteří mají o toto hřiště zájem.
rádi bychom se pustili i do stavby kanali-
zace a čističky. V loňském roce však nebyl 
vypsán dotační titul, z kterého bychom 
mohli čerpat finance. letos by se tak mělo 
stát na sklonku léta.

V současnosti řešíme zvýšení 
bezpečnosti na hlavní komuni-
kaci 1/18. Odpovědné orgány 
však na zavedení bezpečnostních 
prvků nechtějí slyšet. zřejmě 
čekají, až se i tady něco stane…
Vážení občané, v brzké době by 

se Vám měl dostat do rukou kon-
cept Strategického plánu rozvoje 

obcí Hřiměždice, Obory a Nečín. Nebojte 
se svými připomínkami vyjádřit, jak si ro-
zvoj našeho regionu představujete právě Vy.
do roku  2011  přeji  všem  Oborákům,  
ale i všem občanům mikroregionu HON 
hodně štěstí a hlavně zdraví.

                                                             
                                       Václav lundák                                                                                              

   starosta obce Obory

SlOVO STarOST y

žIVÁ KrONIKa

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni s paní libuší Hudcovou a marií Krotilovou,  s panem          
miroslavem Trnkou
v Hřiměždicích s panem Jaroslavem bartůňkem, Josefem čer-
vinkou, Janem Kocourkem, Josefem Tulachem, Jiřím žákem
v Oborách s paní růženou lundákovou, s panem Josefem 
říhou

kdo se narodil
v Nečíni: Jakub Kuchař, Sára Sochorová                
ve  Skalici: Jáchym Pospíšil   
v Hřiměždicích: Nikola Fuhrmann, magdalena dlouhá, Tereza Vacková
v Oborách: adam rambousek, claudie Sádovská, eliška Teichmanová, Samuel 
Vaňous, Tara Weidema

✳ ✳

✳ ✳
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záhadný kruh u dobříše

Nedaleko dobříše se nachází objekt, který by jistě 
zaujal i samotného ericha von dänikena. elipso-
vitý val obklopený vodním příkopem neohraničuje 
žádné stavby a zjevně nemá ani obranný charakter. 
Přestože tabulka hlásá, že jde o slovanské hradiště, 
smysl a původ prastarého objektu zůstává tajem-
stvím.
z dobříše se sem lze dostat po silnici, nebo po les- 
ní cestě od židovského hřbitova. záhadný objekt 
najdete v těsném sousedství návrší s hájovnou. To je 
také důvodem oprávněného podezření, že val nikdy 
nesloužil k obraně - jeho obráncům by odtud bylo 
vidět přímo do talířů (kdyby nějaké měli), stejně 
jako z dalších kopců v bezprostřední blízkosti.

Hradiště, které nejde bránit
Val tedy neleží na vrcholku kopce ohraničeného 
pokud možno co nejstrmějšími srázy, jako každé 
spořádané hradiště, ale v mělkém údolí, kde by 
účinná obrana byla dost problematická. má tvar 
elipsy, jejíž delší osa měří asi 60 metrů a je orien-
tovaná zhruba severojižním směrem. Kratší osa 
elipsy má délku přibližně 40 metrů. Valy jsou na 
několika místech proražené či porušené, větší část 
je však dobře zachovalá a dosahuje výšky několika 
metrů.
Ještě pozoruhodnější součástí objektu je vodní 
příkop, který valy lemuje. V severní části je již zane-
sený, jižní část však má stále ještě šířku několika 
metrů a zachovalou hráz, která tak vlastně tvoří další 
vnější val. Uvnitř elipsy není vůbec nic a patrně zde 
nikdy žádné významné stavby ani nebyly.
Smysl objektu je tedy záhadou, a odborná literatura 
o něm decentně mlčí. Pouze turistická tabule visící 
opodál valů tvrdí, že se jedná o slovanské opevněné 
hradiště. Pokud však dvojitý val u dobříše vůbec 
připomíná něco ze slovanského světa, tak spíš 
některé kultovní objekty. Jde zejména o posvátné 
okrsky a obětiště obehnané nízkými valy, nebo 
příkopy. Většinou se však jednalo o nevýrazné náspy 

s průměrem jen o málo větším než 10 metrů. V 
příkopech také nebyla voda, ale většinou zde hořely 
obětní ohně. Objekty tohoto druhu jsou známé 
především ze vzdálených oblastí východní evropy. 
mnohé tedy  naznačuje,  že slovanský původ oválu 
u dobříše je jen plodem vlasteneckého zápalu ro-
mantických buditelů.

