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Tak jsem včera zaslechl hulákat první letošní kosáky.
Už začínají pokřikovat ty svoje zimní historky po obecnických a osečských zahradách. Když člověk zapojí trochu fantazie, určitě těm klukům se žlutým zobákem porozumí. Nadávají. Na všechno, skoro jako my. Že je
hrozná zima, že je hrozný mráz, že není zima, že prší,
a zase že mrzne a pivo že je drahé a pohonné hmoty,
a naši vrchní politici že jsou… Nojo, já vím, fantazie.
Vždy nemají kosáci televizi ani rádio. Jak by mohli tohle všechno vědět. Pro mne je záhadou, že neletí někam
do teplých krajů, prohřát si křidélka. Možná už si na to
globální ochlazení zvykli a v jižních krajích by jim bylo
horko. Nebo mají rádi změny. Chvíli mráz, chvilku sníh,
chviličku sluníčko, trošičku ledu, trošku vody, větru
maličko, všeho jen po málu, našeho globálu… Také bych
vyrazil v té naší praštěné zimě někam, kde je klid a klimaticky ustáleno. Vzpomenu si však na kamaráda, který své ženě k nejmenovanému výročí koupil zájezd
kamsi na africký kontinent. Ovšem zapomněl si přečíst
pozorně propozice, a když měli být v jedenáct večer na
letišti, probudil je po třetím úporném zvonění telefon

v posteli. Ale měli štěstí, letadlo meškalo, a tak měli
hodinu na to dostat se z Příbrami na Ruzyni. Odměněná manželka házela věci do kufru, kamarád letěl pro
auto, šílená jízda po dálnici a cestou shánění někoho,
kdo odveze auto z letiště domů. Podařilo se. V půlnoci
stáli před letištní halou, parkovací firma připravena,
ale chybička se vloudila. V kufru krom zavazadel byl vyvrhnutý kanec připravený na zmražení. Zaměstnanec se
udiveně zeptal co sním má udělat. „Tak si ho sežerte“.
Byli solidní sežrali ho a prý jim chutnal. Kamarády si
ovšem vychutnali na letišti celníci, když se jich s vážnou tváří ptali, že ten zájezd byl asi pěkně drahý, a že
neví jestli je pustí k odbavení. Návštěva afrického kontinentu prý nakonec dopadla dobře. Já určitě ale nikam
do teplých krajů nejedu. Ono stačí když vám někdo při
masopustním veselí sdělí: „Klucí zejtra ve tři Na Hlinovce“. Tam se totiž hrává v neděli bendyhokej. Člověku sdělení zůstane v hlavě a v neděli ve tři stojí u Hlinovky s hokejkou a zírá na tu rozmrzlou louži. Z vrbiček na vás něco křičí drzý kosák. Fantazie. „No, jen se
směj ty uřvanej úkosáku…“.
bs

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice
Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 12. dubna 2012 v Příbrami
Odvoz autobusem z transfuzní stanice v Příbrami
na OÚ v Obecnici, kde budou předány plakety.
Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Ministerstvo obrany o vojenských újezdech
vás zve na stránku provozovanou na síti.
Stránku lze zobrazit i bez registrace na Facebooku.
Stránka je denně aktualizována.
Můžete psát své dotazy a náměty.

