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Rok 2008. Jaký byl? Dalo by se říci, že klidný, bez větších významných událostí, s mnoha menšími 

akcemi, které se podařilo připravit, rozpracovat a mnohé i dokončit. Většina z nich byla realizována 

z  místního rozpočtu,  některé byly fi nančně zajištěny ze tří získaných dotací, popř. jiných zdrojů.

Velkou akcí, s jejíž přípravou se započalo, je obnova vodovodního řadu ve Vestci. V letošním roce 

bylo zadáno vypracování projektu a žádosti o vydání územního rozhodnutí. Poté bude nutno sehnat 

5 miliónů na realizaci. 

Druhou významnou aktivitou bylo zahájení  výstavby  Klubu v areálu TJ Vltavan. Podařilo se 

nejen připravit základovou desku s odpady a instalací, ale do konce roku byla z nakoupeného řeziva 

postavena kostra dřevěné stavby včetně zastřešení. Za to patří pochvala členům TJ. OÚ poskytl na 

stavbu 137 000Kč, 180 000Kč činila dotace. 

Velkou opravou prošel zdejší kostel, který dostal částečně nové krovy, laťování, a kompletně novou 

krytinu a okapové žlaby, které konečně zabrání podmáčení obvodového zdiva. Touto akcí se ovšem 

nemůže chlubit obec, ta přispěla pouze 20 000Kč, nýbrž pan farář, který si v obstarávání fi nančních 

prostředků počíná jako mimořádně schopný manažer.

Je nezbytné, aby obec průběžně spravovala místní komunikace. Letos OÚ uvolnil z rozpočtu         

284 800Kč a společně s dotací 134 000Kč se za tyto částky podařilo odvodnit a opravit komunikaci 

na Zadní Háje a na Skálu k Vestci.

Již řadu let se snažíme nemalými fi nančními prostředky  udržovat v našich obcích čistotu, opravo-

vat staré čekárny, osazovat zelení místa, kudy lidé procházejí, kde čekají na autobusy, odstraňovat 

náletové křoviny podél příjezdových cest, zpříjemnit veřejná prostranství květinovou výzdobou.

Zrekultivovali jsme prostory u autobusové zastávky na Hájích. Plechová čekárna bude, snad již    

brzy, nahrazena novou, dřevěnou. Doufáme, že i květiny v hezkých dřevěných korytech pokvetou 

lépe než loni, kdy jim chyběla dostatečná zálivka. Na novou dřevěnou čekárnu se mohou těšit           

i Hřiměždice. Přáli bychom si, aby nezůstalo jen u těšení a čekárna byla výrobcem včas dokončena.

Obec se také dlouhodobě snaží o čištění zanedbaných zákoutí, která svádí k odhazování odpadků.  

Zarostlá rokle u Vestce plná náletových křovin a polosuchých akátů lákala k odhazování všeho 

možného. Domnívali jsme se, že po vyřezaní a vyčištění již zůstane čistá. Bohužel, tu se objeví 

sjetá pneumatika, tam dvě hromádky shnilých jablek. Problémem obcí zůstávají zarostlé nemo-

vitosti některých soukromých vlastníků. Radost máme z vyčištěné pololegální skládky v chatové 

osadě Kočičák. Věříme, že se nám investovaných 100 000Kč výhodně vrátí prodejem vyčištěných 

pozemků. Zbývá zmínit rekonstrukce kolem bytovky a čističky odpadních vod. 

Nejen prací žily Hřiměždice v roce 2008. 
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Hasičský a sportovní ples, dětský karneval, dětský den plný her, soutěží a zasloužených odměn, to jsou 

každoroční akce, které zpříjemňují lidem život v obci. Zdaleka největší a zároveň nejkontroverznější 

jsou každoroční skoky do vody - High Jumping. Účast bývá 3 - 6 tisíc diváků. Letos proběhl již       

9. ročník. Starší lidé se již s touto akcí celkem smířili a mladým ji dopřejí. Daleko větší nevoli 

vbudily technoparty, o kterých nikdo z nás neměl ani tušení.

SDH se může pochlubit  letním Pohárem zasloužilých členů a fotbalisté čtyřmi družstvy hrajícími 

v okresních soutěžích, dvěma hrajícími 

v okresní soutěži ve futsalu, bosou li-

gou – tzv. čuto kopáno v areálu lomu 

a velkým turnajem v malé kopané. Ve 

zpravodaji časopisu se o sportu dozvíte 

více  z pera povolaných.