Kněží, astronomové nebo astronauté?
Pokud stavba u dobříše něco opravdu připomíná, 
pak to jsou neméně záhadné ringvaly nacházející se 
například na chebsku. I tam jde o kruhové hradby 
chránící prázdný prostor. mezi odborníky převládá 
názor, že sloužily jako útočiště pro pocestné podél 
významných obchodních stezek. I to však je sporné, 
protože ringvaly  jsou rozmístěny  náhodně a často 
v jakýchsi shlucích. Většina jich je také menších než 
dobříšský objekt a bez vodního příkopu.
Jinou paralelu můžeme najít až v británii. Vícená-
sobné valy a příkopy ohraničují i proslulé britské 
megalitické stavby typu „henge”. Například známý 
kruhový megalitický objekt u avebury měl rovněž 
dvojitý val, přitom příkop mezi valy byl původně 
několik metrů hluboký. U britských henge je dnes 
již obecně uznáváno, že zde lze vysledovat astro-
nomické prvky - objekty nepochybně měly nějaký 
vztah k vesmíru.
Nechybí ale ani odvážnější hypotézy. Podle ar-
cheoastronautické teorie byl dvojitý val z tmavé 
zeminy vyplněný lesklou vodní hladinou nápadný 
při pohledu z výšky a sloužil proto pro orientaci 
posádkám nějakých létajících strojů... myšlenku 
rozmístění podobných objektů podle významných 
linií rozpracoval i sám erich von däniken ve své 
knize „doba kamenná byla jiná” a dobříšský val 
do ní docela dobře zapadá - aniž by o něm věděl. 
V každém případě by si toto místo zasloužilo po-
drobný výzkum.

Jan A. Novák

Další články autora můžete najít na:  
www.novakoviny.eu
Podrobněji se dobříšským kruhem zabývá také ve své 
knize Tajemné Česko.

N OVÁ KOV I N y

rUBrIKA NAŠEHO OBČANA, NOVINÁŘE 
ING. JANA NOVÁKA

m e z I  l O m y
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c O  S e  d ě J e  z a  H U m N y

Jak daleko jsou humna?  Dvě, tři hodiny cesty? Právě 
tolik to trvá na místo, kde pracuje a bydlí Nečíňák 
a absolvent zdejší základní školy, Ing. Josef Haják.  
Položili  jsme  mu  několik  otázek,  jak  se žije v Anglii  
a  čím  se  tamní  život  liší  od  toho  našeho. O jeho 
odpovědi se s vámi v této rubrice chceme podělit. 

 
anglie je země s bohatou minulostí, která tady na 
vás dýchá odevšad, především z krásných starých 
budov, kostelů a hradů. I krajina je tu překrásná -
-  pláže i vnitrozemí. díky dobře vybudovaným 
silnicím je jednoduché se autem kamkoliv a rychle 
přiblížit. 
angličané, soudě podle těch, se kterými se setkávám, 
jsou většinou velice optimističtí, tolerantní a profe-
sionální. a co je pro mě důležité - mají podobný 
smysl pro humor jako já. co se mi na mladých 
angličanech moc nelíbí je, že moc holdují alkoholu, 
hospodám a klubům.
angličané mají pár zajímavých zvyků, které stojí 
za zmínku. Jeden z nich většinou ze začátku šokuje 
cizince, a to je oblékaní. často uvidíte jak mladé 
tak i starší lidi oblečené i v zimě jen nalehko. Jsou 
více otužilí než my.  Ne nadarmo jsou také známí 
svým tzv. „čajem  o páté”. Velmi rádi si až gurmán-
sky vychutnávají svůj čaj s mlékem a sušenkami. 
angličani, a je nutno podotknout, že ne jen mužská 
populace, jsou vášnivě zapálení pro sport, nejvíce 
fotbal, rugby, golf a kriket. co mě asi nejvíce 
překvapilo, byla tradiční anglická snídaně – fazole, 
slanina, vejce, houby,  grilované rajče a párek. Když 
mi byla poprvé servírována ke snídani v hotelu, tak 
mě šokovala a nechutnala. druhý den jsem měl 
naprosto stejnou snídani, a k mému překvapení 

