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LEDEN 2012

Ač přemýšlel jsem dlouze, já neodolal touze, zkusit jak
to klouže, když zamrznou louže. Přemýšlel jsem oprav-
du dlouho, jestli sklouznout nebo odolat vábení dět-
ských her. Každý z nás má své zkušenosti s pády, dopa-
dy i s horší variantou zvanou držkopády. Tak jsem si za
zavřenými víčky promítal zpětně ty svoje klouzy a obje-
vil jsem zlomený prst, nalomenou kost na ruce, mnoho-
krát naraženou kostrč a dvakrát otřes mozku. Jo a jed-
no rozražené čelo, to když jsme jezdili po klouzačce hla-
vou napřed a nějaký mamlas strčil do klouzačky sáně.
Možná zrovna ty zimní pády způsobily i nějaké změny
v mé hlavě, i když pády v ostatních obdobích roku byly
také dost důležité. Musely se mi v hlavě pomíchat moz-
kové závity, alespoň se to o mně doma tvrdí. Že prý si
nic nepamatuji. Něco na tom asi bude. Nedávno jsem
díky tomu všemu vyplodil svoje další životní moudro.
Když mi kamarád povídá: „Jak to, že to nevíš, vždy�
jsme se o tom bavili před pěti minutami“. I prohlásil
jsem: „Jó kamaráde, já udržím myšlenku asi jako stoli-
ci, maximálně tak tři minuty. Pak už to bývá průser“.
Koukal na mne nechápavě, jako te� koukáte vy. Co má
co společného myšlenka s tím druhým? Asi nic, ale mně
to připadalo jako moudrá odpově�, že? Vždy� je obojí
pravda, já si raději z určitých důvodů u jednoho přich-
vátnu a u druhého raději zapíšu do notesu. Nikdy to
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ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Každý rok se v zimním období potýkáme s průjezdností

místních komunikací při odhrnování sněhu a při posypu
cest. Rád bych touto cestou požádal majitele automobilů,
kteří svá vozidla parkují na komunikaci, aby v zimním ob-
dobí svá vozidla dávali na své pozemky, a pokud to není
možné, aby s nimi parkovali tak, aby nebránili průjezdu
techniky, která se o údržbu stará. Mnohdy se stává, že
z důvodu neprůjezdnosti zůstane komunikace neprotaže-
na.Vyhnete se též zbytečným problémům při případném
poškození auta. Snadno se může stát, že traktorista zachy-
tí sněhovou radlicí za obrubník, který není pod sněhem
vidět a ten ji odrazí na zaparkovaný automobil. Je nutné si
uvědomit, že pro sněhovou radlici je nutné ponechat větší
prostor na průjezd než pro jízdu autem.

Děkuji za pochopení a ohleduplnost vůči ostatním řidi-
čům a hlavně vůči traktoristovi, kterému nevhodně zapar-
kované automobily způsobují značné starosti a problémy.

Josef Karas, starosta

nedělám obráceně. Hlavně tvrdím, že co není napsáno,
to se nemusí dělat. Další moudro. Manželka na mne stej-
ně vyzrála, zapisuje mi do notesu svoje úkoly. Ne že bych
si toho nevšiml, vždy� má jiné písmo, ale co je psáno, to
se musí udělat. Pokud se to nepovede, tvrdím, že po ní to
doktorské písmo nepřečtu. Te� koukám, že jsem sklouzl
ze zamrzlé louže do té své duševní loužičky. A přitom
venku je tak krásně, řekl bych přímo na klouzání. Vy-
razte na procházku do našeho brdského lesa, ale opatr-
ně a nešlapejte na led, mohli byste se na zádech válet.
V lese je ticho a klid, stromy vám budou ševelit svoje
písně větvové, pod nohama bude chrupat přimrzlý sníh
a když budete chtít vdechnout krásnou zimní náladu,
opřete se o strom, zavřete oči a poslouchejte. Větřík vy-
práví příběhy dalekých severních krajin a rozezní stro-
mové varhany úžasnou brdskou zimní sonátou. Kousek
od sebe uslyšíte žbluňkání potůčku, který běží vyřídit
vodní hladině Octárny, že co nevidět přiběhne ještě více
bublinek, které se rodí tam někde vysoko v brdských
mokřinách. A když otevřete oči, blýskne vám do nich
odraz sluníčka přes polámaný led, ze stromu sklouzne
malá lavina sypkého sněhu vám rovnou za krk. A jsme
zpátky u klouzání. Prostě čas od času někomu ujedou
na ledu nohy a někomu holt uklouznou myšlenky.

bs

25. 1. 2012 od 18.30 hod. se koná na OU v Obecnici
veřejné zasedáni zastupitelstva obce,
kde se bude projednávat změna územního plánu obce.

Srdečně Vás zve OÚ Obecnice, Divadelní soubor Skalka,
SDH Obecnice, ČČK Obecnice, MŠ a ŠJ, MZŠ Obecnice
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Co dál s vojenským újezdem Brdy
Vláda na svém zasedání schválila záměr, aby armáda od

roku 2015 opustila vojenský prostor Brdy. S tímto záměrem
seznámil ministr Vondra na setkání v Jincích starosty obcí
sousedících s vojenským prostorem. Na dalším zasedání,
které proběhlo v měsíci listopadu jsme byli seznámeni již
s možnou podobou rozdělení VÚ. Plán předpokládá rozdělit
prostor mezi dva kraje, a to kraj Středočeský a Západočes-
ký (v současné době je pouze na území Středočeského kra-
je). Dále předpokládá vrátit území do katastrálních hranic
před rok 1949. Na zasedání byla též předložena představa
Agentury ochrany přírody a krajiny na vyhlášení CHKO,
která předpokládá vyhlásit chráněnou krajinnou oblast ne-
jen na území voj. Újezdu, ale i na další území sahající od
Jinec přes Příbram, Březnici a Rožmitál. Do tohoto území
by samozřejmě spadala i Obecnice a Oseč. S tímto záměrem
nikdo z přítomných nesouhlasil, nebo� by to do značné míry
ovlivnilo rozvojové plány obcí. Požadavek je, aby toto území
bylo vyhlášeno pouze do současných hranic újezdu. Protože
ale vyhlášení CHKO je věc poměrně zdlouhavá a nákladná,
navrhují starostové podbrdského regionu, aby zde byl vy-
hlášen přírodní park, který vyhlašuje kraj. Starostové dále
požadují, aby krajský úřad vyhlásil na celé území Brd sta-
vební uzávěru a toto opatření, aby do svých územních plánů
zanesly i okolní obce. Tímto opatřením by se zabránilo ne-
žádoucí výstavbě v Brdech a ochránila by se tak příroda
a vodní zdroje. To že o výstavbu  různých objektů v Brdech
vyjadřují zájem různí developeři již několik let, dokládá
skutečnost, že asi před 5 lety se hovořilo o zájmu vybudovat
sjezdovku na Třemošné, kde má naše obec studny. Pro naši
obec je též zásadní otázka, co bude s komunikací a průjez-
dem směrem na Zaječov. Tato problematika by měla být ře-
šena na dalším setkání v Jincích, které je plánováno na
měsíc únor letošního roku. JK