www.facebook.com/vojenskeujezdy

Z obecnického masopustu...
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
první měsíc roku 2012 se rozplynul jak pára nad hrncem a my
vám tedy opět přinášíme informace, co vaši hasiči za uplynulý
měsíc dělali. Těsně po uzávěrce minulého čísla, tedy 14. 1. se
na naší hasičské zbrojnici konala výroční valná hromada členů
SDH, kde byli všichni zváni. Bohužel jak to obvykle bývá, tak
i letos jsme se všichni nesešli. Já osobně jsem rád, že i někteří
starší členové k nám po delší odmlce zavítali. Ti co přišli, se
mohli opět těšit na vynikající guláš, který pro všechny už druhým rokem připravil M. Linhart, čímž mu patří veliký dík.
Týden nato jsme měli celkem rušný. Ve čtvrtek 19.1. jsme
byli povoláni na čerpání zatopeného dvora a stájí se zvířaty ve
Lhotě u Příbrami. Na dvoře se nacházelo okolo metru vody.
Tento zásah provedla naše jednotka společně s HZS Příbram.
Následně se naše jednotka přesunula na čerpání sklepa rodinného domu Na Šachtě, kde opět potrápilo teplé počasí s následným rychlým odtáváním sněhu. Téměř žádná voda se nevsakovala, a tak si razila cestu kudy chtěla. V sobotu 21. 1. jste se
mohli dojít pobavit na 1. Obecní ples obce Obecnice. Jak to na
skutečných plesech bývá zvykem, tak i zde jste mohli vidět
zástupce požárního dozoru, který zajišují SDH. Naše obec má
funkční hasiče, a tak jste na plese mohli vidět P. Juříčka a M.
Linharta, kteří zde byli ve vycházkových uniformách. Já osobně jsem se dozvěděl, že mnoho lidí nepřišlo, uvidíme, třeba
příští rok se to zlepší, vždy když se něco pořádá poprvé, tak to
nikdy není to pravé ořechové.
Mnoho z vás si všimlo, že 3.února. jsme byli celý den na hasičárně a něco jsme venku grilovali. To proto, že jsme na maturitním plese jedné naší členky vydražili dvanáctikilovou kýtu,
a tak jsme udělali takové „sezení v novém roce.“ Nálada byla
dobrá, ale byla fakt zima. Tento den bylo kolem mínus deseti
stupňů, tak to nebylo úplně ideální, ale zvládli jsme to. Jen
bych připomněl, že kýtu jsme vydražili ve složení P. Zima,
M. Dušek a L. Doležal.
Aby toho nebylo o víkendu málo, ve složení P. Juříček,
P. Zima, M. Linhart a L. Doležal, jsme v sobotu 4. 2. v historických uniformách vyrazili na XIV. Národní krojový ples folklorního sdružení ČR, který se konal v TOP hotelu v Praze. Pod
vedením ředitele stanice HZS Příbram nás jelo devatenáct.
Naším úkolem bylo vítat hosty u vstupů do jednotlivých sálů,
kde vždy stál jedem hasič v historické uniformě a jeden v současné. Hosty jsme poté předali hosteskám, které hosty usadily
na místa. Musím uznat, že všem se tento večer líbil a každý si
užíval hlavně atmosféru velkého hotelu. Ze začátku to bylo fakt
velké bludiště.
Ve čtvrtek 9.2. jsme ve 22:36 byli povoláni na požár sazí
v komíně rodinného domu v Obecnici. Zásah jsme provedli společně s HZS Příbram. Tím bych chtěl všem občanům připomenout, že komín by se měl pravidelně čistit, aby se předešlo
právě takovýmto situacím.
V únoru se vždy koná akce, kterou znají lidé z širokého okolí.
Pokud vás napadl Zlatý nuget Bečánova, tak jste to odhadli
správně. Jak bývá zvykem, i letos se někteří naši členové tohoto závodu účastnili. První posádka, kde byli všichni členové
SDH, byla posádka Hasiči žízně, která si ve složení P. Zima,
L. Doležal a J. Lukáš, doběhli v čase 1:03:12 pro krásné 10.
místo. Krátce nato doběhla posádka Na poslední chvíli, která
ve složení Z. Vávra, T. Vávra a A. Hladký v čase 1:07:05 obsadila 11. místo. Posádka M. Kuchaře Perníková chaloupka naruby
doběhla pro 23. místo s časem 1:32:11. Tato posádka obsadila
třetí místo v kategorii „Exoti“. Na 26. místě skončila s časem
1:50:06 posádka Ž. Titzové Nasekat prase, která byla druhá
v kategorii „Exoti.“ Ve večerních bojích v sále Staročeské hospody ještě obsadili P. Zima a M. Kuchař krásné třetí místo
v řezání kaprem. Ještě bych podotknul, že letošní závod byl
náročný, bylo totiž hodně sněhu i v lese a hlavně na dráze byly
dost nebezpečné ledové plotny.