Jiří Novák, starosta obce

František Vacek, Hřiměždice č.113

   V roce 2008 se v Nečíni narodilo 7 dětí,7 občanů zemřelo,26 se jich odstěhovalo a 24 přistěhovalo, 

resp.přihlásilo k trvalému pobytu. Počet trvale přihlášených je tak 732. Pravděpodobně to však není 

skutečný počet bydlících v obci, protože několik lidí zde bydlí bez přihlášení a mnozí přihlášení 

bydlí jinde.

    V loňském roce se v Nečíni povedlo dobudovat kanalizaci.Na jaře probíhala výstavba posledního 

úseku pod Bořivcem.Práce zde byla náročná, muselo se jít do značné hloubky a střílet. Koncem 

června byla stavba zkolaudována a ČOV už může jet naplno. Někteří lidé ale lijí do odpadu látky, 

které tam nepatří, a které čistírna nezvládne, takže z ní pak nevytéká nezávadná voda. Na podzim 

pak byly cesty poničené výstavbou nově vyasfaltovány a už se po nich dá zase dobře jezdit. Obec 

zajistila i úpravu dalších cest. V létě byla vyfrézovanou drtí upravena cesta za hřištěm (k Jánským) 

a cesta dolů do Lipin. Na krátké obecní cestě od kapličky k č.32 byly položeny zatravňovací 

dlaždice.

   Značná pozornost byla věnována komunálním odpadům. Kromě kontejnerů pro tříděný sběr a 

sběru nebezpečných odpadů (třikrát ročně) byly v dubnu přistaveny ve vesnicích kontejnery pro 

odpady velkých rozměrů a na OÚ je box pro vyřazené malé elektrospotřebiče. I když každý má 

mít popelnici (9 občanů ji ale nemá!) nebo zakoupený pytel, stále se vozí odpadky do přírody. 

Kdo chce, může vidět výstavu pytlů s odpadky u cesty ze silnice k Hroznému vršku nebo zátiší                   

v Sakařově strouze. Je zřejmé, že někteří lidé jsou stále patřičně otrlí.

   Poněkud se ale zlepšil vzhled středu obce. Z návsi zmizela plechová čekárna, která už léta víc než 

cestující veřejnosti sloužila spíš jako útulek části mládeže pro její „aktivity“. Náves pravidelně uklízí 

25 místních žen, přerostlou trávu a jiné byliny vysekávají brigádníci z řad hasičů.
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OBORY 
 

„Dvoutisícíosmý”

Rok utekl jako voda a já mám opět napsat článek o „oborských událostech“. Všude se psalo, že rok s 

osmičkou na konci bude šťastný. Pro mnoho z nás určitě byl, já sama mám osmičku jako šťastné číslo, 

ale život je občas drsný, a někteří z Vás si asi teď říkají: „Ještě že už je pryč!“ Konec loňského roku, kdy 

se projevila fi nanční krize, zamíchal se životy nás všech.  Ale není to jen o osobních problémech, ale 

krize citelně zkomplikuje i naplánované akce v obci.

Za loňský rok se povedlo pokročit ve vyřizování Územního plánu a Čistírny odpadních vod. Sta-

   Hasičské sbory byly však zřizovány pro pomoc občanům při požárech a jiných kalamitách. Na 

tomto poli si loni nečínští hasiči zapracovali dost. Velká vedra jim „umožnila“ dvacetkrát vyjet        

k požárům, kromě toho v červnu na čtyřech místech likvidovali následky vichřice. Skaličtí hasiči 

se víc věnovali soutěžím v požárním sportu. Nejúspěšnější byly děti. Mladí skaličtí hasiči se stali 

okresními vítězi celoroční hasičské soutěže Plamen.

   Své příznivce potěšili naši fotbalisté. Nejenže si na jaře zachovali příslušnost ke krajské soutěži 

I.B třídy, ale na podzim byli téměř nejlepší ve své skupině a letos budou bojovat o postup do vyšší 

soutěže. Špatně si nevedlo ani mužstvo B ve IV.třídě a konečně opět existuje i družstvo žáků - to 

však zatím jen sbírá dovednosti a zkušenosti. 

   Ke změně došlo ve škole. Před prázdninami z ní odešel dosavadní ředitel Mgr. Augustin Kůr a 

na jeho místo nastoupil v novém školním roce ing. Josef Evan. V ZŠ opět ubylo něco žáků a škola 

musela požádat o výjimku, protože jich nemá požadovaný počet. Zvýšil se ale počet dětí v mateřské 

škole, chodí jich sem teď 36. Škola má 29 zaměstnanců, z nichž je 15 učitelů ZŠ a 3 učitelky MŠ. 

