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  Od otevření školy v Nečíni v roce 1893 ji navštěvovalo v různých obdobích od 75 do 130 dětí.

Nejvíc poklesla návštěvnost školy v roce 1915, poněvadž starší děti musely pomáhat při domácích  

i polních pracích za ty,kteří odešli do války. Ve škole se navíc neučilo pro nedostatek paliva. “Děti 

se toulají po vsi, zvykají zahálce a přiučují se jen darebnostem“- dovídáme se ze školní kroniky.

   Vybavení školy bylo, zvlášť ve srovnání s dneškem, velmi prosté. Informují o tom tyto tři zápisy ve 

školní kronice: V r.1925 byla škole darována sova obecná; byla dána k vycpání a pak uložena jako 

první vycpanina do sbírek školy. Roku 1926 místní školní rada zakoupila pro školu šicí stroj Singer 

za 1260 Kč a v roce 1929 fi rma Orion v Praze darovala škole na žádost učitelky paní Marie Pilecké 

postup na výrobu čokolády. Dva roky nato žáci ve škole poslouchali rádio. 

  Školní děti se zúčastňovaly i svátků a slavností. První výročí vzniku Republiky bylo slaveno v před-

večer 28.října na vrchu Bořivci, kde byl pálen slavnostní oheň. 28.října se sešli žáci i obecenstvo 

ve škole a  p.uč.Bouška zde přednesl slavnostní řeč. Žáci přednášeli básně a zpívali národní písně.

Účast občanů byla veliká. Po školní slavnosti se vydal průvod s hudbou na vrch Bořivec. Podobně 

se děti účastnily i oslav životních jubileí prezidenta T.G.Masaryka. Za spoluúčasti několika míst-

ních ochotníků  např. sehrály divadelní představení „Pro tatíčka Masaryka“. Po představení přečetl 

p.Sobotka dopis od pana prezidenta, kterým děkoval za pozvání na divadlo. Když 14. září 1937 pan 

prezident zemřel, sešli se 20. září, v předvečer pohřbu, všichni žáci se svými učiteli v budově školy    

a  pak se odebrali na náves k hostinci pana Maška. Odtud vyšel průvod spolků a občanů, aby na 

vrchu Bořivci vzdali památce pana prezidenta pálením hranice poslední poctu. U planoucí hranice 

pronesl řeč velitel hasičů p.Krotil.

  Na konci školního roku jezdily děti se svými učiteli na školní výlety. Ovšem poněkud jinak než 

je tomu dnes. O jednom výletu je zapsáno ve školní kronice: 7.června 1922 podnikl učitelský sbor     

s dětmi výlet na Karlův Týn. Vyjelo se ve 3 hodiny ráno na dvou povozech, které zapůjčili p.Konig 

a p.Hrubý. Dětí bylo 43. Vlak vyjel v půl sedmé z Příbrami a v půl deváté byly děti na hradě. Zpět 

do Příbrami přijeli v 18 hodin a domů kolem 23.hodiny.

  Do roku 1937 trvaly spory mezi Nečíní a Hřiměždicemi o to, která obec má větší právo na 

zřízení měšťanské školy. Dosud děti dojížděly do Dobříše. Spor nakonec dopadl příznivě pro Nečín. 

Důvodem byla vhodnější poloha obce. “Měšťanka“ ale mohla být otevřena až po válce ve školním 

roce 1945/46.

  Mgr. Jaromír Tejkal

 

P A M Ě Ť  R E G I O N U    

2M E Z I  L O M Y

Z kroniky  
obce

NEČÍN



V předcházejících číslech byl zmíněn pivovar v Hřiměždicích. Autor příspěvku vycházel a citoval     

z protokolu komisařů fi nančního úřadu ze dne 25.7.1910. Popis z protokolu je tak přesný a adresný, 

že jeho součástí byl jistě plánek celého areálu. Tento jsme zatím nedohledali, ale přesto pátráme 

dál.

Ve své době byl pivovar významným zdrojem pracovních příležitostí. Vařilo se zde deseti stupňové 

pivo a to v létě i v zimě. Jedna várka o objemu 18 hl se vařila minimálně 24 hodin a zrála 10 až 12 

dnů. Je škoda, že se pivovar nezachoval do dnešních dnů, určitě bychom si uměli dobré pivo uvařit 

stejně jako naši předkové.