VÝSTAVBA NOVÉHO VODOJEMU
POD TŘEMOŠNOU

Ze zápisu zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 14. 12. 2011
Bylo přítomno 12 zastupitelů, 3 omluveni, 3 hosté
Byla zvolen návrhová komise p.Petráň, p.Urbánek, a ověřovate-
lé zápisu p. Zelenka, pí Novotná. Zpráva ověřovatelů minulého
zápisu pí Poplšteinové, p. Vohradského byly bez výhrad.
Informace starosty p. Karase: vodojem – začala výstavba, bude
se dělat přivaděč, elektrika a napojení technologie. V pátek
16.12. 2011 bude kolaudace na akci Náhon do Buliňáku, je
hotovo zateplení bytovky, z jara se dodělá jen sokl Marmoli-
tem, je hotova smlouva na úpravu křižovatky, do března by
měla firma předložit návrhy, byly podány nové žádosti o dotace
z FROM – zateplení a vým. střechy OÚ, na hasiče, na výměnu
přivaděče z vodojemu do Obecnice. Připravuje se žádost o dota-
ci na střechu MZŠ, znak a vlajka obce – p. Kasíkovi byly zaslány
obrázky tetřeva a on zkusí původní návrhy upravit. V prosinci
se uskuteční besídka a posezení pro občany ve školce, vánoční
balíčky pro důchodce – budou rozneseny zastupitelstvem jako
každý rok.
Žádost o prodej pozemeku - pí Bulanová Hedvika pozemek č.p.
13 výměra 253 m2, č.p. 928/7 o výměře 72 m2, a část p. 928/10
o výměře 95 m2 _ jsou tam věcná břemena, OZ souhlasí se zámě-
rem prodeje.
Schválení směnné smlouvy p. Antropius, části poz. č. 942 a 943,
dořešení skutečného stavu. OZ souhlasí se směnou smlouvou.
Projednání a schválení rozpočtu na rok 2012 dle přílohy. OZ
schvaluje rozpoč.na rok 2012 jako přebytkový.
Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2013 –
2015 OZ souhlasí se schválením rozpoč. výhledu.
Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4, viz příloha.
OZ souhlasí se schválením rozpočt. opatření č. 4.
Pověření rady k provádění rozpočtového opatření na konci roku
dle přílohy, radě vzniká povinnost podat informace na následují-

cím zastupitelstvu, (rada může rozhodnout o výdajích do 300 tis.
Kč, přijmout dotaci). OZ souhlasí s pověřením rady.
Informace o změně územního plánu - změna ÚP již započala,
schválení pozemku, které chceme zařadit do ÚP bude probíhat
na zastupitelstvu 25. 1. 2011 od 18:30 hod. Budou pozváni
všichni dotčení vlastníci, OZ bere na vědomí.
Informace o zamýšleném zrušení VÚ Brdy, hovoří se o zrušení
od roku 2015, od 3/2012 se má začít budovat skupina na od-
stranění pyrotechniky, hranice k..ú. by se měly vrátit na stav
před lednem 1949, uvažuje se o CHKO /dle návrhu by tam mělo
patřit i půl Příbrami, Rožmitálsko, celkem cca 50 tis. hektarů,
zastupitelé obcí chtějí jen územní Brd, se zastupiteli Zaječova
se máme domluvit, jak bychom chtěli řešit silnici Obecnice –
Zaječov, zda místní komunikace do 3,5 tun nebo silnice 3. třídy,
problém je, kdo by silnici udržoval, OZ bere na vědomí.
Autobusová doprava - včera proběhlo jednání na Krajském úřa-
dě v Praze, KÚ vypověděl dopravcům smlouvy k 30. 5. 2012,
pak výpovědi stáhl a vypověděl k 30. 6. 2013, část dopravců
toto neakceptovala, nikdo neví co bude dále, musíme se přidat
ke KÚ,/nejsme schopni sami dělat výběrové řízení/ takže výpo-
vě� také podáme, ale s tím, že se zkusíme domluvit s 1. SČV,
že případně vezmeme výpově� zpět, kraj nám nepodává žádné
informace, OZ bere na vědomí.
Složení inventarizačních komisí, OZ souhlasí se složením ko-
misí.
Diskuse: - informace p. Zelenky o způsobu schvalování územní-
ho plánu v Ohrazenicích, ohledně pozemků nenavazujících na
stávající výstavbu, p. Juříček – žádost o výměnu kotle v hasi-
čárně, zatím se žádná změna neplánuje, obec musí šetřit, podě-
kování starosty a přání do nového roku.
Ze zápisu p. Markéty Švehlové upr. bs

V prosinci loň-
ského roku zača-
la obec s výstav-
bou nového vodo-
jemu. Kapacita
tohoto vodojemu
bude 2 x 25 m3

vody to zname-
ná, že bude téměř
dvojnásobná než
kapacita stávají-
cího. Součástí
vodojemu bude
úpravna vody osazená odradonovací kolonou, čerpadlem
na dávkování Sava do vody a dále zde bude prováděna
úprava kyselosti vody (voda přitékající do vodojemu je
značně kyselá a svou agresivitou způsobuje uvolňování že-
leza z litinového potrubí, které zhoršuje fyzikální vlastnosti
vody). Dále zde bude provedena příprava na možné budoucí
napojení Oseče na tento vodojem. Do objektu bude též nově
přivedena elektřina. Součástí stavby bude i výměna vodo-
vodního potrubí přivádějícího vodu do Obecnice.