Před školou bylo rozšířeno dětské hřiště.

   V obci se bude měnit územní plán. Je to na žádost některých občanů, kteří by rádi stavěli jinde, 

než je dosud možné. Přepracování plánu si však budou muset sami uhradit. OÚ odkoupil zdravotní 

středisko od MUDr. Jiřího Kupky. Zaplatí je ve třech splátkách. Na obecním úřadě po celý rok 

fungoval CZECH POINT. Na Žebráku byla koncem roku zrušena telefonní budka.    

  Mgr. Jaromír Tejkal

Ohlédnutí
za uplynulým

rokem 

vyřezané okraje podél 
komunikace do Vestce
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rosta Obor, p.Václav Lundák, zná od loňska asi všechny úředníky na Krajském úřadu, na Městském 

úřadu v Příbrami a ve všech dalších institucích, od nichž potřebujeme razítko a povolení, co si 

můžeme v Oborách dovolit udělat. Je to děs!!! Stohy papíru na obci rostou, a jen se bojíme, kterého 

úředníka vymění, a nový vymyslí další papír. A než ten vyřídíme, může propadnout platnost těch 

dříve vyřízených. Máme naplánováno zažádat o několik dotací, ale nevíme, jak s nimi osmičkový rok 

zamíchal (ČOV, dětské hřiště, radary v obci). Uvidíme, ale moc se netěšte. Navíc se nám vyměnilo 

vedení Středočeského kraje.

SDH Obory, nejpočetnější oborský spolek, v uplynulém roce pořádalo Hasičský ples, Dětský karne-

val, pomáhá s dozorem u čarodějnic a spolu s OÚ Obory proběhla i oslava Dne matek. Tady musím 

pochválit děti, jež nacvičily pásmo básniček a zahrály dvě pohádky. Obzvláště Perníková chaloupka 

byla úžasná! Škoda, že představení nikdo nenatočil. Letos, předběžně 16.května, bude opět tato oslava 

v Hostinci U Vandasů. Prosím, přijďte někdo s kamerou. Hlavní investicí SDH byla oprava VW 

Transporter, jenž hasiči dostali zadarmo od kraje. Auto bude sloužit k přepravě našich šikovných žen 

a dětí na soutěže.

Sportovci z SK Obory zase museli pořídit nádrž na vodu, jelikož nedostali povolení k zavlažování 

hřiště z potoka. Byla by škoda tak krásně opečovávaný trávník p.Václavem Vlkem st. nechat zhynout. 

Stále fungují dvě fotbalová mužstva a diskuze o jejich existenci nepřestávají. Ale sobotní a nedělní 

odpoledne bez fandění si mnoho z nás neumí představit. Hlavně tak mezinárodně pestrá mužstva 

nemají ani prvoligové kluby.

OÚ Obory pořádal dva tradiční zájezdy. Do Litoměřic na Zahradu Čech a do Polska na trhy. S 

prvním zájezdem není problém, ale za to ten druhý!!! Mě osobně užírá nervy a kazí nákupy. První se 

můžou přihlásit místní, a až poté se zájezd doplní z přespolních. Autobus objednáváme z Ouběnic od 

p.Hejnala, čímž mu také děkujeme za vstřícnost, ale stalo se špatným zvykem, že přespolní nastoupí už 

ve Višňové, kam vyšlou své „držiče“ míst i z jiných obcí. A bylo zle!!! Oborské manželské páry si neměli 

kam sednout a byly právem rozčileny. A kdo myslíte, že dostal vynadáno? Tak jsme další rok (2008) 

po domluvě s p.Hejnalovou a řidičem autobusu zakázali nastupovat dříve než v Oborách. A bylo zle!!! 

Pro změnu se rozčilovali přespolní. A kdo myslíte že dostal vynadáno? Takže propříště: Každý po za-

placení zájezdu dostane místenku. Až tak daleko jsme se dostali.  A kdo myslíte že dostane vynadáno? 

NIKDO!!! Pět let jsem jezdila s dětmi ze školky a školy na různé akce autobusy, ať už zájezdovými nebo 

linkovými, a můžu Vám říci, že to byla procházka růžovým sadem oproti jednomu zájezdu do Polska.