Abychom zimních aktivit neměli málo, a letos tomu i počasí
přeje, chodíme bruslit, dokud to jde. Co si vzpomínám, tak
za uplynulé dva roky bohužel led nebyl. Nás můžete většinou
spatřit na „Buliňáku“ mezi Obecnicí a Lhotou.
Co nás čeká příští měsíc? Někteří z nás jdou 18.února
na Masopustní průvod, tak jste nás tam zřejmě potkali. V měsíci březnu bude Hasičská zábava (viz pozvánka), na kterou se
určitě mnoho z vás těší.

Aktuální informace můžete najít bu na www.obe.webnde.cz
nebo na www.hasiciobecnice.g6.cz.
Za měsíc opět zde.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Odvoz nebezpečných složek
komunálního odpadu
v roce 2012
19. dubna
v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hod.
13. září
v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hod.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Proběhl zápis dětí do první třídy
V pátek 19. ledna 2011 v odpoledních hodinách bylo
v Masarykově základní škole Obecnice rušněji než obvykle. Probíhal totiž zápis dětí do první třídy.

Jak jsou krásné bílé lesy,
ticho k naslouchání.
Slunce v mracích trochu vázne,
tvář se mrazu brání.
Jak je krásné zimní snění,
ve vyhřáté posteli.
Za okny se mráz i vítr
o svou práci podělí.
Jak jsou krásná ráno okna
bez barev a stínů.
Chtěl bych mít i já ten talent,
namalovat zimu.
Zimu krásnou, tichou, bílou,
do rampouchů bych světlo dal,
abych, až zas probudím se,
na tu krásu vzpomínal.

Zima přišla
Rozália Kissová
Zima přišla, to to zebe,
na zem padá snížek z nebe.
Zítra zrána vezmu sáně,
zajezdím si z naší stráně.

Zimní radovánky

Letošní ročník je opravdu silný, přišlo 37 dětí v doprovodu rodičů, sourozenců, babiček a dědečků. Kdo by si nechal
ujít tak slavnostní okamžik? Zatímco rodiče ve sborovně
vyplňovali dotazníky, kluci a holčičky si v doprovodu žáků
osmé a deváté třídy prohlíželi některé učebny. Musím říct,
že se děti vůbec nestyděly, chtěly si všechno vyzkoušet
a byly velmi šikovné. Zahrály si na některé hudební nástroje, malovaly obrázky, prohlédly si učebnice, přednášely a zpívaly. Někdo předvedl i své dovednosti v ovládání
počítače.
Všichni si domů odnášeli pamětní list a malé pozornosti,
které vyrobili žáci školy, a snad se i na první třídu více těší.
David Brajer

Nastal únor a konečně si můžeme užívat pořádných zimních radovánek ve sněhu. Oblíbená zábava dětí – sáňkování a bobování - má zelenou. Každodenní radovánky na
kopci jsou v plném proudu. Děti nezaváhaly ani chvilku,
a i když mrzne, až praští, vyrazily se svými ,,sjezdovými“
prostředky (boby, saněmi,..) ven. Čekaly přece tak dlouho.Někdo doma oprášil brusle a hokejky, někdo konečně
mohl vyzkoušet dárky od Ježíška v praxi. Hurá na led!
V prvních dnech na ledě nebyl k vidění skoro žádný sníh,
a tak se nikdo nemusel zabývat nudným a únavným shrabáváním. To byla paráda! Tolik místa pro všechny! Sníh,
led, mráz. Dětem září oči a vychutnávají si každou chvilku
venku. Zimní radovánky jsou zkrátka prima.
Pavel Černohorský

Zima
Lumír Mazánek
Jak jsou krásné radovánky
na té bílé stráni,
když má každý svoje sáňky,
brusle k nazouvání.
Jak jsou krásné zmrzlé ploty
a koruny stromů,
když se chvilku zadíváte,
nepůjdete domů.