jsem ji celou snědl. Nebyla vůbec špatná. Třetí ráno 
jsem se té snídaně nemohl dočkat. další taková spe-
cialita, která rozděluje angličany, je marmite, což 
je drožďová pomazánka na chleba - buď ji milujete  
nebo nenávidíte. Jinak skoro každé anglické jídlo 
obsahuje zeleninu. Jelikož je v anglii mnoho národ-
ností, tak je tu velký výběr jídel. Velice rád chodím 
do indických a čínských restaurací.
V anglii je velice běžné studovat na privátních 
základních a středních školách. Většinou lépe vybaví 
žáky do života, jsou ale hodně  nákladné.  často se tu  
setkáte  i  pouze  s  dívčími  či  chlapeckými školami. 
z vlastních zkušeností můžu porovnat pouze stu-
dium na vysoké škole. Přijel jsem do anglie na roční 
studium výpočetní techniky a matematiky. Pak jsem 
tu zůstal a dodělal si magistra. V anglii je studium 
více praktické než teoretické,  lépe připraví do praxe 
a je jednodušší než v čechách. Vztahy mezi studen-
ty a profesory jsou mnohem přátelštější než u nás.  
Jinak je tu běžnou zvyklostí vystudovat jen bakaláře, 
což trvá tři roky jako v česku, magisterské studium 
je o rok kratší. za studium na vysoké škole se tu 
platí, a není to levná záležitost,  9 000liber ročně, 
což je cca 250 000Kč. Studenti mají možnost zapsat 
se do různých klubů a kroužků, které jsou organi-
zovány univerzitou.  Sám jsem byl členem několika 
z nich a díky nim jsem se seznámil s mnoha lidmi.
Přijde mi, že v anglii je o něco vyšší  životní úroveň. 
Oblečení, elektronika, ojetá auta a jídlo je levnější 
než v česku, velice drahé jsou tu ale služby, zdra-
votní péče nebo nemovitosti.
V souvislosti s anglií se občas mluví o diskrimina-
ci. Já osobně jsem se s ní nesetkal. Jsem ředitelem 
oddělení informační technologie v malé firmě, která 
navrhuje a vyrábí nábytek. mám pocit, že mě lidi ve 
firmě přijali mezi sebe bez sebemenších problémů. 
V práci si připadám, že na mne pohlížejí jako na 
angličana.
chybí mi tu sice rodina, kamarádi z čech, pořádná 
sněhová nadílka v zimě a více slunečných dnů v lé-
tě. myslím ale, že bych tu dokázal žít trvale. díky 
jednoduchému spojení z bristolu do Prahy a díky 
internetu mi připadá, že vůbec nebydlím daleko. 

-ez - jp-
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Castle Combe



„Jsem rád, že jsme dětské hřiště připravovali tímhle způsobem”, řekl mi nedávno starosta Hřiměždic, 
pan Novák, a pokračoval, „ zase jsou slyšet hlasy: To jste se zase vyznamenali s tím hřištěm. To jste 
neměli jiný místo! můžu s čistým svědomím odpovědět, že se nevyznamenal ani starosta, ani zastupi-
telstvo. Kde bude hřiště a jak bude vypadat, o tom rozhodli lidé. Pozvánku na obě setkání, kde o hřišti 
jednalo, dostali všichni. bylo by dobré, aby příště přišli lidé na setkání tehdy, když se o něčem jedná, 
když se hledá  řešení. Když někdo kritizuje hotovou věc, ničemu nepomůže.“
 