Ozývají se i hlasy, že by přespolní měli platit víc, jelikož zájezdy dotuje OÚ Obory. Už se tato 

připomínka projednávala na zasedání OZ Obory, ale zatím se ke zvýšení ceny nepřikročilo. Pokud 

zájezd neobsadíme, stejně ho obec musí zaplatit v plné výši. Další názor je, že by se zájezdy měli zrušit. 

S tím já osobně nesouhlasím. Obec sponzoruje hasiče i sportovce, ale je skupina obyvatel naší obce, 

kteří nepatří ani do jedné z těchto organizací, a zaslouží si, aby pro ně obec také něco uspořádala.

A co závěrem? Nemůžu popsat úplně všechno co se odehrálo v loňském roce. Doufám, že jsem na 

něco důležitého nezapomněla. Beru tento článek ne jako ofi ciální zprávu, ale jako osobní názor jedné 

oboračky, jež se na dění v naší vesničce, občas střediskové, podílí. 

A kam bych Vás chtěla určitě pozvat? Přijďte kteroukoliv středu na obec říci své názory a nápady. 

Nestačí se rozčilovat v hospodě a v obchodu. Nebojte se říci svůj názor na patřičných místech. Máte 

na to právo!!! 

Hana Tesárková           
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naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni
s panem Františkem Borovkou
s panem Ladislav Tesárkem
v Oborách
s paní Annou Říhovou
s panem Jindřichem Muzikářem

kdo se narodil  v Hřiměždicích Petr Šneller, na Hájích Marie Jelínková,         
v Oborách Marie Jechová, Samuel Gregor, na Skalici Matěj Lančarič

ŽIVÁ KRONIKA
• •

   Vážení spoluobčané,

čas plyne jako voda, nestačili jsme se 

ani ohlédnout a je tu opět nový rok.

Dovolte mi nejprve Vám všem  v tom-

to roce  popřát hlavně pevné zdraví, 

mnoho štěstí a úspěchů jak osobním, 

tak v profesním životě. Doufejme 

také, že nás hospodářská krize posti-

hne co možná nejméně.

Vrátím-li se k roku uplynulému, myslím si, 

že to byl rok celkem dobrý a poklidný nejen pro 

Hřiměždice, ale rovněž tak pro Nečín a Obory.

Určitě se v každé z těchto tří obcí podařilo udělat 

plno dobrých a užitečných věcí, které měla jed-

notlivá zastupitelstva ve svých programech. Jistě 

se ale nikde nepodařilo splnit úplně vše, co bylo 

naplánováno a věřte, že to nebylo proto, že by 

Vám zastupitelé nechtěli dopřát lepší a příjemnější 

prostředí, ve kterém žijete, ale proto, že na to              

v obecní pokladně nenašli potřebné fi nance. 

Ony chybějící fi nance se nenašly proto, že se 

například nepodařilo získat potřebnou dotaci, 

nebo třeba také proto, že mezi námi pořád ještě 

žijí lidé, pro které je třídění odpadu španělskou 

vesnicí, vlastnictví popelnice nepopsaný list a 

zakoupení odpadového pytle nepřekonatelný 

problém. Samozřejmostí je naopak odhození 

odpadků do příkopu podél cesty, 

nehodícím se harampádím zavézt 

třeba nějakou roklinu v lese, staré 

pneumatiky, ale třeba i chladničky 

prostě někde pohodit. Vždyť 

sběrný dvůr je přece jen tak daleko. 

Další zajímavou skupinou našich 

spoluobčanů je skupina „umělců“.

Jejich červený či černý sprej se přece 

výborně vyjímá na dopravní značce, čekárně, 

nebo fasádě obecního úřadu. A když zrovna není 

po ruce sprej, postačí alespoň dopravní značku 

ohnout či zlomit.

Doufejme, že v letošním roce bude těchto nešvarů 

co nejméně, a nám zůstane o nějakou tu korunu 

více na věci potřebné a užitečné. 

Na závěr mi ještě dovolte poděkovat jedné osobě. 

Tou osobou je paní Jana Krejčíková. V těsném 

sousedství s jejím domem se totiž nachází stanoviště 

kontejnerů na tříděný odpad a věřte , že se najde 

spousta lidí (v drtivé většině se jedná o naprosto 

cizí osoby, které nikdo nezná), kteří se snaží z to-

hoto místa udělat skládku, tzn. všechny možné                  

i nemožné nehodící se věci odložit zde. Pouze díky 

její ostražitosti a do určité míry i osobní statečnosti 

se tak stává pouze ve výjimečných  případech.