Pivovar byl zrušen za první republiky a postupně zlikvidován. Po válce byl na jeho základech 

postaven kulturní dům. Sklepy byly vesměs zasypány. Zůstal obytný domek v zámecké zahradě, 

pravděpodobně byt sládka s přilehlou a dodnes funkční pivovarskou studnou. Významným 

pozůstatkem je obytný dům „u Šplíchalů“. Architektura budovy má industriální rysy 19. století      

a částečně dokresluje, jak vypadal celý areál pivovaru.

Je jistě více takových zapomenutých míst, někdy i památných, o kterých víme málo nebo nic, 

protože zapomínali předkové a zapomínáme i my. Je proto dobře, že píšeme pro budoucí generace 

zápisy do kronik, časopisů a jiných periodik. Tak snad někdy příště o nějakých zapomenutých bu-

dovách a lokalitách.

Ing. Luděk Požár
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Milí čtenáři,

škola v naší obci byla významným krokem nejen ku vzdělanosti, ale také ke společenskému a kul-

turnímu životu u nás. Pojďme si proto i dnes připomenout několik událostí, které již nemají mezi 

námi žijících pamětníků.

 Provoz školy (postavena 1866) byl také spojen se vznikem místní školní rady r. 1873, která se sta-

rala o chod školy, rozhodovala o rozpočtu, schvalovala řídícímu učiteli a správci nákupy, navrhovala, 

kterým dětem se dají učebnice zadarmo... , ale také kontrolovala, jestli rodiče posílají své děti do školy. 

Pokud děti zůstávaly doma, bylo pohroženo rodičům pokutou 50 krejcarů nebo 3h vězení. I to se 

stávalo. Např. v r. 1896 bylo potrestáno dvanáct rodičů.

 Ve školním roce 1882-83 bylo ve škole zapsáno 84 katolíků a 3 židé. Téhož roku se také po šesti 

letech vyučování stal defi nitivním učitelem a správcem pan Václav Šprysl.

 V roce 1888 bylo zapsáno do školy 119 dětí a zemská rada proto povolila zřízení druhé třídy. Byl 

ale problém s jejím umístěním, což nakonec vyřešila místní školní rada pronájmem jedné místnosti           

u rolníka Josefa Pileckého č.p. 5 za 50 zlatých na rok. Pomocným učitelem byl pan Václav Brabec          

z Dežic u Nepomuku.

 Smutná událost, která 31.1. 1889 proběhla celou zemí, byla smrt korunního prince Rudolfa, jedi-

ného syna Františka Josefa. K jeho úmrtí se sloužila zádušní mše v Hřiměždicích za účasti všech 

přilehlých škol i hojné veřejnosti.

 Dne 20. prosince téhož roku byl Václav Šprysl jmenován zemskou školní radou defi nitivním řídícím 

učitelem oborské školy. 

 Václav Brynda, učitel a první kronikář Obor, díky němuž jsou psány tyto řádky, zmiňuje p. Václava 

Šprysla a jeho zápisky do školních kronik, jako jeden z hlavních zdrojů oborské kroniky.  

 „Protože jedině péčí Václava Šprysla se zachovala  převážná část  písemných materiálů o životě občanů 

v Oborách i v okolních osadách, myslím, že je správné, aby pro kroniku obce byl zachován jeho 

životopis.“

Václav Šprysl se narodil 21. července 1851 na Dobříši, kam také chodil do obecné školy. V Příbrami 

pak byl na hlavní škole a nižší reálce. V knížecích zahradách na Dobříši se vyučil uměleckému za-

hradnictví  a také  tam nějaký čas  pracoval  jako  příruční.  Postupem času  se ale zahradám věnoval 

i v Praze, Děčíně a Vídni. Ve Vídni začal docházet do nedělní školy a naplňovat tak svůj dětský sen 

- stát se učitelem. Vrátil se do Čech, kde v té době začalo vznikat více škol, a byl tak nedostatek učitelů. 