Konečně jsme se dočkali pořádné zimy
Ano. Konečně jsme se už dočkali pořádné zimy. V únoru
uhodily tuhé mrazy, a dokonce napadl i sníh. Žáci, kteří
chodí do školní družiny, si mohli užít zimních radovánek
(pokračování na str. 4)
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Konečně jsme se dočkali pořádné zimy
(dokončení ze str. 3)

dost a dost. Bobovali u školky, bruslili na Hlinovce i na
Veském rybníku. Bruslit se chodilo i při tělesné výchově.
Na své si přišli i milovníci lyží. 6. února 2012 uspořádala škola tradiční výjezd na Monínec. Ten den sice pořádně
mrzlo, ale na svahu svítilo sluníčko, a tak si lyžaři i snowboardisté mohli zimní den vychutnat podle svých představ.
Já sám jsem pobyl s rodiči týden na horách. Bylo to tam
krásné – sluníčko svítilo jako o závod a sněhu všude habaděj. Budu rád (a se mnou určitě všichni milovníci zimy
a zimních sportů), když sníh vydrží alespoň do dubna.
Václav Čepelák
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
• Děti z MŠ se zúčastnily 20.1. 2012 druhé části zápisu
do MZŠ Obecnice.
• 10. 2. 2012 v prostorách MŠ proběhl ,,Rej masek“.
Děti si na karneval sami vyráběly masky, pomáhaly
při výzdobě třídy a navrhovaly si různé soutěže. Domů
za odměnu si nesly barevný nafouknutý balónek,
cukrovinky a dobrou náladu.
RB

NÁVŠTĚVA V MAGDALÉNĚ
Ve čtvrtek 9. února 2012 se vypravili žáci IX. třídy do
Centra adiktologických služeb Magdaléna v Příbrami.
Zde jsme si povídali o službách centra, drogách, drogově
závislých, léčbě. Povídání bylo poučné, mnoho věcí jsme si
objasnili a zjistili jsme hodně nových informací. Například
to, že Centrum Magdalena se zabývá drogově závislými lidmi, ale také lidmi, kteří nejsou závislí. Pořádají různé
vzdělávací akce pro žáky, ale i pro učitele. My jsme se sešli
se třemi lektorkami, které nám vysvětlily nejprve podstatu existence Magdaleny a následně i to, čím se zabývá. Dozvěděli jsme se mnoho nového o tom, jak to chodí v soužití
s narkomany a jak je někdy těžké docílit vyléčení člověka
závislého na drogách. Hovořilo se také o nás a o naší bezpečnosti. Centrum poskytuje i rady rodičům, kamarádům,
nebo příbuzným – např. jak se mají chovat, když zjistí, že
jejich blízký užívá drogy.
Když jsme seděli v místnosti, kam obvykle přicházejí
lidé, kteří potřebují pomoc a mohou zde trávit čas, měla
jsem zvláštní pocit, takový svazující. Pocit strachu, že se
by se mi někdy mohlo stát něco podobného, a zároveň hřejivý pocit z toho, že se někteří závislí lidé chtějí léčit, snaží
se žít normální život a někdo jim pomáhá. Zkrátka pocit
strachu i radosti se vzájemně mísily. Spolužáci na tom byli
podobně. Díky této preventivní akci máme o čem přemýšlet.
Sabina Drábková

VELIKONOČNÍ JARMARK
ve školce
se koná

29. a 30. března 2012
od 7.30 do 16.00 hodin

Všechny vás srdečně zveme.

VÍŠ JAK A PROČ?

OBECNIČTÍ BĚŽCI

Otázky a odpovědi z nakladatelství Svojtka &Co.

14. ledna jsem se spolu
s Pepíkem Průšou účastnil
běhu Partizánskou stezkou
v Oseku, kde se snoubí silnice a terén v délce 2,7 km.
Tra závodu vedla z Oseka po
silnici do polesí Dlouhá Leč,
kde přechází do značně členitého lesního terénu a stoupá
až k part.bunkru. Následují
delší úseky po rovině a lesních cestách. Po absolvování okruhu se tra vrací na silnici,
po níž pokračuje zpátky do Oseku. Tento závod je velmi
oblíben a výborně pořadatelsky zajištěn. Na startu se sešlo
sto závodníků, což hovoří za všechno. Mně se závod vydařil
a v kategorii 60-69 let jsem skončil na třetím místě. Pepík
Průša absolvoval celou trasu a doběhl do cíle. Bylo to poprvé, co běžel tak dlouhou a náročnou tra po těžkém úrazu
a následné operaci nohy. Smekám před ním a přeji mu dobré
zdraví a hodně štěstí v dalších závodech.
Svaa Pour