Podobně tomu bylo i v  Nečíni a Oborách. Kdo chtěl, ten mohl přijít a podílet se na tom, když se 
vybíralo místo pro hřiště, vybavení, architekt, který vytvoří návrh. 
V Hřiměždicích došlo k hezké spolupráci mezi zastupitelstvem, občanským sdružením a lidmi, kteří 
přišli na podzim pomoci s prvními pracemi.
Vedle fotbalového hřiště vzniká areál, který má šanci stát se velmi příjemným místem pro posezení, 
hřišťátkem pro nejmenší děti a sportovištěm pro ty starší. V Hřiměždicích nebudou jen poskládané  
herní prvky vedle sebe, jak to vidíme často na hřištích v okolních obcích. Návrh architekta doležela 
bere v úvahu i okolí, ve kterém je areál umístěný a lidi, kteří tam budou trávit čas. Návrh se líbí všem, 
kteří ho viděli, doufejme, že skutečná podoba bude mít stejný ohlas.
V části pro starší děti vyvíjíme ve spolupráci s horolezeckou firmou makak a sportovní školou lehovec 
- černý most malý lezecký komplex. bude prvním svého druhu, který v této podobě u nás v republice 
vznikne, a děti z Hřiměždic budou prvními, které ho otestují. 

Potěšilo nás, že Oborští našli nové řešení, kam umístit hřiště pro jejich nejmenší děti a maminky na 
mateřské dovolené. Nové místo, které obec poskytla, je vedle fotbalového hřiště za potokem. V dub-
nu bychom mohli začít  ve spolupráci obec, občanské sdružení a místní lidé prostory za potokem 
upravovat.

V Nečíni bude dětské hřiště  otevřeno v dubnu.  Slavnostní otevření připraví ti, kdo se na něm nejvíce 
podíleli - děti z družiny.  

                                                 -ez-

8m e z I  l O m y
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Brigáda na dětském hřišti v Hřiměždicích, 
listopad 2010



, KONíčcI –  KONě 
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Od roku 2002 se začal počet včel v celé Evropě 
snižovat. První velký úhyn byl v zimě 2005-
2006, po zimě 2007-2008 zůstala u nás jen 
polovina všech včelstev. Co je toho příčinou? 
Zeptali jsme se včelaře, pana Ing. Josefa Kai-
sera z Nečíně. 

Příčinou je roztoč varroa. až do dvacátého stole-
tí tady u nás žil původní druh - černá středoev-
ropská včela. Občas ji postihla nemoc zvaná mor 
včelího plodu, ten ale nijak zvlášť počty včelstev 
nesnížil. byl tady vždycky a bude tu i dál. Stalo se 
ale to, že se v sedmdesátých letech začalo v evropě 
s křížením původních včel s asijskými a africký-
mi druhy s lepšími vlastnostmi a většími výnosy. 
Šlechtitelé si nevšimli, že zároveň s dobrými vlast-
nostmi na naše včely  přenesli i varroázu, a tak se 
malý roztočík, velikosti klíštěte, postupně  rozšířil 
po celém kontinentu.
Jak konkrétně včelám škodí?
Včelí matička naklade do buněk pláství vajíčka. 
V nich se vyvíjeji nové včelky. I samička rozto-
če naklade do plných buněk  vajíčka. z nich se 
vylíhnou desítky roztočů.  rychle se namnoží 
a na včelím potomstvu parazitují. Nabodávají 
vajíčka, plůdky i nevylíhlé včely a  sají z nich lym-
fu. To způsobí, že se líhnou z buněk, ve kterých  
cizopasí roztoč, zdegenerované včely. mají  okou-
sané nožičky a  špatná křídla. Takové včelstvo pak 
nemá sílu přežít. Na jaře máš krásné včely a na 
podzim tam není nic.
V našich podmínkách se varroázy včely neumí 
samy zbavit, zatímco asijské včely v tamních pod-
mínkách ano.
Takže jim  pomáhá člověk?
ano. celá evropa léčí. česká republika má jedno 
z nejlepších veterinárních opatření. zatímco jin-
de v evropě se léčí antibiotiky a léčení se pone-