Celá stavba bude stát bezmála 6 mil. korun, z čehož bude
50% kryto dotací z ministerstva zemědělství a druhých
50% z rozpočtu obce. Stavba bude dokončena do 30. 6.
2012. A co bude dále se starým vodojemem? Ten zůstane za-
chován a bude sloužit jako požární nádrž. Dojde pouze
k úpravě v armaturní komoře, kde bude osazen hydrant
pro případné připojení požárních vozidel. Nádrž bude na-
pájena odpadní vodou z nového vodojemu. JK
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(pokračování na str. 4)

Zdrav ím všechny  č tenáře  Obecn ického  zpravoda je .
poslední měsíc roku, který je spojený se svátky je už za námi
a opět vám přináším aktuální informace, co se u nás událo.
Abych pravdu řekl, tak tento měsíc se nesl ve znamení klidu a
pohody. Doufám, že i u vás. Nás jste mohli zpozorovat většinou
okolo hasičárny, kde jsme některé dny řezali dřevo. Vždy to
byla taková odpolední brigáda, která se protáhla až do večer-
ních hodin. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se těchto brigád
zúčastnili, jmenovitě to byli P. Zima, T. Handl, J. Lukáš,
J. Laně, L. Doležal, J. Dušek a M. Dušek, protože to, že si topí-
me dřevem, ušetří mnoho finančních prostředků, než aby se ha-
sičárna vytápěla elektřinou. V prvním týdnu nového roku jste
si mohli všimnout, že byla vyjetá Tatra a v garáži se něco dělo.
Protože se nám podařilo sehnat skříně, provedl se v garáži
úklid a přesun starých věcí do nových skříní. Úklid vyšel na
celé odpoledne a byl proveden P. Juříčkem a M. Linhartem.
Zatím to nevypadá (nebo alespoň v době, kdy píši tento článek),
že budeme mít problém s převisy sněhů a rampouchů. Každý
z vás určitě ví, že podle zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozděj-
ších předpisů má majitel domu povinnost zajistit bezpečný
pohyb pod střechami. Vlastně každou zimu nás určitě někteří

potkají, jak odklízíme sníh z obecních budov, aby nebyli ohro-
ženi chodci či motoristé. A jak byste to měli řešit vy, pokud na
vašem domě vznikne takováto situace? Tak za prvé musíte dát
na místo, kde hrozí nebezpečí viditelné cedule „Pozor, padá sníh
a rampouchy ze střechy“. Pokud je situace hodně vážná, měli bys-
te zabránit průchod pod tímto převisem do odstranění. Samozřej-
mostí je i přeparkování aut na bezpečné místo. Posledním kro-
kem v této situaci je přivolání pracovníků výškových prací, kteří
provedou odklizení. Jak už jsem napsal, můžete nás vidět při od-
klízení na obecních budovách, pokud ale budeme vysláni na jinou
budovu, můžete nás vidět i na soukromé. A zde je právě to důle-
žité, vzhledem k tomu, že máme nějakého zřizovatele, tou je pro
nás obec, tak nás na dané budovy vysílá obec, či v krajním případě
operační středisko. Z toho tedy vyplývá, že pokud budete mít
pocit, že by se mohlo něco stát, musíte se nejdříve dohodnout
s obcí a ta nás bude dál informovat. Doufám že jsem to objasnil.
To je pro tento měsíc asi vše, a tak jen připomenu, že informace
najdete jak na stránkách požárního sportu www.obe.webnode.cz,
či na nových stránkách jednotky hasiciobecnice.g6.cz..
S přáním hezkých dnů v novém roce

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Vyučovala nás JANA ADÁMKOVÁ
13. prosince 2011 přijela do naší školy Jana Adámková,

kterou známe z televizní obrazovky jako moderátorku
a televizní rosničku. Dozvěděli jsme se, že také vyučuje ko-
munikační výchovu na škole pro moderátory a lidi, kteří
veřejně vystupují. Správná komunikace, to byl důvod, proč
nás společně s paní ředitelkou uvedené školy navštívila.
Pod odborným vedením děti od VI. do IX. třídy nacvičovaly
správné dýchání, výslovnost, verbální i neverbální projev.
Jedna hodina, kterou jsme společně prožili, velmi rychle
utekla, ale přesto jsme se stačili vybavit do života některý-
mi důležitými pravidly. Žáci IX. třídy

Sb í ra l i  j sme  pap í r
Koncem listopadu se v naší škole uskutečnil sběr papíru.

Už od rána se ke škole sjížděly děti v doprovodu rodičů
a nosily noviny, časopisy a vše, co bylo z papíru. Někteří
žáci přinesli i více než 100 kg. Největším sběračem se stal
Jiří Brynda ze třetí třídy. Dopravil ke škole 435 kg papíru.
Ze soutěže mezi třídami vyšli nejlépe šes�áci. Sebrali cel-
kem 459 kg. A kolik papíru jsme nashromáždili všichni
společně? 3 196,67 kg. To je docela slušná hromada. Nej-
lepší sběrači byli odměněni drobnými cenami a z dalších
takto získaných peněz přispějeme na studium našeho adop-
tivního chlapečka Mohammeda. Sběr papíru bude probíhat
ještě v dubnu. Do akce se můžete, vážení čtenáři, zapojit
i vy. Přesné datum ještě zveřejníme.

Pavel Černohorský

Školní kolo Olympiády v českém jazyce
je za námi

Tentokrát se jednalo o 38. ročník. V první kategorii sou-
těžili žáci osmých a devátých tříd. Čekalo na ně řešení 12
úkolů a napsání libovolného slohového útvaru na téma
Za dveřmi je… Někdo získal větší počet bodů v první části,
někdo měl lepší sloh, a tak po součtu bodů v obou disciplí-

nách byly výsledky celkem vyrovnané. Nejvyšší příčky
obsadily: 1. Kateřina Kryllová, 2. Nikola Samková, 3. Ka-
rolína Hrubá. Soutěžící z prvního a druhého místa postu-
pují do okresního kola, které proběhne v Příbrami začát-
kem března. Blahopřání patří dívkám, které zvítězily, ale
i všem účastníkům za snahu dosáhnout co nejlepších vý-
sledků. Mgr. Anna Kadlecová

Adventní návštěva zámku v Hořovicích
Dne 7. prosince se vypravila celá Masarykova základní

škola do Hořovic. Cílem cesty byla návštěva zámku v Ho-
řovicích. Na žáky čekala prohlídka adventně i vánočně
vyzdobených prostor. Průvodci v historických kostýmech
zámeckých pánů se ujali jednotlivých skupin a prováděli je
místnostmi. Představili nám různé zvyky, které se prová-
dějí na Štědrý den. Viděli jsme dobové dárky pod stromeč-
kem, slavnostně prostřenou tabuli. Dozvěděli jsme se, kte-
rá jídla se připravovala. Mohli jsme nakouknout i do míst-
ností pro služebnictvo a do kuchyně, kde se peklo cukroví.
Prohlídka nás bavila a hodně nás zaujala.