Pracoval jako výpomocný učitel na Dobříši, Milíně a v Oborách, kde se po čase stal řídícím učitelem a 

prvním předsedou našich dobrovolných hasičů.  Do jeho života však brzo vstoupila těžká nemoc a ve 

svých 47letech umírá na tuberkulózu. 

Příště se dozvíme, kdy u nás vznikl sbor dobrovolných hasičů.

                                                                                                                                    -jp-

OBORY 

Z kroniky  
obce
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  Milí čtenáři,

v minulém speciálním vydání 

časopisu Mezi lomy jste měli možnost 

vyjádřit se k dění v obcích pomocí 

ankety, kterou připravilo Občanské 

sdružení Za životní prostředí ve spo-

lupráci s obecními úřady. Překvapilo 

mne, jak málo občanů se do ankety 

zapojilo, ač byla poměrně dobře 

prezentována, neboť časopis se jako obvykle dostal 

do ruky každého z vás.

 Myslím, že jste propásli možnost, aby se vašimi 

náměty a připomínkami ( byť anonymními ) 

zabývali nejen členové Občanského sdružení, 

ale i zastupitelé v jednotlivých obcích. Vždyť na 

různých setkáních, ať už v hospodách, obchodech 

nebo třeba na fotbale, každý ví, co by 

bylo třeba udělat, změnit, či vylepšit. 

Proto děkuji všem čtenářům, kteří se 

ankety zúčastnili a podpořili tak do-

brý úmysl  organizátorů  zlepšit  naše 

okolí a zapojit do této činnosti co

nejvíce lidí. Vyhodnocení této akce 

v Oborách proběhne 23.9.2009             

v 19. hodin na Obecním úřadě. 

Dozvíte se zde i další zajímavosti z práce a plánů 

Občanského sdružení a obce.

Děkuji a přeji všem spoluobčanům hodně úspěchů 

a pevné zdraví v jejich životě.

                                                                                

                         Václav Lundák, starosta obce Obory

SLOVO STAROST Y

ŽIVÁ KRONIKA

kdo se narodil  
v  Nečíni   Pavel  Milovič  a  Štěpán  Tulach,  na  Žebráku   Anna  Šárková, 
v  Oborách  Christian Robert  Nielsen,  Samuel  Gregor,  Nela Plavcová,   
na Hájích  Kristián  Führmann   

••

••

naposledy jsme se rozloučili
v Nečíni
s Jaroslavem Kozohorským
v Oborách
s Josefem Dvořáčkem
v Hřiměždicích
s Marií Linhartovou
ve Vestci
s Marií Hronovou  
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M  Y  S  L  I  V  O  S  T

Třetí a poslední článek o myslivosti zakončíme 
povídáním o drobné zvěři našich lesů a svatém 
Hubertovi.  

“Drobné zvěře je tady málo. Například na  zajíce se 
tu  naposledy střílelo v roce 1984.” Zaječí mláďata 
mají hodně přirozených nepřátel – lišky,   dravce 
a překvapivě i kočky. Kočky loví ze sportu a ze 
zábavy. “Doma se nažerou a do polí a lesů si jdou 
zalovit.“  Ročně  vyberou nemálo zaječích dou-pat. 
Jinak je to s liškou, ta v našich podmínkách naopak 
přirozeného nepřítele nemá. Myslivci mají povin     
nost  lišky  střílet a udržovat jejich stav    v    revíru.  
„ Teď, co jsou meliorace, je to s liškama  těžší. Jako nory 
používají meliorační kanály, tam za nima norníci 
nemůžou, a když si vezmete, že mají 5,6 i víc mláďat 
v jednom vrhu, tak se není co divit, že je jich tolik.
“ Lišky se párují v lednu, 63 dní trvá jejich březost. 
Samice si pak  vyhledá  noru a  tam  vrhne  mladé. 
V té době je schopná dojít pro slepici i za bílého 
dne. Lišák do nory nejde. „ Jeden rok jsem chodil po-
zorovat na Strupinu lišku s osmi  liščatama. Měly tam 
pod keřem noru. Večer vylézaly a  hrály si a dováděly 
jako koťata.“
Vzácněji v našich lesích můžeme narazit na jezevce. 
„Často jsem ho viděl  z posedu. Zaprášenej, vyválenej, 
dupal a funěl.“ Jezevci jsou samotáři, zimu ale  raději   
přečkávají    v    koloniích.     Nory    si     vyhrabávají 
v písčitých svazích nebo zabydlí a zvětší opuštěné 
nory liščí. Většinou jsou věrni svému stanovišti. 
„ Tady ve stráni nad potokem na Bělohradě jsou už 
30let.“ Nemají přirozené nepřátele, do křížku se 
pouštějí pouze se psy, pak to jsou ale nelítostní 
bojovníci. „ Před pětadvaceti lety jsem měl norníka. 
Nahoře na Vrchách zalezl za jezevcem a mně nezbylo, 
než dojít pro krumpáč. Vykopal jsem ho, byl pokou-
sanej na mordě. Za chvíli vyběhl jezevec. Myslel jsem, 

