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Brdská zima se pomalu loučí a její pláč odnáší potůčky
i potoky tam někam do větších říček a řek, kde se rozplynou a smíchají s jarním pláčem ostatních českých
hor. Hlavně aby nostalgické slzy rozpuštěného sněhu
nezpůsobily slzy lidských živočichů, jak někdy bývá zvykem. Kdykoli má inspirace při psaní ochabuje, uchyluji
se většinou k lidovým pranostikám. „Když zima uroní
chladných slzí, toho kdo vrací se od truňku, pád do potůčku velmi mrzí.“ Nebál bych se připojit výraz „velmi
mrzne“. Pokud někdo spadl do březnového potoka, potvrdí, že ani truňk s označením tvrdý, vás od cvakání
zubů nezachrání. A zubaři nebývají v dnešní době zrovna levní. Tentokrát jsem si vybral pranostiky méně známé. Na význam té první z Chodska jsem se musel podívat do knih. Možná ti bystřejší ji pochopí hned a ostatním snad vysvětlím. „Lépe od hada býti uštknut než
v březnu od slunce ohřát.“ Dle údajů připadá v průměru
na jeden den asi dvanáct hodin slunečního svitu, v jednotlivých březnových dnech v nížinách jen čtyři hodiny.
Ovšem mezi 16. - 26. březnem bývá slunné období, což
asi přírodě moc nesvědčí. Ovšem nežli se nechat
uštknout hadem a vyzkoušet, jestli je to lepší, tak to
raději užít méně sluníčkového svitu a nebo slunci v březnu
vyrazit vstříc do hor. Druhá pranostika praví: „Jestliže
březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl“. Zase asi

půjde o rozdíl teploty, o sexu to nebude. To by po kožichu musel sahat květen měsíc lásky. V dubnu se opravdu zima navrací a stíhá nás za kamny. No, spíše asi před
kamny či radiátory, protože český národ dost tloustne.
Třetí pranostika má v sobě hlubokou pravdu. Zde se
raději předem omlouvám ženám, o jejich chuti vím málo
a jen z vlastní zkušenosti. „Panská láska, ženská chu
a březnové počasí není stálé.“ O panské lásce bylo napsáno mnoho. Už Karel Havlíček Borovský varoval:
„Necho Vašku s pány na led...“. Se ženskou chutí jsem
se setkal jen při těhotenství. Manželky, samosebou!
Setkání s jinými chutěmi jsou dost nebezpečnými tématy a březnové počasí zná každý z nás, prostě si dělá co
chce. Tak to by bylo pranostik do třetice. A co moje předjarní „do třetice“? Na běžkách na Kvildě při prvním
startu kopyta ve vzduchu, zlomená hůlka. Jenom modřina. Po druhé na lyžích v Rakousích, laxní soustředění,
mulda, „držkorytí“ bez lyží po svahu. Jen natlučené rameno a bok. Do třetice ráno obouvám lyžáky, píchnutí
a bolest v kříži. „Jenom“ totální blok. Po krutém přesunu
na pokoj jsem do třetice poznal další ženskou chu. Starat se o chcíplé manžely. Přátelé, dejte si pozor na březnová nebezpečí. Pády do potoka, svlékání kožichů, hadí
uštknutí, na ženské chuti či na nebezpečí zabřeznutí.
Váš „blokér“ bs

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 18. 2. 2013
Přítomno: 11 zastupitelů, omluveni: 4 zastupitelé
Volba komisí: Návrhová: pí Novotná, p. Urbánek, ověřovatelé
zápisu: pí Hronková, pí Moserová
Zpráva ověřovatelů: pí Novotná. p. Petráň - bez připomínek
Informace starosty: Proběhlo slavnostní otevření Spolkového
domu, od března se do spolkového domu nastěhuje knihovna.
Ve středu 20. 2. 2013 proběhne kontrola na čerpání dotace při
výstavbě spol. domu. Byla akceptována žádost o dotaci na kanalizaci v Oseči – nyní začne prověřování, zda nám bude dotace
poskytnuta. Byla poražena lípa naproti domu služeb – strom byl
shnilý. Energetické štítky – od letošního roku musí být na obecní nemovitosti zpracovány energetické štítky a audit – předběžná cena jen za budovu obecního úřadu je 70 tis. Kč. Na OÚ proběhne 4. 3. 2013 kontrola financování z Krajského úřadu.
Informace o provedených rozpočtových opatření – rada schválila rozpočtové opatření č. 11/2012 dle přílohy usnesení.
Změna č. 2 Územního plánu obce Obecnice. 11. 3. 2013 proběhne na OÚ od 17 hod. veřejné projednávání ohledně změny.
Žádost o prodej pozemků: a) část pozemku 927/1 – J. Plzeňský,
přisloučeno z obecního 11 metrů čtverečních. OZ souhlasí

s prodejem a s cenou 100,- Kč/m2; b) část pozemku PK 60/1 –
pí Michaela Černá, dorovnání stávajícího stavu Na Pahorku, OZ souhlasí s prodejem a s cenou 100,- Kč/m2. (pokračování na str. 2)