Nikola Samková

NAVŠTÍVILI JSME OBECNICKÝ KOSTEL
V rámci adventních akcí jsme měli možnost navštívit

kostel sv. Šimona a Judy v Obecnici. Ačkoli stojí hned na
návsi a mnozí z nás chodí denně okolo, málokdo byl uvnitř.
19. prosince, hned v osm hodin ráno, očekával děti od čtvr-
té do deváté třídy pan Zdeněk Procházka. Po uvítání žá-
kům přiblížil historii kostela, upozornil na oltář a vybave-
ní, představil některé adventní zvyky, hovořil o Vánocích
a půlnoční mši, vyprávěl o zážitcích z návštěvy Svaté země
a přinesl s sebou i několik fotografií. Kostel byl slavnostně
vyzdobený a byla tu zvláštní atmosféra. Děti si mohly pro-
hlédnout i vystavené jesličky a vánočně se naladit. Akce se
jim líbila a odnesli si nové informace.

Kristýna Srpová

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici



4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2012

(dokončení ze str. 3)

MOHLI JSME BESEDOVAT S DALŠÍM
OLYMPIONIKEM

V loňském školním roce navštívila naši školu Lenka
Marušková, reprezentantka ČR ve střelbě, 21. prosince
2011 se v Masarykově základní škole Obecnice uskutečni-
la beseda s olympionikem Ladislavem Pazderou. Je to bý-
valý gymnasta, který se účastnil jako závodník OH v Římě
a Tokiu, jako trenér OH v Mnichově a Montrealu. Samo-
zřejmě reprezentoval i na různých MS i ME. Hovořil
o svých úspěších, trapasech i zvláštních zážitcích z vlastní
sportovní kariéry. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti
z oblasti gymnastiky, průběhu OH, seznámili jsme se
s úspěchy dalších významných sportovců, kteří jsou vrs-
tevníky pana Pazdery. Náš host byl plný energie, odpoví-
dal na všechny zvědavé otázky a nešetřil vtipem. Zdá se, že
i ve svých 75 letech má výbornou kondici. S Agátou ze 3. tří-
dy předvedl, jak se nacvičuje salto. Účastníci besedy sou-
středěně naslouchali a snažili se odnést si co nejvíce po-
znatků. Besedu moderovala paní Zochová, která zastupuje
projekt OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítě-
zů), do něhož jsme také zapojeni. Jejím prostřednictvím
jsme si opakovali vědomosti o olympijských hrách, jejich
smyslu i významných sportovcích. Těm, kteří uměli odpo-
vědět na otázky z oblasti sportu, předávala odměny – drob-
né upomínkové předměty. Připomněla nám povídky o spor-
tovcích spisovatele Oty Pavla. Snažila se nám vysvětlit, že
všichni sportovci k dosažení svého snu potřebují hodně
pevné vůle. Tu bychom potřebovali i my. V závěru jsme si
vystáli frontu na podpis a rozloučili jsme se s naším vzác-
ným hostem potleskem. Dětem se tato akce velmi líbila.

Václav Čepelák

VŠUDE BYLA ZDRAVÁ STRAVA
Hlavně na obrázcích, které postupně zaplavovaly chod-

by školy, a v literárních pracích. Od září do listopadu pro-
bíhala ve škole výtvarná a literární soutěž na téma Zdravá
strava. Naši pozornost upoutávaly bylinky, známé i nezná-
mé druhy ovoce a zeleniny i výživová pyramida – to vše
zpracované nejrůznějšími technikami. V literární části
soutěže se objevovaly reklamní slogany, poezie i pohádky.
Všechna dílka upozorňovala na zásady zdravé výživy
a „bojovala“ proti potravinám i nápojům, které zdraví pří-
liš neprospívají. Doufejme, že nezůstane jen u teorie a po-
znatky děti uplatní i v praktickém životě.

 Soutěžilo se ve třech kategoriích (1. I. – III. třída, 2. IV.
– VI. třída, 3. VII. – IX. třída) a rozhodování poroty (jako
obvykle ) nebylo jednoduché. Kdo si mohl převzít ceny, kte-
ré do soutěže věnovaly Seznam. cz, Elektro K+V a České
lesy? Vítězové literární části (od prvního místa): 1. kate-
gorie - Michaela Šlapáková, Antonín Matějka, Štěpánka
Strniš�ová, 2. kategorie – Pavlína Laňová, Lucie Pustayo-
vá, Vojtěch Melichar, 3. kategorie – Lumír Mazánek, Ka-
rolína Hrubá, Rozália Kissová. Úspěšní výtvarníci: 1. ka-
tegorie – Ondřej Pergelt, Štěpánka Strniš�ová, Hana Blaž-
ková, 2. kategorie – Klára Černohorská, Nina Hartzová,
společné dílo žáků IV. třídy A. Veverková, T. Kiliánová,
A. Novotná, K. Matušková, A. Němcová, M. Doležal,
T. Pokorný, O. Srch, 3. kategorie – Monika Brožková,
Patrik Klejna, Pavel Černohorský.

Výhercům blahopřejeme a přejeme další kreativní
nápady. Sponzorům děkujeme za pěkné ceny.

  Mgr. Anna Kadlecová

Myslete vždy na zdraví
Lumír Mazánek
Včera jsem šel kolem „Plusu“, chtěl jsem koupit velkou husu.
Říká se, že bude hůře, tak jsem koupil malé kuře.
Vím, že moc to zdravé není, na kosti psi zuby cení.
A co takhle dát si bůček? K infarktu je jenom krůček.
Co je na tom, nám to neva, odnesou to jenom střeva.
Uvnitř vznikla velká mela, už tam řádí salmonela.
Te� to myslím zcela vážně, udržujte trošku kázně,
jinak špatně skončíte, když se éček přejíte.
Nedělejte žádné chyby, radši jezte hlavně ryby.
Ovoce a zeleninu nakupujte pro rodinu.
Tenhle recept pro zdraví pojiš�ovna nehradí.

Zdravá výživa
Michaela Šlapáková
Naše malá Anička, ráda jídá jablíčka.
Má ráda i zeleninu, ta je plná vitamínů.
Mléko, maso, luštěniny dají tělu bílkoviny.
Rýže, chléb a brambory, ty Anička také jí.
Důležité pro zdraví je pít hodně vody z kelímku,
na mlsání si potom dát jen jednu müsli tyčinku.

Rady pro zdraví
Lucie Pustayová
Lépe jísti zeleninu, než bůček či uzeninu.
Vitamínů máme dosti, nebudou nás bolet kosti.
Když budeme jísti zdravě, nemoci pak zvládnem hravě.
Tělo se nám pročistí, skákat budem radostí.
V každém ročním období roste prima zelenina.
Saláty si připravíme, vždy� to není žádná dřina.
Chcete-li se cítit zdravě, nemít žádné problémy,
zeleninu jezte pořád, od jara až do zimy.