že se pes za ním pustí, ale místo toho zalezl do nory 
znovu, měl tam druhýho.“ Někdy se stane, že jezevci 
psa nalákají do vedlejší nory a pak mu zahrabou 
přístup. Pro psy jsou velkým nebezpečím.
Kuny tady u nás zná kdekdo. Stopy po malých 
nočních návštěvnících v podobě trusu najdeme na 
cestách, na zahradách, na půdách, někdy si dokonce 
udělají pelech i ve skelné vatě pod střechou. V lese 
můžeme často vidět jejich zvláštní výkaly s bob-
ulkami jmelí. Do vesnice se vypravuje kuna skalní, 
lesní kuny k obydlí nejdou, mají rády hlubší lesy. 
Od  svých  příbuzných  se  liší žlutou náprsenkou 
a osrstěnými tlapkami. Podle nich se dají poznat je-
jich stopy, když napadne sníh. 
Bylo by pěkné zakončit naše povídání veselou 
historkou. Těch není málo, což jsme zjistili,  při 
vínečku s panem Maškem  a panem Falcem. Musely 
be se ale otisknout s hvězdičkou a náš časopis čtou 
i děti. Pomůžeme si tedy jinak a sáhneme do světa 
bájí a pověstí.
Svatý Hubert, patron myslivosti, a Diana, bohyně 
lovu, seděli a  hodovali po honu s bujarou 
společností. Lovu zdar, pozvedl číši jeden   z honců. 
Hubert, bohyni Dianu po pravici, právě lovil pod 
stolem v kalných vodách a pozvedl tedy číši levou 
rukou. Na jeho počest připíjí myslivci Lovu zdar 
zásadně levačkou. 
Zatímco na znění pověsti se naši přísedící shodli, 
na výši pokuty, kterou musí zaplatit ten, kdo zvyk 
poruší, se dohodnout nedokázali. A tak nevíme, 
jestli provinilec, který připije Lovu zdar pravicí, 
musí zaplatit deset piv nebo láhev ferneta.

-jp-ez-

Informace uvedené v článku poskytli členové mysliveck-
ých sdružení v našem regionu.

foto: archiv ČSOP Obory
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V současné době obec realizuje  projekt Kamýk nad Vltavou - výlet do středověku, který má za 

cíl revitalizovat hradní zříceninu Vrškamýk a zviditelnit obec a její turistické možnosti. Zabýváme 

se také dostavbou dětského hřiště, rekonstrukcí bývalého posádkového domu kultury, rekonstrukcí 

inženýrských sítí v obci a veřejného osvětlení.

Plánů do budoucna je hodně. V první řadě bychom chtěli zateplit budovu základní školy a jednoho 

velkého bytového domu, dostavět dětské hřiště, postavit hřiště pro seniory a uspořádat několik zají-

mavých kulturních akcí.

Obec má již 8 let zpracovaný program obnovy obce, ve kterém jsou přesně rozpracovány jednotlivé 

kroky a cíle při obnově obcí Kamýk nad Vltavou a Velká nad Vltavou. Tento program obnovy se každý 

rok v lednu aktualizuje na veřejném jednání zastupitelstva s neziskovými organizacemi, komisemi, 

výbory obce a občany. V obci velmi dobře pracují neziskovky,  které obec výrazně podporuje a také se 

může spolehnout na jejich pomoc.