chává na samotných včelařích, u nás je řízeno 
a dotováno státem. Platí například veterinární 
zákon, podle kterého musí varroázu likvidovat 
každý včelař - registrovaný i neregistrovaný. léčí 
se od podzimu do časného jara,  kdy včely nemají 
snůšku. a nepoužívají se antibiotika! Praktikují 
se u nás  zhruba  dva způsoby  -  vykuřování úlu 
s dvěma  kapkami  léčiva nebo  postřik  aeroso-
lem z acetonu a léčiva. Po vytočení medu  někdo 
navíc vkládá do úlu  desky s kyselinou mravenčí. 
Tato opatření včelám ani vajíčkům neublíží a roz-
toče likvidují. musí se ale vyvíjet stále nová léčiva, 
protože po čase přestanou léky na roztoče půso-
bit. Jinde v evropě se více praktikují antibiotika, 
včelaři  nedodržují striktně dobu podávání léku 
v období, kdy včely nedělají med. antibiotika se 
pak můžou objevit i v medu.
Máme tomu rozumět tak, že český med je kva-
litnější než zahraniční?
Je to tak a nejen kvůli antibiotikům. Pokud ku-
puješ český med, tak máš jistotu, že v něm jsou 
pylová zrna rostlin, která tu rostou a na která 
jsme zvyklí. V zahraničním medu je pyl rostlin 
cizokrajných. reakce na něj se nedá předvídat. 
může i škodit. rozhodně bych lidem doporučil 
kupovat med od českých včelařů tzv. “ze dvora“. 
med koupený v obchodě je většinou směsí medů 
z eU a mimo eU. 
V jedné dětské encyklopedii  jsem se dočetla, že 
už u nás nejsou takzvané lesní včely, že volně v 
přírodě žijí jen včely samotářky. Co je na tom 
pravdy?
Je to tak. Včelstva, která nejsou léčena, hynou. 
U nás platí navíc zákon, podle kterého musí být 
každé včelstvo neznámého původu zlikvidováno.
Je varroáza jedinou hrozbou pro včelstva a vče-
laře?
Včelař může přijít o včeličky i jinak, například 
rojením, tzv. poroji.
Místa pro rozhovor už nemáme mnoho. Poví-
dání o včelí královně a rojení si tedy necháme 
na příště. Místo využijeme na poslední otázku. 
Jak jsi se, Pepo, stal včelařem a proč jsi včelaře-
ní neopustil jako mnozí jiní? 
Ke včelaření mě přivedl v roce 1978 tchán, pan 
Křivonoska, to mi bylo 21 let. Úly jsem měl na 
jeho zahradě v županovicích. Hodně jsem se 
tomu věnoval do roku 2005, to jsem měl až 30 
úlů. 
Teď mám včeličky u vodárny v „Kaštanové aleji“. 
Stále mě to baví, ale včelám se člověk musí věno-
vat v době, kdy to včely potřebují a ne, když má 
včelař právě čas a baví ho to. Když to nerespektuji 
a chvíli ošidím, hned mi to včely dají poznat. 

-ez-

O VčelařSTVí S PaNem ING. JOSeFem KaISerem
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zemědělSTVí V ObOrÁcH PO rOce 1948