Veselé Velikonoce, spoustu sluníčka,
radost a smích a krásná malovaná vajíčka . . .
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Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 18. 2. 2013
(dokončení ze str. 1)

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o veřejném pořádku ze dne 18. 2. 2013, OZ souhlasí.
Bezúplatný převod majetku od státu, převod části cesty u bytovek č. p. 973/4 k. ú. Obecnice, jedná se o 1/164 pozemku, OZ
souhlasí s bezúplatným převodem.
Prodej automobilu Avie (hasičské auto), zájemce jen OÚ Ostrov
u Tochovic, bude navrhnuta cena 15 000,- Kč, OZ souhlasí.
Vydržení pozemku – pí Blanka Koukolová – za domem služeb,
dle rady Judr. Černohorské bude nabídnut pozemek č. p. 928/2
k prodeji za cenu 100,- Kč za metr čtvereční – jedná se o 309
metrů čtverečních, OZ souhlasí.
Diskuse: Fara – přišla odpově na náš dopis z Arcibiskubství
pražského – sdělují nám, že nebyl schválen záměr prodeje. Byt
po p. Tauchmanovi (v budově OÚ) – byt musí projít rekonstrukcí. Byt po paní Dohnalové (ve školce) – tento byt bude
sloužit jakou služební pro učitele základní nebo mateřské školy. Nová knihovnice – v nejbližší době musíme vybrat novou
knihovnici, v dotaci byla podmínka pracovního poměru na půl
úvazku, tzn. 20 hodin týdně (poz. red.). Otevřeno bude

v knihovně v pondělí odpoledne a ve středu dopoledne, pátek
večer úklid budovy + venkovních prostor, zbytek práce pro OÚ,
1x měsíčně beseda, některý den např. setkávání důchodců
apod. Znak a vlajka obce – čeká se na zařazení do programu poslanecké sněmovny, aby mohlo být schváleno parlamentem.
Usnesení: OZ souhlasí (11x pro)
Ze zápisu paní Markéty Švehlové upravil bs

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice
Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 28. března 2013
v Příbrami
Daruj krev – zachráníš život

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře obecnického zpravodaje. Dovolte mi, abych vám přiblížil naši činnost za uplynulý
měsíc. I když to už na začátku měsíce nevypadalo, počasí
se zase zbláznilo, a tak jste nás mohli vidět, jak kolem
hasičárny odklízíme sněhovou nadílku, která opět napadla. Každý jistě uzná, že jí opět nebylo málo. Všichni jsme
už pomýšleli na hezké počasí plné sluníčka a místo toho
byly haldy sněhu.
Ve středu 6. března jste v odpoledních hodinách mohli
vidět naší Tatru, jak jede směrem do Příbrami. Nebojte
se, naštěstí se nic nestalo, to jsme jen po běžné kontrole
stavu vozidla zjistili měkčí pneumatiky, a tak jsme je jeli
nafukovat. Každý řidič určitě zná, že pokud má auto podhuštěné pneumatiky, jízdní vlastnosti vozidla se mění, což
platí i u Tatry.
V době psaní tohoto článku máme těsně před hasičskou
zábavou, o ní se tedy více dozvíte v příštím článku. Skupinky z našich řad jste ale mohli potkat v neděli 10. března. Jak bývá zvykem, tak na hasičskou zábavu chodíme
zvát, což jsme udělali i letos. S mnohými jsme si popovídali, či prohodili jen pár slov, jiní si koupili rovnou lístek
a ti, které jsme nezastihli doma, určitě našli ve svých
schránkách pozvánku. Pokud dorazíte či ne (v době čtení
článku, už budete vědět jestli jste dorazili či ne), pokud
jste byli na zábavě, tak doufám, že jste vyhráli nějakou
cenu z tomboly. Chtěl bych tímto poděkovat všem zúčastněným při zvaní, a to P. Zimovi, M. Kuchařovi, T. Handlovi, L. Doležalovi, Z. Vávrovi, J, Dandovi, J. Lukášovi,
J. Laněmu a M. Ježkové.
Te už nám jen zbývá doladit výzdobu sálu, dobalit
tombolu a těšit se na ten velký večer, který děláme pro
vás. A tak z vaší strany čekáme velkou účast.
Tím bych asi skončil výčet naší činnosti a přikládám
opět pro vás poučnou vsuvku.
Při volání na tísňovou linku bu te struční, ale věcní
a informujte:
• Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události,
co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
• Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec,
ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice,
kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném
terénu)

• Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo
odkud voláte
• Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
• Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor
pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů,
např. příjezdové trasy
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato
telefonní čísla:
• 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
• 155 Zdravotnická záchranná služba,
• 158 Policie ČR.
• 156 Obecní (městská) policie
• 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Kdy volat hasiče: Při požárech, živelných pohromách, haváriích a nehodách – tedy všude tam, kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošování, odstraňování nebezpečí apod.). Hasičský záchranný
sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných
a likvidačních prací.
Evropská tísňová linka 112
• Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
• Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu
mobilního telefonu při tísňovém volání.
• Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu vašeho
operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv
jiného operátora.
• Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
• V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.
Zdroj: HZS ČR. My všichni pevně doufáme, že tuto vsuvku nebudete nikdy potřebovat, a pokud ano, tak tím že
budete dobře informovat operační středisko, pomoc bude
tak nejúčinnější a nejrychlejší.
S přáním hezkého zbytku měsíce
Martin Kuchař, zástupce velitele SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Jak ovládáme znalosti o zdravém životním stylu
10. ledna 2013 proběhlo v Masarykově základní škole Obecnice školní kolo soutěže SAPERE – VĚDĚT JAK ŽÍT. Tato soutěž
je zaměřena na zdravý životní styl a tomu na naší škole věnujeme velkou pozornost. Nejdříve se10. ledna konalo školní kolo.
Děti prostřednictvím počítače plnily různé úkoly a odpovídaly
na otázky. Mezi žáky druhého stupně, tedy šesté až deváté třídy,
byli nejlepší David Černý (VI. tř.), Jan Krátký (VI. tř.), Nikola
Paleníková (VIII. tř.). Tito tři žáci postoupili do vyššího kola
a vytvořili tým, který opět on-line reprezentoval naši školu
31. ledna v okresním kole soutěže. Obsadili společně první místo, a tak postupují do krajského kola. Mezi soutěžícími z prvního stupně byli nejúspěšnější Aneta Veverková, Adéla Němcová
a Lenka Krátká z páté třídy. Také tento tým bude soutěžit
v krajském kole. Již te se všichni pečlivě připravují. Všem blahopřejeme k výsledkům a budeme jim držet palce ve vyšší soutěži.
Jan Krátký, VI. tř.

Devááci obohatili znalosti žáků o pitném režimu
V únoru děvčata a chlapci z deváté třídy pečlivě připravovali
prezentace na téma pitný režim. Ve finále dali své výtvory dohromady, přidali podrobně rozpracované výsledky ankety, o které jsme vás informovali v minulém čísle, a vznikl pořad, jehož
prostřednictvím seznamovali děti z prvního stupně se zásadami
pitného režimu a nutností tato pravidla dodržovat. Přiblížili
důsledky nedodržování zásad, objevily se také rady co pít a kterým nápojům se raději vyhnout, protože našemu zdraví spíše
škodí. Snažení žáků deváté třídy náležitě ocenily 15. února
2013 pozvané děti i jejich třídní učitelky. Ve třídě, kde se akce
uskutečnila, panovala atmosféra spolupráce, zájmu a duch poznání. Malí posluchači soustředěně naslouchali, aktivně spolupracovali a správně odpovídali na položené otázky. Za celou devátou třídu bych vyjádřil radost z toho, že prezentace sklidily
chválu a měly pozitivní dopad na žáky. Doufáme, že jsme mladším spolužákům ukázali správný směr a oni ho budou následovat i do budoucna.
Zdeněk Bíza, IX. tř.