SLOVO STAROST Y• •

Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice           



Stále se něco děje. 

Je potěšující, že toho, co životní prostředí pozvedá, chrání a zkvalitňuje, je u nás v současné době 

mnohem víc nežli toho, co ho znečišťuje, devastuje a ničí.

Některé vleklé problémy s odpady, divokými skládkami, odpadky kolem komunikací, neudržovanými 

veřejnými i soukromými pozemky se jistě povlečou dál a k nápravě bude potřeba dlouhé doby, ale i 

tady je vidět posun k lepšímu. Lidí, kteří odpad třídí, přibývá. I samotné jeho ukládání do kontejnerů 

se děje šetrnějším způsobem k místu, kde tyto nádoby stojí. Lidé si také začínají uvědomovat ve větší 

míře než dříve, že likvidace odpadu něco stojí, že s ní musí ve svém rozpočtu počítat. Skončila doba, 

kdy stačilo nepotřebné věci naložit a vyklopit  za vesnicí. Obecní úřady se snaží různým způsobem 

pomáhat, ale např. popelnice a svoz odpadu větších rozměrů musí si zajišťovat občané sami.

K životnímu prostředí patří na prvním místě to, aby měli lidé nezávadnou vodu, čistý vzduch, 

dostupného lékaře a školu, obchod s potravinami nebo dopravu pro ty, kteří se nemohou přemístit 

sami. Zajištění těchto věcí je fi nančně náročné a obecní úřady se snaží v rámci svých možností a 

prostřednictvím dotací budovat toto důležité zázemí. Na druhém místě pak je vytvoření takového 

prostředí k životu, ve kterém bude lidem příjemně. Bezpečná místa na hraní pro děti, dětská a spor-

tovní hřiště, příjemná místa, na kterých  lidé čekají na autobus, s lavičkami, stromy a keři, čistou vkus-

nou čekárnou, upravené cesty k domovům, čistá  veřejná prostranství doplněná zelení a květinami, 

bezpečné komunikace s chodníky…

Tato oblast spadá nejen do kompetence úřadů, ale je ve velké míře i věcí lidí, kteří tu žijí, dobro-

volných organizací, soukromníků. Každé přispění, byť sebemenší, má význam a je důležité. Někdo 

se stará  o veřejná prostranství  před svým domem a kolem komunikací,  někdo dobrovolně uklízí                           

a pečuje o prostory kolem cest,  kapliček a čekáren, jiný přispěje malým fi nančním darem nebo 

zapůjčí techniku na údržbu.

Je příjemné napsat – není toho málo, co se za poslední rok podařilo:

V Hřiměždicích zlikvidovat nákladem 100 000Kč divokou skládku, prořezat a vyčistit zarostlou rokli 

u Vestce, cestu na Zadní Háje, umístit  hezké dřevěné květinové truhlíky u čekárny.

V Nečíni se pokročilo o krůček dál v úpravě krajiny kolem cesty na Dvorské. Většinu práce tu odvádějí 

lidé ručně bez techniky, a tak výsledky nejsou tak velké. Na podzim pomohlo zemědělské družstvo 

vysekáním přilehlých neudržovaných luk.

7 Ž I V O T N Í  P R O S T Ř E D Í
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Trvalý problém čistoty návsi a okolí zajišťovalo v minulém roce 25 místních žen. Vysekávání travních 

ploch organizovali  hasiči.

Na prosincovém zasedání OÚ zastupitelstvo většinou hlasů odsouhlasilo vysázení okrasných lip a 

zatravnění severovýchodního oblouku nečínské návsi. Náves tak může být v roce 2009  alespoň z části 

oděna do „zeleného kabátku“.

Významnou věcí týkající se životního prostředí se může stát environmentální didaktický program, na 

který dostala škola dotaci z peněz Evropské unie. Cílem tohoto  programu je prohloubit vztah dětí 

k místu, ve kterém žijí, a vést je k aktivnímu zapojení do konkrétních věcí týkajících se životního 

prostředí nejbližšího okolí.

Na Skalici se  místním daří zapojovat dospělé i děti, především díky obětavé práci pana Josefa Luďka  

Sobotky. Skaličtí dostali darem od pana Vladislava  Žebry 20 vzrostlých lip. Společně s malými hasiči  

a s dopomocí hajného pana Půdy vysázeli alej podél cesty ke Špínům. Pro děti dokončili úpravu hřiště 

a vyčistili zarostlé, neudržované prostory podél hlavní komunikace.