VÁNOČNÍ TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
9. prosince 2011 sehrály dívky VII. – IX. třídy turnaj

v přehazované. Výhodou turnaje bylo, že už předem se dalo
přepokládat umístění každého týmu na stupních vítězů
(vzhledem k počtu družstev). Během hry dívky předváděly
své umění, dávaly do hry všechno i se dobře bavily. Klidný
průběh narušilo zranění žákyně ve finálovém souboji mezi
osmou a devátou třídou (při smeči si vymkla kotník).
Všechny spoluhráčky i protihráčky projevovaly vřelé sym-
patie. Napětí však nepovolilo. Turnaj se dohrál později
a zde jsou výsledky: 1. místo – IX. třída (Dopitová, Drábko-
vá, Kryllová, Lukešová, Wimerová, Samková), 2. VIII. (Po-
láková, Dragounová, Ježková, Brožková, Kissová, Hrubá,
Nelibová, Chaloupková a 3. VII. třída (Štamberková, Při-
bylová, Ptáčková, Robauschová, Paleníková Natálie, Pale-
níková Nikola, Černohorská). Veronika Krůtová
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VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU
15. prosince 2011 se konal turnaj ve florbalu pro žáky

V. až IX. třídy. Účastnily se týmy po třech žácích. Síly týmů
byly velmi vyrovnané a všichni hráli fair play. Vítězi se sta-
li V. Čepelák, F. Lacman, P. Černohorský, druhé místo pa-
třilo D. Brajerovi, V. Kovaříkovi a P. Šroubovi, na třetí
příčce se umístili M. Scherfer, J. Strmiska, M. Kilián.

  David Brajer

VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ
 Pro žáky prvního stupně byl určen turnaj ve vybíjené.

Hráči se rozlosovali, aby v týmech byli spravedlivě zastou-
peni žáci všech tříd. K bojům o nejlepší umístění nastoupi-
la čtyři družstva. Všichni chtěli vyhrát. Celý turnaj byl
plný soutěživosti, ale také emocí. Touha po vítězství byla
silná. Výsledné pořadí vypadalo takto: 1. místo Old Stars
(B. Čechová, S. Rossnerová, T. Kiliánová, N. Mathausero-
vá, J. Krátký, T. Pokorný, F. Kuchař, T. Lukeš, J. Polák,
T. Prokeš, M. Srch, D. Skierski), 2. Bizoni, 3. Sparta,
4. Vítězové. David Brajer

NECHYBĚLA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA
Letošní Vánoční besídka se konala 20. prosince. Jako

obvykle se sešla velká účast diváků, kterými většinou byli
příbuzní nebo obdivovatelé účinkujících. Žáci Masarykovy

Jak probíhal školní projekt Zdravé
a pohodové Vánoce?

Odpově� by mohla být krátká. Dobře. My svoji odpově�
poněkud rozšíříme. Projekt probíhal v předvánočním ob-
dobí. Jeden den – Zdravé Vánoce – byl věnován našemu
zdraví. V dílnách si děti vyzkoušely přípravu chutných,
zdravých a dobře vypadajících pokrmů z ovoce a zeleniny,
vyhledávaly nové zajímavé recepty, věnovaly se pohybu. To
všechno by si mohly vyzkoušet znovu o vánočních prázd-
ninách. Na společné akci se seznámily s olympionikem
Ladislavem Pazderou, poté se připravovaly na soutěž
o zdravé výživě a životním stylu SAPERE. Ve čtvrtek, bě-
hem projektového dne Pohodové Vánoce, si žáci prakticky
procvičili některé zvyky a tradice, např. vyráběli a pouště-
li lodičky ze skořápek ořechů, věštili z odlitých kousků
vosku, skládali různým způsobem ubrousky, prostírali
sváteční stůl, vyráběli jmenovky a přáníčka. Na společném
setkání tříd v tělocvičně Karolína Dopitová se Sabinou
Drábkovou představily nejdůležitější akce, které ve škole
proběhly v roce 2011. Potom jsme se dozvěděli výsledky
školních soutěží. Následoval vědomostní kvíz, který při-
pravili osmáci pro žáky druhého stupně. Samozřejmě ne-
smělo chybět závěrečné rozloučení žáků i učitelů u školní-
ho vánočního stromečku. Většinu aktivit v dílnách připra-
vovali žáci deváté třídy s pomocí učitelů. Osmáci si zase
vyzkoušeli v roli doprovodu skupinek z prvního stupně,
jak komunikovat s mladšími a zodpovědně jim pomáhat.
Celý projekt byl doprovázen už od začátku prosince různý-
mi společenskými, kulturními i sportovními akcemi.

Jak vypadalo hodnocení projektu dětmi?
… Bavilo mě skoro všechno, hlavně vánoční zvyky, vyrábě-
ní přáníček a prostírání. Taky kvíz byl pěkný… Maruška
Nejvíce se mi líbilo tvoření zeleninových panáčků a ovoc-
ných špízů... Jára
… Projektové dny se mi moc líbily, nejvíc mě bavil kvíz
a tvoření hvězd z papíru… Petr
… Bavilo mě připravovat zdravý salát a moc jsem si na něm
pochutnal. Zajímal mě i kvíz, protože jsme získali plný po-
čet bodů, a moc se mi líbila prezentace o roce 2011... David
A žáci IX. třídy, kteří program připravovali?
… Děti byly pracovité. Vyráběly zeleninové sáňkaře a nejvíc
je těšilo, že si můžou výtvory sníst… David
… Skládání ubrousků (parník, vějíř, růže) bylo těžké, ale
s naší pomocí to děti zvládly… Marcela
… Měl jsem radost z toho, jak byly děti šikovné a jak se
snažily… Vašek

Zkrátka, během projektu dostal každý možnost, aby
využil své dovednosti, přiučil se něčemu novému a spolu-
pracoval s druhými. Průběh dílen a aktivit jsme ve foto-
grafiích a krátkých reportážích průběžně vyvěšovaných
na nástěnce zaznamenávaly my dvě – Katka Kryllová
a Sabina Drábková.

MAMINKY, POJĎTE TANČIT S DĚTMI . . .
Nabízíme výuku tance pro ženy s dětmi, která se bude konat vždy v úterý od 16.30 do 17.30 hod.

a též nabízíme výuku orientálních tanců s flamengem vždy ve středu od 16.30 do 17.30 hod.
Obojí se bude konat ve staré mateřské školce.  In fo rmace  poskytne Jaroslava Krejčová tel. 606 885 110.