Velkým problémem  jsou stále ještě odpady a čistota. Obec zavedla systém místního poplatku za svoz 

a likvidaci odpadu, který výrazně omezil výskyt černých skládek. Mnoho občanů také svůj odpad do-

konale třídí, v tříděném odpadu jsme skončili na čtvrtém místě v kraji.  Obec má zřízených 14 míst na 

separovaný odpad (plasty, papír, sklo). Odvážíme a třídíme také hliník a kovy.  Pro drobný směsný od-

pad  obec instalovala 20 odpadkových košů a také zaměstnává na veřejně prospěšné práce pracovníka, 

který má na starosti úklid obce a veřejných prostor. Bohužel ale je stále mnoho lidí, kterým co od ruky 

odpadne, na zemi ležet nechají.

Povodeň? Byla hrozná. Osobně mám vždy nepříjemný pocit, když se začíná zvedat hladina řeky Vltavy 

a každou chvilku jen třeba pohledem kontroluji výšku vody v řece. Následky povodně ještě nejsou 

všechny odstraněny, v některých domech dodnes opadává omítka a tvoří se plíseň na stěnách. Kdyby 

však nebylo dobrých lidí a státu, byly by následky povodně mnohem větší. Pozitivní na povodni byla 

solidárnost a lidská ochota, snaha pro druhého něco udělat.

Petr Halada, starosta obce Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou se doslova mění před očima. Za každou pozitivní změnou je většinou  hodně práce. 

Pana Haladu, starostu obce, nebylo lehké sehnat, a tak jsme rádi a vážíme si toho, že si na nás  udělal čas. 

Povídali jsme si o aktuálních realizacích, plánech do budoucna,  zajímalo nás, jak se obec vypořádává s 

čistotou a pořádkem a řeč se stočila i na povodeň v roce 2002.



Na konci června proběhl v našich třech obcích průzkum veřejného mínění. Občané Hříměždic, 

Nečíně, Obor a satelitních obcí se měli možnost vyjádřit k otázkám týkajících se veřejného života: 

služeb, dopravy, místních komunikací, veřejných prostranství, prostor pro hry a sport dětí, využití kra-

jiny pro rekreaci…. Na tvorbě dotazníku  se podíleli zástupci obecních úřadů a občanského sdružení, 

na vyhodnocení odpovědí jsme spolupracovali s externím poradcem, socioložkou paní Půlpánovou. 

Pro ty z vás, koho zajímá,  jak průzkum dopadl, co zajímavého  přinesl, jaká byla účast v jednotlivých 

obcích, jaká  témata se v odpovědích vyskytovala nejčastěji, s jakými nápady a inspiracemi na řešení 

občané přicházejí, co se jim v obcích líbí, čeho si váží a co by si přáli změnit, odstranit, vybudovat….

pro vás , kdo jste se veřejného šetření zúčastnili i pro vás, kdo jste z nějakého důvodu své mínění 

neposkytli, budou na konci září připravena veřejná setkání s občany.

V Nečíni se připravuje  toto setkání  na pondělí 21. září v budově základní školy. Na programu bude 

seznámení s výsledky průzkumu  a diskuse nad některými aktuálními  tématy, která se v dotaznících 

vyskytovala nejčastěji, dále setkání s paní Birgit Boehm, zástupcem německé nadace, která poskytla 

našemu regionu  fi nance. Budete se moci podívat na několik videozáznamů a fotografi ckých ukázek   

z realizace výukového programu  Místo pro život a prostřednictvím  fotografi í ze sbírek  příbramského 

muzea nahlédneme do nejstarší minulosti našeho regionu, do doby bronzové. Setkání se mohou 

zúčastnit i občané Hřiměždic a Obor.

V Oborách připravuje obecní úřad ve spolupráci se sdružením setkání ve středu 23. září. Kromě 

výsledků průzkumu budou prezentovány i práce tří českých architektů. Ten, jehož ukázky  získají 

největší sympatie přítomných, pak bude následně požádán o spolupráci na návrhu dětského hřiště      

v Oborách.