začalo to v roce 1948, když zvítězili ve volbách 
komunisti. Nejprve pár lidí zavřeli, nikdo nevě-
děl proč. Později jsme se dozvěděli, že pro výstra-
hu. začal se šířit strach. Pak začali konfiskovat 
majetek. Shora přišlo nařízení vystěhovat z Obor 
3 sedláky. V Nečíni měla konfiskace postihnout 4 
rody, v jiných vesnicích podle počtu obyvatel to 
bylo podobné. důvod? Prý jsou tady nežádoucí, 
prý špatně hospodaří. Většinou se jednalo o staré 
sedlácké rody, výborné, čestné lidi a dobré hos-
podáře.  
Jedněm zkonfiskovali barák, sebrali majetek, 
rodiče zavřeli, děti ve věku 17 a 19 let nechali 
bezprizorní a do půli baráku nastěhovali cikány. 
druhým sebrali všechen majetek: dobytek, stroje, 
pole, jídlo - všechno. Hospodář se otrávil strich-
ninem, jeho matka, devadesátiletá nemohoucí 
žena, byla při tom.
Třetí rod, to byli naši sousedé, jsem prožívala jako 
holka nejhůře. Sedláčkův statek byl nejlepší sta-
tek z Obor. Panu Sedláčkovi bylo něco kolem  40 
let, když ho zavolali k soudu a odsoudili za to, že 
špatně hospodaří. Jeden občan z Obor to dosvěd-
čil. Pak přišla do jejich domu komise v čele s ta-
jemníkem, aby udělali soupis majetku: stroje, 
dobytek, nádobí, každý rendlík. rodině nařídi-
li, že musí hospodařit do té doby, než je někam 
vystěhují. Nechali je pracovat přes celé léto až do 
žní. do konce léta museli obdělat všechna pole, 
vyplít řípu.... ráno ještě podojili, sebrali vajíčka a 
pak.... všechno okamžitě položit, stěhování, ven-
ku je přistavené auto. S sebou si mohli vzít to, 
co měli na sobě, raneček s jídlem, peřinu a pár 
drobností. lidé kolem byli vystrašení a zoufalí. 
dívali se z oken hospody a od nás, od čelků, jak 
je nakládají. S nimi se stěhovaly i dvě příbuzné, 
maminka pana Sedláčka a teta ve věku 70-80let. 
Ty dvě staré ženy klečely dole u křížku a jejich 
modlitba prý nebyla za odpuštění. Všem jel mráz 
po zádech. Odvezli je někam do východních 

čech ke Králíkům. měli pak zákaz vstoupit do 
Obor, nesměli ani rodičům na hrob. do Obor se 
nikdy  nevrátili.
To byla první zastrašovací vlna. druhá přišla v 
padesátém třetím, když se zakládalo Jzd - kolek-
tivizace. Vstup byl dobrovolný, ale kdo nechtěl, 
toho se snažili přinutit. Sebrali lidem i malá pole, 
aby neměli na čem hospodařit. aby je pozemek 
neuživil, zdvojnásobili povinné dávky vlastních 
výpěstků: masa, mléka, vajec, brambor. Ty se 
musely pravidelně družstvu odevzdávat. dávky 
byly často tak vysoké, aby je nebylo možné splnit. 
za neplnění se pak musely platit sankce. zakázali 
dětem rodičů, kteří nechtěli vstoupit do družstva, 
studovat. Nastala nová vlna strachu. lidé se báli 
nevyhovět. Pamatuji si, že udělali kontrolu ode-
vzdávaného mléka  a přišli s tím,  že všichni  mě-
li v mléce vodu. Každého si pozvali zvlášť a on 
podepsal, že v mléku vodu měl. Někdo třeba 
napsal, že  špatně vypláchl bandasky. a všichni 
dostali pokutu. Všichni kromě mojí maminky. Ta 
trvala na tom, že vodu do mléka nedala.
do družstva nechtělo vstoupit víc lidí. Když jim 
ale jednou na jaře  sebrali  brambory na sadbu 
s odůvodněním, že si dělají nedovolené zásoby, 
a oni neměli co zasázet, většina to vzdala. do 
družstva nakonec nevstoupili dva hospodáři. Jed-
ním z nich byl i můj tatínek. začínali s maminkou  
hospodařit na 0,8ha. Když pak colloredo-mans-
feld rozprodával půdu, tatínek si půjčil v kam-
peličce v Hřiměždicích a přikoupil  ještě necelé 
3 ha. Když pak přišli komunisti, pozemky nám 
vzali. Nenechali nám nic. Sebrali pole, tři krávy, 
svini, nedovolili mamince jít do práce jinam než 
do družstva, nedali jí na výboru povolení k práci 
a bez toho ji jinde nesměli zaměstnat. byli jsme 
bez  jídla,  tatínek   byl  nemocný.   chodila  jsem 
s maminkou v létě na šípky, na jahody a na hou-
by, které jsme prodávali načerno na trhu. dokud 
to šlo, tak jsem pracovala načerno i v lese, v zimě 
jsme dělali košťata. V r. 1958, když mi bylo14 
let, tak si mě zavolal ředitel školy a povídá, ať 
si zbytečně nehledám žádné učení ani školu, že 
nedostanu  doporučení, že jsem byla určená na 
práci v zemědělství.
lidé si přestali pomáhat. rozšířil se strach.
Je tady hodně znát, že už dvakrát odešli ti, kte-
ří byli označeni jako nežádoucí, a přitom to byli 
nejlepší lidi z Obor. Ti, co to způsobili, zůstali. 
V Oborách nikdy nebylo daleko k bídě, ale byli 
tu dobří lidé, ochotní si vypomoct. To po  roce 
1948 skončilo. zavírání, vyhošťování a kolektivi-
zace napáchaly  zlo v krajině a mezi lidmi. Horší 
je ale to druhé.