První lekce začaly 3. a 4. ledna 2012.  S tá le  vo lná  mís ta .

základní ško-
ly Obecnice
a Základní
umělecké ško-
ly J. J. Ryby
Rožmitál pod
T ř e m š í n e m
předvedli bě-
hem dvou ho-
din své doved-
nosti ve hře
na různé ná-

stroje, dramatizaci, přednesu, zpěvu i tanci. Děti se snaži-
ly podat co nejlepší výkony (i když tréma někdy udělala
své) a diváci je odměňovali potleskem. Poděkování patří
účinkujícím, moderátorům i učitelům, kteří s dětmi jed-
notlivá vystoupení nacvičili. Zdeněk Bíza

Mysli na druhé
Tak se jmenovala charitativní akce, kterou zorganizova-

li na naší škole 15. a16. prosince žáci deváté třídy. Je velmi
hezkým důkazem toho, že mnozí lidé mají srdce na správ-
ném místě a přispějí na dobrou věc. Organizátorům se po-
dařilo mezi žáky, učiteli a zaměstnanci získat 3000,- Kč,
které byly zaslány na konto adventních koncertů České
televize. Bylo příjemné vidět jméno naší školy na televizní
obrazovce a ještě příjemnější je pocit, že jsme někomu po-
mohli. Miloslava Ježková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

• 1. prosince proběhlo vyhodnocení soutěže dětí s rodiči.
Vítězem se stala Michalka Havelková se svým Dubín-
kem. Všem děkujeme za účast!!!

„Zlatý nuget Bečánova”
32. ročník • 11. 2. 2012

Informace tel. 776 097 600
nebo osobně kterýkoliv z organizátorů:
Jan Javůrek, Michal Ciboch, Petr Brůček,

Petr Soukup, Marie Brůčková
nebo webu http://znb.webnode.cz
kontakt: zlatynuget@gmail.com

Zde i přihlášky. / Red.

STOLNÍ TENIS Slavoj

Dne 27. a 28. 12. 2011 proběhl ve Staročeské hospodě již
tradiční ženský a mužský turnaj neregistrovaných.
Akce měla opět veliký úspěch, sešlo se 14 hráčů, 11 hráček
a k vidění byly jako každý rok kvalitní a zarputilé výkony.
☺
Turnaj žen:
1. místo - Kamila Ulrychová, 2. místo - Dana Horychová
3. místo - Jana Karasová
Turnaj mužů:
1. místo - Jakub Strniště, 2. místo - Zdeněk Smrček.,
3. místo - Lukáš Doležal
29.12.2011 jsme v hospodě pořádali 2. ročník předsilves-
trovského turnaje registrovaných.
Účast i kvalita turnaje předčila naše očekávání a byla vět-
ší než v 1. ročníku. Sjeli se hráči z celého okresu, ale např
i z Prahy, Jihočeského kraje a dokonce i jeden hráč hrající
soutěž v Německu. Celkem se sešlo 38 hráčů a 1 hráčka.
Akce se velmi vydařila a úroveň i nasazení hráčů bylo
opravdu velmi vysoké.

• V úterý 3. ledna jsme se vrátili do mateřské školky po
vánočních prázdninách. Děti se těšily na nové hračky,
které našly pod stromečkem po vydařené besídce.

• Ve čtvrtek 12. ledna  jsme vyrazili s dětmi  na procház-
ku do lesa. Nesli jsme zvířátkům tvrdé pečivo, jablka,
mrkev, abychom jim trošku vylepšili zimní jídelníček.

SLAVOJ OBECNICE

Výsledky dvouher:
1. místo - Josef Růžička, Německo, 2. místo - Radek Srch,
Spartak Rožmitál (bývalý hráč Obecnice), 3. místo - Mar-
tin Vrátný, Nusle Praha
Výsledky čtyřher: 1. místo - Dlouhý, Srch, Spartak Rož-
mitál, 2. místo - Fiala O., Fiala J., Stará Hu�, 3. místo -
Čížek ml., Čížek st., SK Březnice

Foto z turnajů je možné nalézt na adrese:
http://pincesobe.rajce.idnes.cz/
Na závěr bych rád poděkoval všem za pomoc při přípravě
turnajů a jejich podporu (Staročeská hospoda a Obec Obec-
nice). ZP
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VÍŠ JAK A PROČ?
Kniha s tímhle názvem z vydavatelství Svojtka a co se

mi dostala náhodou do ruky, když jsem pokukovala po dár-
ku pro vnoučka. Je tedy určená dětem, ale některé infor-
mace se mi zdály natolik zajímavé, že se s vámi v malém
seriálu Zpravodaje o ně ráda podělím:
Kolik je nejstarším stromům na světě? – ve východní Kali-
fornii rostou borovice dlouhověké. V drsných podmínkách
dorůstají sotva do deseti metrů, většina dokonce jen do
třímetrové výšky. Ale některým je více než 4000 let a byly
to už prastaré stromy v době, kdy Kolumbus objevil Ame-
riku.
Který strom je nejvyšší? – nejvyššími stromy na světě jsou
vždyzelené sekvoje na jihozápadě USA. Nejvyšší z nich má
112m. Nejmohutnějšími stromy jsou příbuzné sekvojovce
obrovské, které rostou v Kalifornii a mají i svá jména.
„Generál Grand“ je vysoký 85 metrů, je starý 2500 let,
jeho kmen má u země obvod 33 metrů a tunelem v jeho

Statistiky neúprosně uvádí, že muži se dožívají asi
o šest let méně nežli ženy. Život jim krátí závažná

 