V Hřiměždicích bude seznámení s výsledky průzkumu a diskuse nad aktuálními otázkami 29. září na 

obecním úřadě. I tady bude poodhrnuta rouška tajemství stará více než 2000 let. 

Některé otázky z průzkumu  týkající se 

krajiny a veřejných ploch  Nečíně a okolí  

byly zpracovány již v červenci. Náměty a 

inspirace občanů se staly podkladem pro 

výběr míst zařazených do architektonické 

soutěže. Pro nás, kdo jsme soutěž pomáhali 

připravovat, je potěšitelné,  že  účast na ní  
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přijali přední čeští architekti a studia. Soutěž potrvá 3 měsíce.Vyhlášena byla 1.srpna, zasedání hod-

notící komise a vyhlášení výsledků bude 20. listopadu. V prosincovém čísle časopisu zveřejníme její 

průběh a výsledky a v lednu pak uspořádáme výstavu vítězných prací. 

Zatímco v Nečíni je spolupráce s architekty organizována formou soutěže, v Hřiměždicích a Oborách 

se vedení obcí přiklonilo ke  spolupráci s jedním vybraným architektem.

V předešlých dvou číslech našeho časopisu jsme se z rozhovoru s panem Veselým dozvěděli   řadu zajíma-

vých informací o sadařství. V našem kraji se ale  kromě ovocných zahrad a sadů vyskytují i ovocné stromy 

rostoucí ve volné přírodě. To, co jsme se od pana Veselého dozvěděli a co se nepodařilo umístit v rozhovoru, 

zveřejňujeme v této rubrice.

Rozhlédneme-li se po okolí, je zřejmé, že převažují nálety, charakteristické jsou třešně (“ptáčnice”). Při 

polních cestách a na historických hranicích polních lánů jsou nepochybně i ovocné stromy záměrně 

vysazené. Jsou zpravidla reliktem doby minulé a mnoho jich již zmizelo scelováním polí a stářím. Jen 

zřídka už uvidíme obří koruny starých hrušní.

Založení malého sadu či “třešňovky” bylo výjimkou.  Pokud někde strom plodil pěkné ovoce, snažili 

se ho naši předkové šířit, vždyť např. u švestek to lze snadno kořenovými výhony. Vykopneme výhon, 

přesadíme a bude plodit ovoce jako mateřský strom. 

Sedláci a drobní rolníci vysazovali ovocné stromy na mezích svých polností nebo tam nechali růst 

strom z náletu, pokud jim poskytl nějaký užitek, třešně, jablíčka, švestky na povidla či hrušky na pra-

chandu.                                                                                                                                  - ez -
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KONÍČCI   KONĚ

Paní Vacková, jak jste se dostala k bylinkám?
O bylinky jsem se zajímala už od dětství, a tak od osm-
desátých let to byl můj koníček. Hlavně o dovolených 
a v zimě jsem si začínala číst herbáře a knihy o bylin-
kách, protože jinak při práci nebylo moc času. Dělala 
jsem nejprve prodavačku, pak kancelářskou práci na 
obchodním oddělení československého uranového 
průmyslu a nakonec tři roky v rukavičkářských závo-
dech na exportu. Když i ta práce skončila, rozhod-
la jsem se, že bych si mohla udělat živnost, ale ještě 
jsem nevěděla jakou. Na pracovním úřadě mi nabídli 
rekvalifi kaci na soukromé podnikání. Na školení jsem 
přišla o den později a hned na mně  chtěli vědět téma 
podnikání. A jelikož jediné téma, které mě napadlo a 
které jsem si dovedla představit, bylo pěstování léči-
vých bylinek a příprava léčivých čajů, rozhodla jsem 
se pro ně. Tak to začalo. Ted už to dělám deset let a 
stále se učím. 