Může jeden strom vytvořit celý les?
Badyán, čili bengálský fíkovník má na větvích vzdušné
kořeny, které rostou směrem dolů a dotknou-li se země,
zapustí kořeny a vyroste nový kmen, na jehož větvích rostou vzdušné kořeny… Časem z jednoho stromu vyrostou
stovky jiných. Původní kmen je až deset metrů silný, nové
i šest metrů. Největší rostlinný organismus světa ale tvoří
osikový klon se 47 000 kmeny a společnými kořeny, který
vyrostl v Utahu.
Která suchozemská rostlina má největší list?
Pravděpodobně je to rostlina rostoucí na Borneu, její srdcovitý list je dlouhý i tři metry a má plochu až 10 metrů
čtverečních.
Můžeme si na list vodní rostliny sednout a nepotopit se?
List amazonského obřího leknínu Viktorie královské unese i 50 kg. Má až dva metry v průměru a rostlinu objevil
roku 1801 český cestovatel, botanik a lékař Tadeáš Haenke.
Celou knihu pro vaše zvídavé děti doporučuje Evas.
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Lékař a vy / Spánek s divokým příběhem
Náměsíčnost je obestřena mnoha záhadami a je
doprovázena řadou pověr. Ve skutečnosti se jedná o jednu ze spánkových poruch s odborným
názvem somnambulismus. Spánek má tzv REM a nonREM fáze, nazvané podle rychlého pohybu očí pod zavřenými víčky (rapid eyes movement a non rapid…) V NREM
fázi se nám nezdají sny nebo jen velmi málo nebo málo výrazné, zato v REM fázi se zdají sny pravidelně, ale mnohé
si ani neuvědomíme, protože se zdají někde v průběhu nepřetržitého spánku, většinu zapomeneme hned po probuzení, ale jsou i sny, které si pamatujeme celý život. Usínání
a lehký spánek je NREM fáze. Zdravý člověk usíná
v rozmezí několika minut až půl hodiny , v té době mírně
vnímá zvuky ze svého okolí. Následuje další NREM fáze –
hlubší povrchní spánek, který je přechodnou fází k hlubokému spánku. Pokud nás v této fázi něco probudí, býváme
mrzutí, lehce zmatení a další usínání může činit problémy.
I třetí fáze – hluboký spánek je NREM. Nastupuje asi půl
hodiny po usnutí a pravděpodobně umožňuje mozku největší regeneraci. Je doprovázena pravidelnou srdeční akcí
a hlubokým dýcháním. Čtvrtá fáze spánku je přirovnávána
k jakémusi třetímu stavu vědomí mezi bdělostí a spánkem.
Jde o REM fázi, kdy dochází k rychlým pohybům očí pod
zavřenými víčky, srdce pracuje téměř jako v bdělém stavu,
svaly jsou uvolněné a člověk se nemůže hýbat. Právě v této
fázi spánku se nám zadají sny. Po REM fázi dochází ke kratičkému probuzení a celý cyklus se bu opakuje nebo se
sami probudíme do bdělého stavu. V takovém případě si
pak můžeme sen i pamatovat. Celý spánkový cyklus se
u dospělého člověka opakuje asi 5-6x za noc. REM fáze
představuje u novorozence asi 50% doby spánku, ve čtyřech letech klesá asi ke 20-25% a v dospělosti činní 1520%. Náměsíčnost je vývojová porucha spánku, která se
týká NREM fáze, bývá přechodná a typicky se vyskytuje
v době do půlnoci. Objevuje se asi u 30% dětí a s růstem
dětí mizí. V dospělosti se vyskytuje jen u 1% lidí. V NREM
fázi spánku nejsou z činnosti vyřazeny svaly, a tak hybnost funguje normálně. Ve chvíli, kdy se tato porucha pro-