 Lékař a vy  /  Druhá polovina života, aneb co mužům krátí život
k srdečnímu svalu a tím k jeho poškození. Další místo problé-
mů jsou tepny dolních končetin a o této ischemické chorobě byl
článek v nedávném předchozím čísle Zpravodaje. Smutné pr-
venství mají celosvětově čeští muži mezi pacienty s nádorem
tlustého střeva a konečníku. K rizikovým faktorům patří krom
dědičných předpokladů nevhodné stravovací návyky – a už jsme
zase u té stravy bohaté na živočišné tuky, konzumace uzenin,
alkoholu. Mezi první příznaky patří změna vyprazdňovacího
režimu, objeví se zácpa nebo naopak průjem, přítomnost krve
ve stolici, bolesti břicha, pokles váhy… Třikrát častěji než-li
ženy onemocní muži nádorem plic. Na vině je krom kouření
i vliv dědičnosti a vystavení vlivu látkám podporujícím vznik
nádorů (kancerogenům) jako jsou azbest, arzen, chrom, nikl.
Kuřáků je mezi pacienty s nádorem plic 90%. Po padesátých
narozeninách přibývají také nádory prostaty. Mezi šedesátníky
najdeme osm mužů z tisíce s touto nemocí, o deset let později
již 68. A zase mezi negativními vlivy se uplatní nevhodná stra-
va, málo ovoce, zeleniny. Z poživatin se naopak jako preventiv-
ní zdají ořechy, mořské ryby, semínka, ovoce, zelenina a z té
zejména rajčata. A co může pro muže v jeho druhé polovině
života udělat jeho žena? Často si sama všimne, že něco není
v pořádku a může přispět ke včasné návštěvě zdravotnického
zařízení. Existuje již i řada preventivních programů, které by
měl každý z nás absolvovat obvykle jednou za dva roky u svého
praktického lékaře. Mnoha komplikacím bychom tím zabráni-
li. Tak jak to tedy je s preventivními prohlídkami. Praktik
v rámci preventivní prohlídky doplní anamnézu, a pokud je
v rodině nějaká dědičná dispozice, zaměří se na tento problém
podrobněji. Jinak změří tlak, poslechne srdce a plíce, zjistí stav
žil na nohách,orientačně vyšetří sluch a zrak, pohmatem vyšet-
ří štítnou žlázu, prohlédne kůži v rámci prevence kožních ná-
dorů a v případě potřeby vyšetří pohmatem varlata. K prevenci
patří i řada laboratorních vyšetření, též obvykle jednou za dva
roky. Patří sem vyšetření moče diagnostickým proužkem, vyšet-
ření cukru v krvi, cholesterolu, krvácení do stolice (tzv. okultní
krvácení) a vyšetření EKG. V preventivních programech není
laboratorní vyšetření prostaty, i když vyšetření tzv. prostatic-
kého antigenu je velmi vypovídající v prevenci nádoru prostaty.
Rozhodně by se vyplatilo toto vyšetření podstoupit i za cenu
přímé platby. Jako alternativa k vyšetření okultního krvácení
jednou za dva roky se nabízí vyšetření střev kolonoskopicky
jednou za 10 let. (U žen patří k prevenci ještě mamograf a on-
kologická cytologie.) No a abychom měli preventivní vyšetření
celé, dvakrát ročně bychom měli navštívit stomatologa.

Podle časopisu Moje zdraví upravila Drsvo

onemocnění od diabetu přes srdeční infarkt až po nádory plic,
prostaty nebo tlustého střeva. Druhá polovina života muže zna-
mená počátek fyzických, psychických, sexuálních i biochemic-
kých změn, které mají dopad na kvalitu života muže. Důleži-
tou roli v jejich vzniku hraje nejen pokles mužských pohlavních
hormonů, ale i řady dalších, které podle předpokladů působí
proti vzniku nádorů, srdečních a cévních chorob a mají příznivý
vliv na imunitu nebo činnost mozku. Společným důsledkem
omezení těchto látek je postupný úbytek tělesných sil a pozvol-
ný pokles duševní výkonnosti. Souhrn těchto hormonálních
změn se označuje jako syndrom PADAM, podle počátečních pís-
men anglického názvu pro nedostatek mužských pohlavních
hormonů. Symptomy stárnutí nastupují pozvolna a muž si je
zpočátku nemusí ani uvědomovat natož si nějaké „padám“ při-
pouštět. Pokles mužských pohlavních hormonů se někdy ozna-
čuje jako „mužský přechod“, „mužské klimakterium“ nebo po
vzoru menopausy jako „andropausa“, protože mužské pohlavní
hormony se jmenují androgeny. Není to však úplně pravda, pro-
tože na rozdíl od žen, kde produkce ženských pohlavních hor-
monů ustane, u mužů jen poklesne. Přesto je jejich nižší hladi-
na spojena s řadou zdravotních problémů. První z nich je po-
kles svalové hmoty a nárůst tukové tkáně. Pokles testosteronu
podporuje ukládání tuku hlavně v oblasti břicha. Váha často
stoupá o 10–15 kg a rozvíjí se typická postava s objemem v pase
nad 98 cm připomínající poněkud jablko. Tento typ obezity je
spojen s tzv. metabolickým syndromem, kam patří ještě diabe-
tes druhého typu, vysoký krevní tlak a vysoká hladina tuků
v krvi. Také se tomu říká smrtící kvarteto. Celé to vede k one-
mocnění oběhového systému, tedy k ateroskleróze (kornatění
tepen), infarktu nebo k cévní mozkové příhodě. Metabolickým
syndromem nebo také syndromem X trpí asi 25% mužů v pro-
duktivním věku a až 40% seniorů. U mužů nahrává jeho vzni-
ku i horší životospráva ve srovnání se ženami. Mívají stravu
bohatší na živočišné tuky, větší nedostatek pohybu než ženy,
větší stress a menší ochotu s tím něco dělat. V riziku kouření
už mezi oběma pohlavími není rozdílu, dokonce ženy dnes kou-
ří nepatrně více než muži. Nebezpečí syndromu X tkví v tom,
že člověk se necítí nemocný, nic ho po zdravotní stránce neo-
mezuje, nemá potřebu dodržovat žádná režimová opatření a už
vůbec ne polykat nějaké léky, pokud už se k lékaři vůbec dosta-
ví. A tak může překvapit až obávaný infarkt myokardu, při
kterém dojde vlivem zkornatění srdečních (nebo-li věnčitých)
tepen k omezení až zastavení přítoku krve a tedy i kyslíku

kmeni projedou vedle sebe po-
hodlně dvě auta. Do nejvyšší
výšky ale vyrostl eukalyptus
v Austrálii a nejvyšší jedinec
byl změřen na konci 19. stole-
tí. Dosahoval neuvěřitelných
150 metrů.
Který strom má nejmohutněj-
ší kmen? – baobab v Austrálii
a Africe neroste do mimořád-
né výšky, jen asi 12-15 metrů,
ale obvod kmenu dosahuje až
47 metrů. Říká se mu taky opičí chlebovník a dřevo má
měkké a pórovité. V době deš�ů nasákne až 120 tun vody.
V měkkém dřevě vznikají obrovské dutiny, kam se vejde až
dvacet lidí.
Celou knihu pro vaše potomky doporučuje Evas
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PYŽAMOVÝ DĚTSKÝ BÁL
24. února 2012 od 13 hod. ve Staročeské hospodě

PYŽAMOVÝ BÁL
pátek 24. února 2012 ve 20 hod.

ve Staročeské hospodě v Obecnici
Vstup v nočních úborech či maskách 70 Kč, ostatní 80 Kč

Srdečně Vás zve OU Obecnice a Divadelní soubor Skalka.

VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA  /  1. DÍL - Úvod
„Jsou-li komu ukradeny včely, nech�
viníka právo na hrdle orteluje“!..... Cí-
sařovna se v Patentu dokonce staví i
proti šlechtě - vlastní společenské tří-
dě! „Budou-li vrchnost, či úředníci

Vážení čtenáři, dnešní kapitolou zahajujeme seriál o včelách,
včelařství a včelaření se zaměřením na Příbramskou oblast.
Budeme se snažit v několika dílech seznámit laickou veřejnost
s tímto zajímavým a užitečným tvorem, jehož důležitost pro
životní prostředí je často neprávem opomíjena.

Včela medonosná se objevila na této planetě asi před 15 mi-
liony lety, kdy člověk v dnešním slova smyslu ještě neexistoval.
Její zkamenělé fosilní formy nacházíme např. v jantaru. Před
500 000 lety s příchodem doby ledové se včela zřejmě naučila
stavět větší a hustší plásty, zakládat si hnízda v jeskyních a
dutinách stromů a shromaž�ovat zásoby na přezimování. Teh-
dy také začala vznikat různá geografická plemena včel. Původ-
ně člověk „sběrač“ v raných dobách své existence včelám jejich
produkty pouze bral. Nejstarší doklad o této činnosti paleoli-
tického člověka se nachází v Pavoučí jeskyni u Bicorpu ve Špa-
nělsku. Je to pravěká kresba, na které je znázorněno vybírání
medu včelám.

poddaným protivenstva v chovu včeliček konati, mohou naší
nejvyšší nemilost očekávati“…. Císařovna si byla velmi dobře
vědoma, že zásoby medu v chudých chalupách často rozhodova-
ly o přežití celých rodin během dlouhých třeskutých zim.
V této době byla také založena první včelařská škola v Čechách
v Novém Kníně pod vedením včelmistra Jana Hallmana. Bylo
tehdejším pravidlem, že pan řídící, nebo pan farář, po rychtá-
řovi další nejdůležitější osoby na vsi, chovali minimálně tři
včelstva a děti z vesnice s jejich chovem seznamovali. V dnešní
společnosti jsou učitel s farářem veřejnosti spíše k smíchu.

Stopy soužití člověka s včelou medonosnou a její hospodářské
využití lze tedy sledovat hluboko do historie lidstva. V součas-
né době jsme svědky celosvětového snižování počtu včelstev,
tedy i v České republice. Důvody jsou různé. Od stále zřetelněj-
šího odpoutávání se obyvatel vyspělých států od přírody, přes
nemoci včel, demografické změny včelařů, až po změny v pří-
stupu k tradičním hodnotám ověřeným předchozími generace-
mi lidí. Česká republika má rozlohu zhruba 79 tisíc kilometrů
čtverečních různého krajinného typu. Od úrodných nížin v oko-
lí velkých řek, až po pusté horské oblasti. Jde o stát s velmi
hustým osídlením, tj. zhruba 131 obyvatel na 1 kilometr čtve-
reční. Téměř všude, kde je to jen trochu možné, se provádí ně-
jaká forma zemědělství. To se ve většině případů neobejde bez
přítomnosti včely medonosné, která je nedílným opylovacím
faktorem při pěstování hmyzosnubných rostlinných kultur.
Také volně rostoucí rostliny a dřeviny se většinou neobejdou
bez opylovací činnosti včel. Včela medonosná je proto tvor, kte-
rý je rozhodující pro zemědělské výnosy a druhovou pestrost
přírody. Bc. Jiří Roub

Jubilea v lednu s l a v i l i  a  s l a v í
Anna Adamčíková  55 let
Blažena Ptáčková  65 let

Pavel Steiner  50 let
Václav Vohradský  60 let

Pavel Svoboda  65 let

Jubilea v únoru b u d o u  s l a v i t
Miloslava Oktábcová  55 let

Marie Srchová  90 let
Květuše Hanselová  50 let

Hana Nelibová  65 let
Václav Burda  75 let
Jaroslav Lajbl  80 let

 Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

První písemné doklady o uvě-
domělém včelařství jsou v hie-
roglyfech ze starého Egypta.
V hrobce faraona Rekhmira z r.
1450 př. n. l. byla objevena
kresba dvou včelařů při odebí-
rání medu z hliněných úlů. An-
tická kultura také zanechala
mnoho zpráv o včelaření. Staří
Řekové např. obětovali med při
náboženských obřadech. Aristoteles popsal ve své Historii zví-
řat velmi podrobně včelu medonosnou. Římané již využívali
i ostatní produkty včel, např. vosk nebo propolis.

Ve středoevropské kotlině obývané slovanským národem Če-
chů se podle Kosmovy kroniky daří včelám již v 5. století.
V průběhu dalších staletí se včelařství postupně prosazovalo ve
veřejné správě a zákonech. Dnes je krádež včel hodnocena záko-
nem stejně jako jiné formy lesního, či polního pychu. Pro naše
předky to však byl mimořádně těžký zločin! „… Jsou-li komu
ukradeny včely, má viník podstoupiti soud železa…“ praví se
v Konrádově zákoníku z 12. století. Jednalo se o chůzi po roz-
žhavené radlici bosou nohou. Pokud se podezřelému nic nesta-
lo, byl nevinný. Spálil-li se, skončil na popravišti. Loupeže včel
a jejich produktů tím byly postaveny naroveň hrdelním zloči-
nům. Císařovna Marie Terezie Habsburská ve svém „Včelař-
ském patentu“ z 30. 8. 1776 zbavuje včelaře v českých zemích
veškerých daní, poplatků a cla z prodeje včelích produktů.
Zachovává také tvrdost trestů za krádeže a škody na včelách…

OBECNÍ ÚŘAD V OBECNICI pořádá

První OBECNÍ PLES
dne 21. 1. 2012 od 20 hod. v sále Staročeské hospody.

Hraje „Sortiment“.
Předtančení Taneční škola J. Krejčové. Společenský oblek

vítán, vstup 80 Kč. Srdečně vás zvou pořadatelé.
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v v v v v neděli 26. února 2012neděli 26. února 2012neděli 26. února 2012neděli 26. února 2012neděli 26. února 2012 od 14 hod. od 14 hod. od 14 hod. od 14 hod. od 14 hod.

ve Staročeské hospodě v Obecnicive Staročeské hospodě v Obecnicive Staročeské hospodě v Obecnicive Staročeské hospodě v Obecnicive Staročeské hospodě v Obecnici