Úspěch NINY na soutěži v anglickém jazyce
14. února 2013 proběhlo v Příbrami okresní kolo Konverzační
soutěže v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali Nina
Hartzová ze VI. třídy a Zdeněk Bíza z IX. třídy. Všichni zúčastnění byli rozděleni do tří kategorií. Nina byla zařazena do kategorie I. A (žáci šestých a sedmých tříd a příslušných ročníků
víceletých gymnázií). Umístila se dobře, společně s dalšími dvěma dívkami se dělí o sedmé až deváté místo. Nině patří poděkování za její výkon. Přejeme jí hodně dalších úspěchů při studiu
angličtiny.
Miloslava Ježková, IX. tř.

a chlapce. Týmy se jmenovaly: Dravci, Střelci, Super míčky,
Super kočky a Rytíři. Cílem tohoto dne bylo to, abychom si zasportovali a zároveň vyplnili svůj volný čas. Vyhráli Super míčci
– J. Krátký, D. Černý, M. Bíza, P. Kernal. Na konci jsme dostali
diplom a k tomu ještě malou odměnu. Všichni jsme si dobře zahráli. Těšíme se na další utkání.
Kateřina Matušková, VI. tř.

Do Knihovny Jana Drdy jezdíme rádi
Opravdu, do Knihovny Jana Drdy v Příbrami jezdíme rádi.
V programu, který si pro nás, žáky I. až. VIII. třídy, paní knihovnice pečlivě připraví, si leccos zopakujeme a také si rozšíříme
vědomosti. Naše knihovna přece jen není tak velká, abychom
v ní mohli najít tolik literatury, a také je dobré naučit se orientovat
právě v této knihovně. Budeme ji jako studenti asi častěji využívat.
26. února 2013 se vydala do jmenované knihovny druhá třída
Masarykovy základní školy Obecnice. Paní knihovnice už je očekávala a byla připravena přiblížit jim pojmy autor a ilustrátor.
Děti se samy mohly na chvíli stát ilustrátory, malovaly obrázky
k pohádkám, které paní knihovnice vyprávěla nebo četla. Také
se seznámily s významnými ilustrátory a autory, mohly si prohlédnout jejich tvorbu. Práce je velmi bavila.
Zeptala jsem se Aničky Bergerové a Štěpánky Šínové na jejich
názor. Jejich odpově zněla: „V knihovně se nám moc líbilo
a bavilo nás to. Chtěly bychom tam chodit častěji.“ Tak to mluví
za vše. Doufám, že dětem zájem vydrží. Karolína Hrubá, IX. tř.

SOUTĚŽENÍ S VODOU
Příští měsíc bude na naší škole dlouho očekávané vyhlášení
výsledků literární soutěže na téma Voda = život a zdraví. Většina dětí pilně pracovala a snažila se vytvořit malá literární dílka,
která by mohla být zařazena do soutěže. Jako obvykle se mohou
zapojit žáci všech tříd, soutěží se ve třech kategoriích. Doufám, že
se tvorba vydaří. Nejlepší autoři se mohou těšit na pěkné ceny.
My jsme samozřejmě také tvořili. A jen tak pro inspiraci jsme
s paní učitelkou asi před dvěma týdny procházeli naše třídní
portfolio a tam jsme objevili i jednu moji práci věnovanou vodě
z doby, kdy jsem byla v šesté třídě. Je to dopis vodě. Dnes už
bych asi psala jinak, ale je zajímavé se podívat zpátky. Navíc je
téma stále aktuální.

FLORBALOVÉ UTKÁNÍ
Dne 27. 2. 2013 jsme si zahráli florbal. Zúčastnila se čtvrtá až
šestá třída. Soutěžilo šest týmů. Byli jsme rozděleni na děvčata

Milá Vodo, chtěla bych Ti poděkovat za vše, co pro nás děláš,
co kvůli nám obětuješ, co kvůli nám vytrpíš. Děkuji Ti za to,
že studánky jsou díky Tobě neustále plné a že dovolíš lidem, aby
se Tě napili. Chválím Tě za trpělivost, kterou s námi lidmi máš.
Chválím Tě za to, že vydržíš všechny zkoušky a trápení, která
Ti člověk připravuje.
Chválím Tě také za to, že nás necháš ve své náruči koupat
i skákat žabičky, že nás necháš radovat se z Tvé blízkosti. Přeji
Ti do budoucna, abys zůstala čistá jako křišál, krásná a klidná.
Abys měla z naší blízkosti stejnou radost jako my z té Tvé.
Tereza Dragounová, VI., IX. tř.
(pokračování na str. 5)
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(dokončení ze str. 5)

Z naší tvorby:
O VÍLE VE VODĚ (pohádka)
Žila byla jednou jedna víla. Bydlela ve studánce. Jmenovala se Leknínka. Jednoho dne jako obvykle Studánční královna budila Leknínku. Jenomže Leknínka tam nebyla.
Královna se šla podívat do královské kuchyně, ale ani tam
Leknínka nebyla. Leknínku před úsvitem totiž sebralo slunce. Pak se o souboj se sluncem přihlásil mladý princ. Utkal
se se sluncem při třech soubojích. Princ vždy vyhrál. Dostal
Leknínku za ženu.
Štěpánka Šínová, II. tř.