Je to těžká práce?
Je to těžká fyzická práce a po kancelářské práci jsem si 
musela přivyknout na kolečka s hnojem, kompostem 
a plevelem. V začátcích jsem už přemýšlela, že se spíš 
nechám zaměstnat a bylinky budu dělat jen po práci, 
ale po dvou letech jsem zjistila, že by to byla škoda, 
když už jsem tohle vybudovala a stálo mě to tolik sil. A 
hlavně, ono by to ani při zaměstnání dělat nešlo. 
Největší problém je asi se sběrem, to mi musí pomáhat 
celá rodina. Třeba když se sbírají byliny v květu. Kve-
tou třeba jen 14dní a já jich za tu dobu musím sklidit 
velké množství, protože pak už nevykvetou. Například 
letos mám lipového květu minimálně, protože lípy 
vykvetly a hodně pršelo. Jakmile květ dvakrát zmokne, 
tak zrezne, zhnědne a už nevypadá dobře. Účinné látky 
taky má, ale už to není do čajů moc vzhledné. Pokud 
se sekají louky, tak některé byliny naštěstí vykvetou 
znovu, např. třezalka. Když chci mít pět pytlů suché-
ho květu, tak musím nasbírat syrového pětkrát tolik. 
Nejvíc sesychá hluchavka.

Říkala jste, že vaše bylinky jsou bio?

Ano, už mi nabízeli, že bych si mohla udělat schva-
lovací proces, abych mohla mít ofi ciální značku, ale 
odmítla jsem to. Nemám na to čas a beru to jako pod-
řadnější věc, protože každý, kdo mé bylinky ochutná, 
tak pozná, že jsou chutnější a účinnější  než od velko-
dodavatelů. A to mi stačí, já nemůžu pokrýt kdo ví 
jakou oblast. Ono se říká, že každému ty jeho bylinky 
rostou na zápraží. Jde mi spíš o náš region. 

Co znamená označení bio?
Bio znamená, že produkt je z ekologického zeměděl-
ství, kde nejsou používána syntetická hnojiva a postři-
ky proti škůdcům. I bylinky mají škůdce, jak bylinky 
rostoucí tak i ty suché. Já myslela v jednu dobu, že        
s tím skončím, protože jsem objevila nějakého potrav-
ního mola, který mi uskladněné bylinky začal žrát. Ve 
velkoskladech je radioaktivně ozařují a nejde to jinak, 
protože by jim to ti  potravní moli sežrali. Malopěstitel 
má ještě možnost síření, ale to už pak není vhodné 
pro děti, musí se to uvádět na etiketě, a biologická 
hodnota je slabší. Nakupuji tedy mololapky a kontro-
luji bylinky během uskladnění, je to neustálý proces, 
pořád se kontroluje stav a když se něco objeví, tak to 
manuálně odstraňuji, jinak všechno sežerou. 
Například jsem měla sušená jablka, ve kterých se obje-
vili ti moli. Musela jsem zrovna na čtyři dny odjet, tak 
jsem je dala stranou, že se na ně podívám potom. Když 
jsem se ale vrátila, jablka už nebyla. Sežrali je.
Venku pak sbíráme mšice, housenky...  nic neprášku-
jeme ani nestříkáme.

A jak je to s cizokrajnými bylinami?
Cizokrajné byliny já moc neuznávám, ty se hodí pro ty 
lidi tam. Pro nás jsou spíš na to zpestření a ochutná-
ní. Ale pro  základní péči na pročišťování organismu a 
posilování imunity  musí sloužit ty, co tady narostou. 
Jsou vhodnější.
Například teď je takovým velkým hitem kotvičník 
pozemní. Taky jsem dostala sazeničky a stálo mě to 
spoustu času, aby z něj něco bylo. Pak jsme se byli 
podívat ve Španělsku a já koukám, že na písku u moře 
je kotvičník pozemní, krásné velké trsy podél celé 
pláže. Tak jsem zjistila,  že se spíš vyplatí si pro ty cizo-
krajné dojet  nebo je nakoupit.

Jaké bylinky rostou v našem okolí?
Tady je dobré prostředí; jsou tu dva biotopy: Vápenice 
a Buda. Rostou tam i chráněné druhy rostlin. Prob-
lém je v tom, že jakmile se ty louky 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 jahod-
níku, borůvky, brusinky... 

-jp-

Pokračování rozhovoru v příštím čísle.
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KOVÁŘI 

 Pane Hloušku, kovářství má ve Vašem rodě dlou-
hou tradici. Váš syn je kovář, otec byl kovářem. Víte, 
kam až do Vaší minulosti kovářské řemeslo sahá?