Začíná nám rok 2009. Vstoupili jsme do něj zajímavým počinem. V bývalé kovárně na Lipinách začal 

pan Špáta prodávat ekobrikety. Nejen příroda se  těší, až se konečně přestane vytápět uhlím. Solární 

kolektory nebo v poslední době stále více používaná tepelná čerpadla využívající energii ze vzduchu, 

vody nebo země jsou částečným řešením, ale uhlí stále zůstává hlavním zdrojem tepla v našich do-

mech. Možná, že ekobrikety jsou jednou z cest, jak ponechat toto černé bohatství v zemi.

Brikety Biomas, které můžete koupit u pana Šáty, jsou vyrobeny z dřevěných pilin, hoblin, štěpků      

a kůry. Výhřevností se prý řadí mezi hnědé a černé uhlí a cena se pohybuje rovněž mezi cenami 

těchto dvou pevných paliv. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že výhřevné jsou. Kovové pláty na 

sporáku rozžhavily do červena během 20 minut. O dalších zkušenostech lidí, kteří se rozhodnou brik-

ety vyzkoušet se s vámi podělíme v některém z dalších číslech časopisu.

Závěrem vás chceme požádat. Pokud byste se chtěli (i ojediněle, jednou akcí) připojit k některé aktivitě 

týkající se prostředí našich tří obcí,  dejte nám vědět. Budeme vám  dávat informace, kdy a  kde se 

můžete přidat. Souhlas se zasláním „pozvánky na akci“ sdělte  v Nečíni  Evě Zirhutové, v Oborách 

Janu Plavcovi jr.

Hezký „zelený“ rok vám přeje Občanské sdružení za životní prostředí.

-ez-

zleva p. Smetana, 
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KONÍČCI   KONĚ

V minulém čísle jsme zveřejnili první část roz-
hovoru s panem Josefem Veselým juniorem,                 
o sadařství. Povídali jsme si především o odrů-
dách ovocných stromů vhodných do našich pod-
mínek. 

Pane Veselý, liší se výrazně sadařtví našich otců 
(dědů) a dnešní?
Liší se hodně, zejména v našem kraji, kde inten-
zivní ovocnářství nemělo téměř žádnou tradici. 
Vysazovaly se ovocné stromy na vysokokmenech, 
později i na polokmenech, ale stromy muse-
ly přežít samy o sobě bez nějaké zvláštní péče,           
o ochraně proti škůdcům a chorobám ani nemlu-
vě. Dnes každý pěstuje ovocné stromy v men-
ších tvarech. Skladba je zcela  odlišná, původní 
odrůdy zpravidla nelze v nižších tvarech pěstovat.

Co byste poradil vlastníkům zahrad, na kterých 
ještě stojí rodící ovocné stromy většího vzrůstu?
Každého vzrostlého a zdravého stromu je škoda. 
Starší stromy je možné při troše zkušeností řezem 
zmladit, někdy i s vidinou lepšího ovoce je lze 
přeroubovat (jabloně, hrušně). Nemocné, živoří-
cí a přestárlé stromy bez milosti likvidovat.
A ještě poznámka: Již po generace býval téměř     
u každého obydlí ve vsi mohutný listnatý strom. 
V létě poskytoval žádoucí stín a v zimě po opa-
du listí propouštěl skromné sluneční paprsky do 
oken domu. Byly to nejen ovocné stromy, ale tře-
ba také lípy.

Není to tak dávno, kdy se na našich zahradách 
začaly objevovat zákrsky. Byla to spíše módní 

vlna nebo jsou zákrsky typ stromů vhodných do 
našich zahrad?
Zákrsky se módou staly, ale nezaslouženě. Při 
absenci základních znalostí o vhodnosti odrůd 
do našich klimatických podmínek, chemické 
ochraně, prořezávání a tvarování byly výsledky 
pěstování zákrsků mnohdy tristní. Zatracovat je 
však nemusíme.