- ez-jp - -

Podle vyprávění paní Věry Kocíkové



NOrd & SUd exPreS

Paříž, Moskva, Honolulu, Kairo - letící Mezinárodní Expres připomíná veškeré 
kouzlo dálek.
Vězte ale, že nekonečně dobrodružněji vypadá zvenčí, když záříce proletí ospalou 
staničkou, nežli zvnitřku.Je sice pravda, že si to hasí nádhernou rychlostí; ale 
je neméně pravda, že přes to jste nuceni v něm vysedět nějakých čtrnáct nebo 
třiadvacet zatracených hodin, což obyčejně stačí na agonii nudy. Lokálka z 
Prahy do Řep ovšem uhání rychlostí méně imposantní; ale aspoň víte, že za 
půl hodiny z ní vylezete a můžete se ubírat za nějakým jiným dobrodružstvím. 
Člověk v Expresu se neřítí rychlostí devádesáti šesti kilometrů za hodinu; 
člověk v expresu sedí a zívá; omrzí-li ho pravá tvář, sedne si na levou. Jediná 
polehčující okolnost je, že sedí pohodlně. Někdy se netečně podívá oknem; tam 
ubíhá stanička, jejíhož jména nemůže přečíst, mihne se městečko, ve kterém 
nemůže vystoupit; nikdy nepůjde po této cestě, vroubené platany, nezastaví 
se tam na tom mostě, aby plivnul do řeky, a nezví ani, jak se ta řeka jmenuje; 
k čertu s tím vším, myslí si člověk v expresu. kde to jsme? Hrome, teprve Bor-
deaux? Kriste Pane, to se to vleče!
Pročeš, chcete-li cestovat aspoň trochu exoticky, vsedněte do lokálky, která si to 
funí od staničky ke staničce. Tiskněte nos k okenní tabuli, aby vám nic neušlo: 
tady nastupuje modrý vojáček, tady malé dítě mává za vámi ručkou, chlapi 
hlučně povídají, pokuřujíce štiplavý tabák, země se rozvíjí stanice po stanici, 
jako kuličky na růženci. A pak přijde večer, kdy lidé, smutní únavou, usínají 
pod blikajícími světly. V tu chvíli zarachotí po druhé koleji zářící Mezinárodní 
Expres se svým nákladem unylé nudy.
Jakže, teprve Dax? Pane na nebi, to to trvá!

Karel Čapek
(úryvek z knížky Výlet do Španěl)

O  VČ E L ÁC H Ř E K L I

Albert Einstein:
Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky 
života.

J. A. Komenský:
Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než 
z mnoha knih učených.

 
R. A. Réaumur:
Kdykoli pozoruji velkolepou práci včel v úle, zdá se mi, že pa-
prsek Boží moudrosti zazářil přede mnou.

M. Maeterlinck:
Tomu, kdo je poznal, tomu, kdo je miloval, zdá se léto bez včel 
tak ubohé a tak nedokonalé, jako by bylo bez ptáků a bez keřů a 
stromů.

Vilém Mrštík:
Včely jsou zajímavá kniha. Otevři ji a uvidíš, co všechno se ti 
postupně bude objevovat.
 
 
Wilhelm Bolsche:
Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk  a včely. Starší 
jsou včely.