ŽÁBA A SLUNCE (bajka)
Ve vlhkém lese, kde jenom přes koruny stromu prosvítalo
slunce, žila malá žabí rodina. Jedna žába se však v něčem od jiných žab lišila. Měla ráda slunce a chtěla ho mít víc než ostatní.
Jednoho dne žába přemýšlela, kde je víc slunce než v lese.
Přemýšlela celé ráno, celý večer, až usoudila, že nejvíc si sluníčka užije na louce. Ostatní žáby jí radily: „Prosím tě, necho tam.“ „Stane se něco hrozného, když tam půjdeš.“ Ale
žába si nedala říct. Časně zrána vyrazila na louku. Louka
byla ještě orosená, slunce začínalo pěkně hřát a žábě se tu
velmi líbilo.
Když přišly odpolední hodiny, začalo slunce pořádně pražit a všechnu vodu z louky vypražilo. Žába se ocitla na suché louce a s rozpáleným sluncem nad hlavou. Nebylo kam
se schovat, a tak žába prostě uschnula a už ji nikdo nikdy
neviděl. Ponaučení: Spokoj se s tím, co máš.
Martin Bíza, VI. tř.

O JELENÍM KRÁLI (bajka)
Byl jednou jeden jelen, jmenoval se Zlatoň a měl zlaté parohy. Pořád se s nimi chlubil. Nemyslel na nic jiného než na

své zlaté parohy. Jeho mladší bratr Bystroň měl parohy obyčejné, ale zato byl velmi chytrý.
Jednoho dne zemřel král jelenů a stádo laní si mělo vybrat z bratrů nového vůdce. Proto se všichni sešli na pasece. Zlatoň věřil, že králem bude on. Je přece nejkrásnější
a největší. Šel s hlavou vzhůru rovnou doprostřed paseky.
Ostatní zvířata se držela vzadu a radila se. Pak promluvila
nejstarší laň: „Za našeho nového krále si volíme Bystroně.
Je moudrý a bude dobrým králem.“ Zlatoň byl naštvaný
a křičel: „Já chci být králem!“
Najednou se poblíž objevili lovci a začali střílet. Moudrý
Bystroň rychle odvedl stádo i se Zlatoněm, který myslel jen
na svou prohru, do bezpečí. I Zlatoň uznal, že Bystroň je
moudrý a dobrý král.
Ponaučení: Užitečnost je lepší než bezvýznamná krása
a bezduchá pýcha.
Pavla Laňová, VI. tř.

O ZAČAROVANÉM LESE (pověst)
V jedné vesnici na jihu Čech žili podvodníci, lháři a zloději. I její starosta byl známý po celé zemi svým zlodějstvím.
Ve vesnici ale přebývala i hodná dcera rychtáře, Valentýna.
U vesnice se nacházel hluboký les. Do lesa, kterému se přezdívalo začarovaný, se neodvážil ani starosta. Jednou, když
rychtář řekl Valentýně, že si musí vzít syna starosty, Radana, odporovala mu: „Toho lháře prolhaného? Jen to ne!“
Starosta se rozhněval a dal Valentýnu vykázat z vesnice do
začarovaného lesa. Valentýna dlouho bloudila lesem, až narazila na studánku. Jelikož měla Valentýna velikou žízeň,
chtěla se ze studánky napít. Studánka to však nebyla obyčejná, byla to studánka, která vedla potůček až do vesnice.
Valentýna do studánky spadla a utopila se. Za to, jak se vesničané k dívce zachovali, nechala duše Valentýny studánku
vyschnout. Do vesnice se voda už nikdy nevrátila.
Adéla Němcová, V. tř.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Koncem února jsme navštívili divadelní představení
„O pračlovíčkovi“ v Příbrami. Dětem se dobrodružství pračlovíčka velmi líbila, chvílemi je doslova pohltil děj. Děti hercům
fandily a radily, co, jak a kterým nástrojem mají dělat.