Prej děda mýho táty byl kovář. Tátovi bylo deset, když 
mu oba rodiče zemřeli.V jedenácti se šel učit  kova-
řině, po vyučení vandroval po světě a když mu bylo 
25, dostal se do Hříměždic k panu Lomozovi. Toho 
si  moc chválil, výbornej řemeslník a dobrej člověk. 
Na doporučení pana Lomoze šel dělat kováře do Nečí-
ně. Dřív tu byly kovárny dvě, v Nečíni a na Řinčově           
v Lipinách. V roce 1929 si  udělal táta živnost a začal 
dělat v bejvalý kovárně u Mašků. Když si vzal mamin-
ku, bydleli jsme nějakej čas  na Boudě. Vzpomínám 
si, jak tam bylo vlhko, pod postelí jsem měl studnu a 
byl jsem pořád nemocnej. V roce 1932 si nechal táta 
postavit dům a vlastní  kovárnu. Kovařinu  dělal do 
svých 74 let.
Já, mám-li bejt upřímnej, nikdy kovářem bejt nechtěl. 
Já chtěl bejt učitel. Už mě dokonce přijali na dopo-
ručení ředitele  do učitelského ústavu v Příbrami, ale 
táta řádil, a tak jsem šel na řemeslo. V roce 1949 jsem 
se dostal do umělecký školy kovářský a podkovářský 
ve Vysočanech a tam jsem  udělal  mistrovský zkoušky 
– kovanou růži. Pak už mě to bavilo. I k tomu učení 
jsem se na čas dostal. Učil jsem kováře a zámečníky 
v Příbrami, ale táta byl národní socialista a vášnivej 
sokolík….neměl jsem kádrovej profi l, nebyl jsem prý 
vhodný k výchově pracujícího dorostu, tak jsem musel 
odejít.

Jak se liší kovářské řemeslo dnes od toho, které jste 
znal u svého táty?

To se nedá srovnat! Všechno se dělalo ručně. Dnes-
ka je to kovářství strojní, víc zámečnictví, svařuje se 
elektrikou. Tehdá se muselo všechno probíjet, svařovat 
v ohni. Kováři  měli  jen kladivo, oheň, kovadlinu a 
kleště. Víc nepotřebovali. Všechno zvládli. Já to taky 

ještě trochu chytil. To byli umělci. Tenkrát kování na 
vozy, to byla umělecká práce! Parádičku si tam kaž-
dej kovář udělal – rejhy, tepování. Dneska tomu říkají 
umělecký kovářství. 
Co musel umět kovářský učedník?
Základ byl kovanej hřebík, a pak umět svařovat v oh-
ni, aby se to roztavilo a nespálilo. To se musí hrozně 
hlídat. Když se to přehřeje přes 1200 stupňů, tak  se 
železo rozpadne.
Přes zimu se dělaly podkovy pro koně a podkůvky pro 
dobytek, hřeby, ručně dělaný šrouby, nože na pluh, 
ruční ruchadla.
Přes zimu se u táty v kovárně scházeli sedláci. Samá 
legrace. Tenkrát ty chlapi drželi pohromadě. Jeden       
z druhýho si dělal legraci, nikdo se neurazil.

Pane Hloušku, vy jste  vyhlášený podkovář. To Vás 
naučil táta?

Táta byl výbornej podkovář, ale na výrobu podkov 
jsem byl jednička já, to jsem předčil i tátu. Teď tady 
po okolí kovu asi 35 koní, ale byly doby, kdy jsem jich 
měl 90. Podkovy si zásadně dělám sám, žádný poloto-
vary, který se připlácnou za studena! Táta říkal, nikdy 
nekup polotovar, to je, jako kdyby si kuchař dělal 
polívku z pytlíku.

Brzy vám bude osmdesát a ještě Vás vidíme v kovár-
ně. 

Já jsem zvyklej dělat. Ona je sobota a neděle a já si 
hledám práci. V kovárně mě to pořád baví. A taky 
jsem rád, že v tom pokračuje Milan. On umí všech-
no, zámečnickou práci, kovařinu i podkovařinu a je  
výbornej. Toho obdivuju.
                                                                              -ez-
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