jeví, hybnost se plně nastartuje a náměsíčný se může ve
spánku posadit, chodit a vykonávat automatické činnosti,
například se oblékat, umývat, snažit se odejít z bytu atd.
Náměsíčný má při tom otevřené oči, výraz je nepřítomný
a kouká jakoby skrz osoby nebo předměty, může zmateně
odpovídat na otázky. Na místě je na spícího chlácholivě
mluvit a snažit se ho uložit zpět do postele. Pokusy o probuzení stav jen prodlužují a mohou vyvolat u některých
jedinců až agresivitu. Epizoda náměsíčnictví se může objevit náhodně, ale může se i opakovat. Přestože může vyvolávat obavy a nejistotu, zda se nejedná o nějakou psychiatrickou chorobu, nijak postiženého neohrožuje na psychickém zdraví a sám náměsíčný si ráno ani příhodu nepamatuje.
Nebezpečí však spočívá v možnosti úrazu. Náměsíční by
neměli spát na palandě, okna by měla být na noc zajištěna,
aby nemohlo dojít k vypadnutí, dveře bytu by měly být zamčené, aby náměsíčný nevyšel na schodiště nebo na ulici
atd. Dospělí mohou mít jiný problém - poruchu v REM fázi
spánku, která náměsíčnost připomíná, ale jedná se zcela
jiný problém, spojený s fází spánku, která je spojena se sny
a ty mohou být velmi živé a nabité emocemi.Za normálních
okolností dochází v této fázi k vypnutí svalové činnosti,
ale při poruše v REM fázi spánku tomu tak není. Člověk se
tak může plně hýbat a „realizovat“ právě probíhající sny.
A ty mohou být velmi akční až agresivní. Jejich obsahem
může být pronásledování, útoky na nepřítele, snaha
o vlastní obranu, a tak člověk může najednou vyskočit
z postele a napadnout partnera nebo členy rodiny a ve snaze se bránit nepříteli může hledat i zbraň.Tato porucha je
spojená jednak s rizikem úrazu, ale i napadení. Jedinec má
při epizodě oči zavřené, jeho slovní projev je srozumitelný
a je snadno probuditelný. Po probuzení se rychle zorientuje a sen si snadno vybaví. Neurologové zvažují, že tato
porucha by mohla být první známkou degenerativních procesů v mozku.
Podle časopisu Moje zdraví 1/2012.
Sladké a nerušené spaní vám přeje Drsvo

VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA / I1. DÍL - Včelstvo - dokonalý svět
V prvním díle našeho seriálu jsme popsali včelu tak, jak se
vyvíjela od doby, kdy se na naší planetě ve čtvrtohorách v období křídy objevily první rostliny s květy a bylo třeba jejich opylování včelami, aby se z nich urodily plody. Doba, kdy člověk
uvědoměle využívá činnosti včel a jejích produktů, je tedy jen
velmi krátký úsek druhové existence včel na naší planetě. Včela medonosná žije v početném kolektivu – včelstvu, ve kterém
mohou žít současně až tři generace včel. Včelstvo tvoří tři typy
včel.
Matka (lidově královna) je největší včela ve včelstvu, je jediná
a jejími hlavními úkoly je zajistit potomstvo kladením vajíček
a řídit chod včelstva.
Trubci jsou zavalití samečkové a za normálních okolností je
jich ve včelstvu pět set až osm set. Nemají žihadlo. Pomáhají
zahřívat včelstvu plod a oplodní matky na tzv. trubčím shromaždišti. Dodnes není spolehlivě vysvětleno, podle čeho si včely toto místo určí. Bývá to často rozlehlá, prosluněná paseka.
Matky ani trubci zde v životě nebyli, přesto hned napoprvé na
toto místo spolehlivě zamíří, i když je několik kilometrů vzdálené. Zde dochází k milování včel ve výšce asi dvaceti metrů.
Matka se postupně spáří s mnoha trubci z různých včelstev, aby
byla zachována genová pestrost. Když některý z trubců matku