V našich obchodech jsou nahrazovány české 
odrůdy ovoce zahraničními. Je to proto, že mají 
naše jablíčka a hrušky výrazně horší chuť ?
Šlechtění je činnost náročná a dlouhodobá. Pře-
sto se jí i v našem státě věnuje několik institucí      
a řada nadšenců.
Křížením lze získat velmi zajímavé ovoce. Co je 
však rozhodující, je dlouhodobé sledování a tes-
tování nového kultivaru, a to nejen z hlediska 
chuti, trvanlivosti, klimatické přizpůsobivosti, 
úrodnosti, ale dnes především odolnosti proti 
chorobám, bakteriím a živočišným škůdcům. To 
zvládne v dostatečném rozsahu málokdo, a pak se 
ukáže, že některá novošlechtění nenaplnila oče-
kávání. Proto se šíří ověřené zahraniční odrůdy 
ovoce. Mnohem větší vliv mají však obchodní-
ci, i v těchto komoditách vládnou mezinárodní 
giganti s masivní reklamou a se schopností zapla-
vit trh svými produkty. Jsou to především sazeni-
ce zahraničních odrůd, které nemusí být nejlepší 
a nejvhodnější v místě prodeje, ale obchodník 
vlastní práva k jejich distribuci, a tak se činí.
Všeobecně naše i zahraniční ovoce dnes nepřeko-
nává chutí starší odrůdy. Vše je podřízené odol-
nosti vůči vnějšímu prostředí. Mnoho lahůdko-
vých odrůd např. jabloní skončilo v propadlišti 
nebo zcela na okraji pěstitelského zájmu a je spíše  
pro znalce a nadšence, či jako cenný genofond 
pro další křížení. I když se většina ovoce  asi bude 
dovážet z pěstitelsky produktivnějších zemí, které 
mají i kvalitnější možnosti dlouhodobého skla-
dování, sadařství u nás  bude jistě existovat dál.

Třetí, závěrečnou část rozhovoru uveřejníme v příštím 
čísle.
             -ez-
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LESNÍCI A LESNÍ DĚLNÍCI

Rod Kupků
FOŘTOVÉ A VEDOUCÍ POLESÍ

Od konce 19. století  do poloviny století dvacá-
tého se o Bělohradské polesí starali hajní  z rodu 
Kupků. Dříve se správcům lesa říkalo fořtové, za 
první republiky, a dnes to jsou vedoucí polesí.
Rod Kupků pochází z východních Čech, z kraje 
kolem Opočna. Kupkové byli sedláci, ale v rodo-
kmenu se objevuje i jméno známého malíře Fran-
tiška Kupky. Do středních Čech přišli na počátku 
19. století a fořtovině se tu pak věnovalo několik 
generací. Jméno Kupka v souvislosti s našimi lesy 
se objevuje poprvé  v polovině 19. stol. V lesích 
patřících tehdy pod velkostatek Dlouhá Lhota 
pracoval Václav Kupka, ve dvacátých letech se stal 
správcem polesí Bělohrad jeho syn Karel. Zpráv o 
tom, co obnášelo fořtování v té době, se mnoho 
nedochovalo. Nejvíc vypoví samy lesy a  vzrostlé 
stromy, které přežívají toho, kdo je zasadil. Ví se, 
a to nezpochybnitelně, že Karel Kupka měl lesy  a 
celý kraj mezi Dobříší a Vltavou velmi rád. Byl to 
tak trochu písmák a kronikář, zůstal po něm neje-
den působivý zápis, ve kterém se vyznává ze své-
ho vztahu ke krajině kolem Bělohradu. Lidé ho 
neviděli jinak  než s holí  a kloboukem na hlavě, 
a vždycky po svých. Pracovitý, mírný, ve vztahu k 
lidem a vrchnosti opatrný. Byl zvyklý sloužit.
Ze tří jeho synů to byl nejmladší Jiří, kdo šel stej-
nou „lesní“ cestou. Narodil se 4.7. 1927, alespoň 
tak je to zapsáno v úředních listinách. Ve sku-
tečnosti to bylo 3.7. Roztržitý tatínek na matri-
ce datum popletl. Jiří vystudoval píseckou lesní 
školu, na zkušenou šel do Podkrušnohoří a v roce 
1957 převzal správcování na polesí Bělohrad. Sed-
láckou krev nezapřel. V rozhovoru do novin se 