oplodní, padá mrtev k zemi. Jeho penis však zůstává zasunut
v útrobách včely. Včelaři ho nazývají znaménko. Nový trubec penis svého předchůdce odstraní, spojí se s matkou a celá procedura se postupně opakuje s patnácti až dvaceti trubci. Když
matka cítí, že má naplněnou spermabanku, což je orgán, kde
matka po celý svůj život skladuje spermie trubců na oplodnění
svých vajíček, milování končí a matka s posledním znaménkem
v těle opouští shromaždiště a vrací se do svého úlu. Když ji
včelí rodina při návratu spatří se znaménkem, přivítá ji s jásotem. Začnou matku krmit, čistit, znaménko z ní vytáhnou
a všichni si ho prohlíží. Pokud však matka při návratu znaménko ztratí, zabouchnou před ní včely dveře a matka musí zpátky
do terénu poohlédnout se po nějakém tom dalším znaménku.
Osud trubců je z hlediska nás, lidských mužů poměrně tragický. S příchodem studených podzimních dnů začnou včely trubce agresivně vyhánět od zásob a nakonec je díky své přesile
vyhazují z úlů, nepustí je dovnitř a ti chudáci hynou venku hlady a zimou. Na jaře příštího roku si včelstvo ovšem pořídí nové
trubce, kteří netuší, co je čeká.
Třetí, nejpočetnější skupina, jsou dělnice. Jejich počet určuje
charakter včelstva a na jejich činnosti je existenčně závislé.
(pokračování na str. 6)
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Včelstvo - dokonalý svět
(dokončení ze str. 5)

Dělnice je nejmenší včelou ve včelstvu a je vyzbrojena žihadlem. Rozlišujeme je na mladušky, kterým po vyběhnutí z buňky v krátkém čase ztuhne chitinový krunýř který chránící
vnitřní tělní orgány. Tyto včelky ve včelstvu vykonávají prozatím jen domácí práce.Udržují potřebnou vlhkost ve včelstvu,
zahřívají plod, vylučují z voskotvorných žláz vosk a staví nové
plásty. Krmí matku i staré trubce a čistí je. Střeží také bezpečnost česna (vstup do úlu) a brání je proti případným vetřelcům.
Dbají na čistotu úlu, tmelí škvíry a trhliny proti průvanu.
Od starších včel přebírají látky přinesené zvenku a zpracovávají je na včelí produkty.
Létavky jsou starší včely, které mají za úkol za slunečných
dnů přinášet zvenčí vše, co včelstvo potřebuje. Nektar z květů,
ze kterého včely vytváří světlý med, nebo medovici (vylučovaný
produkt mšic), ze kterého je med tmavý. Dále nosí do úlu pyl,
který je pro včely zdrojem bílkovin, vodu a pryskyřičnatý tmel
– propolis. Za nepříznivého počasí nebo v noci jsou létavky
v úle a pomáhají mladuškám s jejich činností.V zimě se včely
shluknou do tzv. chumáče, uprostřed kterého se nachází matka. V jeho středu dosahuje teplota dvaceti až třiceti stupňů
Celsia, i když okolo klesá teplota hluboko pod nulu. Ohřáté
včely ze středu se v chumáči střídají s vychladlými na jeho
okrajích, a pokud mají dostatek zásob a nejsou rušeny, dočkají
se v plné síle jara.Jako všichni živočichové i včela stárne. Matka žije tři až čtyři roky a ročně naklade až dvě stě tisíc vajíček.
Když včelstvo pozná, že ztrácí výkonnost, vychová si matku
novou. Stará matka uvolní své místo mladé matce a včelstvo
opouští. Když dělnice instinktem zjistí, že přišel její čas a nemá
již sílu pracovat a včelstvu co nabídnout, vylétne naposled z úlu
a ve volné přírodě umírá.

Výzkumu včel se lidé věnují již od pradávna. V současné době
však došlo k zcela výjimečnému objevu. Člověk porozuměl řeči
včel jako jedinému druhu hmyzu v celé živočišné říši. Zjistil,
jak se včely dorozumívají a jak řídí své společenství. Matka řídí
a ovládá včelstvo pomocí feromonů a zdroje snůšky si včely vzájemně sdělují pomocí tzv. osmičkových tanečků. Na svých letech za snůškou se včely orientují podle slunce, přičemž korigují svůj let podle jeho pohybu na obloze a vždy zamíří do svého
úlu, i když je kilometry daleko.
Včely neznají pojmy sobectví, soukromé vlastnictví, majetkové vztahy, opozice, apod. Celý svůj život podřizují prospěchu
svého včelího společenství, kde má každý jedinec své místo
a úkol, který se snaží beze zbytku splnit. Za to si pro sebe bere
jen to, co skutečně potřebuje ke svému životu. Když včela přestává být platným členem společnosti, dobrovolně odchází, aby
uvolnila místo mladým a schopnějším. To jsou hlavní důvody,
proč vývoj včel trvá bez přerušení již osmdesát milionů let.
Uvědomělý rozvoj lidstva od Sumeru k dnešku trvá zhruba
pouhých šest tisíc let a již se někteří vědci dívají s obavami do
budoucna, co lidstvo čeká. Přitom přímo před očima máme příklad sociálního chování, které by nám mohlo být vzorem, jak
by mohlo lidstvo jako živočišný druh přežít, ovšem jaksi bez
toho vyhazování trubců, když dovolíte.
Bc. Jiří Roub

Obecnice na Lipně . . .
Velké mrazy vytvořily mnohde dokonalou ledovou plochu a ta nejdelší je už tradičně na Lipně. Po několikaletém
plánování její vychvalovanou kvalitu vyzkoušela i parta
nadšenců z Obecnice a nutno říci, že to odpovídalo skutečně mediální pověstí. Kvalita ledu je letos podle domácích

mimořádná a délka celé trati neuvěřitelných 38 km.
To jsme samozřejmě neujeli, ale i tak to byl dobrý zážitek.
Nebruslící polovina naší výpravy se věnovala sjezdovému
lyžování a prý „taky dobrý“.
Tak někdy vyzkoušejte ☺
ES
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2012

od 14 hod.

ve Staročeské hospodě
v Obecnici
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„Zlatý nuget Bečánova”
32. ročník

• 11. 2. 2012

1. místo Aljaští tygři 47,07 • 2. místo Prašiví chrti
47,19, 3• Chci wohnout 50,35.

MASOPUST se nám vydařil!!!
Přípravy zaberou vždy dost času a s nejistým výsledkem, který je hodně závislý na počasí. Ale to letošnímu masopustu hodně přálo, a tak si ho užili účastníci i diváci, co
hrdlo ráčilo. Muzikanti hráli do kroku i k tanci, holiči
oholili kde koho a leckde, medvěd se z řetězu neutrhl a nikoho neohrozil, zato kohout ohrožoval pořád někoho.
Však za to taky málem přišel o krk, kat už napřahoval, ale
nakonec mnich kohouta zachránil. Jinak by mu musel
kněz s jeptiškou dát poslední pomazání. Slepice by určitě
kvokaly žalem a jeho duši by si odnesly smrtky. V průvodu
zazářily i stánkařky s kobližkami a něčím pro zahřátí a to
nejen barevným vlasem, čarodějnice ani nevyužily bujných
větrů pro své reje na košatech, Robin Hood nikoho nese-

střelil, ani jablko na hlavě, neandrtálci se nemuseli dělit
o své ohlodané kosti, protože jídla bylo pro všechny dost
a dost. Tradičně výborné jitrničky a prdelačka šly na
dračku a divadelníci k tomu předvedli několik furiantských scének. Všechno to šlo spláchnout pivečkem z pojízdné pivní záchranky a pokračovat v načaté zábavě bylo
možné v hospůdce až do pozdních hodin. Díky všem pořadatelům a hlavně díky všem divákům, protože pro ně to
vlastně pořadatelé všechno připravují. Tak zase za rok ☺.
ES
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a ještě masopust...

E

D

Jubilea v únoru s l a v i l i a s l a v í
Miloslava Oktábcová 55 let
Marie Srchová 90 let
Květuše Hanselová 50 let
Hana Nelibová 65 let
Václav Burda 75 let
Jaroslav Lajbl 80 let

Jubilea v březnu b u d o u s l a v i t
Mária Palečková 60 let
Marie Stočesová 75 let
Marie Zajíčková 85 let
Věra Stočesová 65 let
Helena Čermáková 80 let
Marie Novotná 80 let
Anna Bulanová 75 let
Marie Jarolímková 65 let
Štěpánka Sičaková 55 let
Vladimír Rydrych 65 let
Jiří Oktábec 55 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

D
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