přiznal: „Líbilo by se mi víc zemědělství. Na jaře 
člověk zaseje, na podzim sklidí, ale v lese..?“  Těž-
ba, to nebylo jeho gusto, on byl školkař,           v 
tom se vyznal a v tom se vyžíval. Pod Bělohradem 
založil (a pojmenoval)  tři školky – Aničku, Bar-
borku a Becherovku. Částečně pro ně a z větší 
části pro svoje potěšení nad nimi nechal vyhlou-
bit rybníček, odkud se přiváděla pro semenáčky 
voda. Za jeho éry se tu začaly vysazovat  lipové 
háje a lipové kotlíky. Dnes je jim téměř 30 let        
a jsou jednou z největších zvláštností našich lesů. 
Na rozdíl od svého otce byl Jiří Kupka člověk 
charismatický, autorita a přísný. Na všechny. 
Na něj si nikdo moc netroufl . Po lese toho moc 
nenachodil, jeho byla motorka – žlutá stopěta-
sedmdesátka. Tu vyfasoval a tady na polesí ji 
taky udolal. Na motorce zvládal úplně všechno, 
i sbírat houby. Domů prý často přivezl tašku,                                    
z ní vysypal značkovací barvy,  několik slisova-
ných hub,  nakonec mapu polesí.
Byl myslivcem, i když vlažným, schopným střelit 
tak akorát na zajíce. Byl fotbalistou, fanouškem 
Slavie – vášnivým a kuřákem – silným. Na pivo 
nechodil , jen s bandičkou na Skalici k  „Anežce“. 
Rád si hvízdal a v lese ho bývalo slyšet. Uměl to, 
znal spoustu melodií.
Jiří Kupka byl vedoucím polesí na Bělohradě  do 
roku 1987. 

Text vznikl na podkladě rozhovoru s MUDr. Jiřím 
Kupkou.                         

      -jp-
-ez-
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MOJE KRAJ INA

V mapách je tato oblast středních Čech nazývána Povltaví nebo také Dobříšská 
pahorkatina. Tady docela blízko od levého břehu Vltavy, na jih od Dobříše jsou 
místa, která vám chci přiblížit. Krajina je to členitá, bohatě zalesněná, plná ka-
mení. Chybí tady velká lidská sídla. Vesnice jsou často jen řady obydlí kolem cest 
a silnic. Běžné jsou jednotlivé samoty a osady. Geologicky jsou základem těchto 
oblastí usazené břidlice a dosti často vyvřelé žulové horniny. 
Místo odkud vycházím při svém popisu je moje bydliště, osada Bělohrad, která je     
z mého pohledu takovým malým ostrovem polí a luk uprostřed Bělohradského 
polesí. Silnice, která tudy prochází od Dobříše, směřuje dále do Nečíně a Hřiměždic. 
Zajímavostí je kaštanová alej, která lemuje obě strany silnice až k Nečíni. Krásná 
je zvláště na jaře, kdy celá bíle vykvete. Jen o něco později, již v červnu se začínají 
stáčet a uvadat první listy. Larvy klíněnky jsou totiž velmi hladové. 
Lesy v okolí jsou převážně smrkové, ale z jehličnanů jsou tu všichni další zástupci 
- borovice, velké modříny, černé borovice i jedle. Z listnatých stromů jsou časté 
duby, méně rozšířené jsou buky, lípy, břízy, olše a další druhy. V okolí Nečíně lze 
vidět celou řadu vzrostlých jalovců. Některé z nich tvoří výrazné dominanty svého 
nejbližšího okolí. Brzy na jaře téměř všude v okrajových částech smíšených lesů 
vykvetou plané třešně. 
Větší vodní plochy, pokud pomineme řeku Vltavu, se tady nenacházejí. Říčka Kocá-
ba protéká od Příbrami směrem k Novému Knínu a končí ve Vltavě u Štěchovic. 
V blízkém okolí osady Bělohrad pramení několik potoků a některé prameny jsou 
upraveny jako studánky. Nejznámější je studánka u Dobré Vody. Její název určitě 
neklame. Některé bývalé lomy v okolí Nečíně jsou zatopené a tvoří tak malé vodní 
plochy. Dosti romantickým místem je o něco větší Hřiměždický lom. Malý rybník 
je i uprostřed louky přímo v osadě Bělohrad. 
To co tvoří základní relief krajiny jsou kopce a pohoří. Při pohledu směrem k zápa-
du jsou přes otevřenou krajinu v okolí Příbrami vidět výrazné hřbety Brd. Směrem 
k východu bývá za dobrého počasí krásný pohled na kopce kolem Nového Knína, 
podél Vltavy a na Sedlčansku. Nad osadou Bělohrad je zalesněný kopec stejného 
jména a nedaleko nad obcí Skalice leží Strážný vrch zvaný také Varta. Nejvyšším 
vrcholem blízkého okolí je Nečínská Besídka s nadmořskou výškou 508 m. Všude 
v okolí je pak spousta bezejmených kopců, strání a údolí. Velké i menší kameny     
v různých seskupeních typicky dotvářejí místní krajinu.  

z Kroniky rodu Kupků