• V úterý jsme byli v Čechově stodole na Velikonočním výletě. Viděli jsme, jak se slavili dříve Velikonoce a seznámili
jsme se s Velikonočními zvyky a tradicemi. Ochutnali jsme
preclíky, namalovali vajíčka a vyrobili holubičky. Výlet se
nám moc líbil.

• 21. a 22. 3. – tradiční velikonoční jarmark v budově MŠ.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Jakub Kubata – rychtář ze Zbudovských Blat
Minulý článek v Obecnickém zpravodaji jsem končil
zmínkou o slavném šumavském spisovateli Karlovi Klostermannovi. I dnešní článek začnu dílem tohoto mistra realistické prózy přelomu 19. a 20. století. Tentokrát jsem se
inspiroval jeho knihou „Mlhy na blatech“. Možná obsah
a děj tohoto románu znáte právě z této knihy, možná jste
tento příběh viděli ve zfilmované podobě z roku 1943, kterou režíroval František Čáp a do hlavní role obsadil mladého Rudolfa Hrušínského. Pro účely mého povídání je
však podstatné, kde se děj tohoto románu odehrává. Najdete ho v malebné krajině jižních Čech, asi 15 km vzdušnou čarou severním směrem od centra jihočeské metropole
Českých Budějovic, v oblasti zvaných Zbudovská Blata.
Centrem této oblasti je malebná vesnička Zbudov, která
byla v roce 1990 vyhlášena vesnickou památkovou zónou.
Jádro Zbudova je tvořeno řadou selských usedlostí blatského typu z 2. poloviny 19. století. Zde na zbudovské návsi také započneme dnešní výlet, směřující kam jinam, než
na ona pověstná blata. Přes náves prochází zeleně značená
turistická značka, na kterou jsem se napojil a pokračoval
po ní jihovýchodním směrem po zpevněné silničce k železniční zastávce Zbudov. Pohodlná, mírně se svažující silnička, mě po 1,5 km dovedla k cíli. Při pohledu vpravo pak lze
spatřit nejen blata, ale i JEHO. Stojí si tam na podstavci,
zády k příchozím a upřeně hledí do otevřené krajiny –
k JEHO blatům. O kom že to mluvím? No o NĚM, o rychtáři ze Zbudovských Blat – Jakubu Kubatovi. Ten se v roce
1581 postavil do čela selského povstání proti vrchnosti
z nedalekého hlubockého panství. Důvodem sporu měla
být hamižnost Adama z Hradce, pána z Hluboké, který potřeboval peníze, aby mohl začít dobývat stříbrnou rudu.
Dostal zálusk i na dosud svobodná Blata. Se sedláky se
nijak nebavil a v roce 1581 prohlásil blatné louky a pastviny za svůj majetek. Druhou verzí, pravděpodobnější, byl
spor o tzv. sirotčí peníze, fond vytvořený ve prospěch osiřelých dětí, o jehož použití rozhodovali sami svobodní blatští
sedláci. Chamtivý pán z Hradce však nutně potřeboval větší hotovost a svým hamižným jednáním vyvolal ve vsích
vzpouru. A to bylo tak či tak, selská rebelie byla potlačena, rychtář Jakub Kubata ze Zbudova byl na pokyn Adama z Hradce zatčen a uvržen do vězení pro pobuřování
a vzpouru. Byl vězněn na Hluboké, byl mučen, ale přesto
nebyl hrdý sedlák zlomen. Proto se pán z Hradce rozhodl
dát Kubatu pro výstrahu popravit přímo na Blatech na
břehu Soudného potoka. Stalo se tak dne 20. dubna 1581.
Na tomto místě bych si dovolil použít ukázku z knihy
„Mlhy na Blatech“ od Karla Klostermanna, který toto vše
vylíčil následovně: „…pověstná, zajímavá jsou to místa;
kus dějin naší jihočeské vlasti se k nim pojí. Pokud se ví,
Blata bývala za Vladislava krále majetkem komorním,
královským; blatští sedláci, nejsouce poddáni žádné vrchnosti, svobodně na nich pásli a trávu žali. Léta P. 1509
král Vladislav daroval Blata panu Petru z Rožmberka
a tento ponechal sedlákům i nadále volného jich užívání,
na němž ničeho se nezměnilo, pokud drželi panství hlubocké páni z Pernštýna, ani za pánů Ungnadů ze Suneka, kterým po nich připadlo, ani za císaře Ferdinanda, jenž roku
1561 právo zástavní na Hlubokou vykoupil, ba zdá se, že
volné užívání Blat směrem k Dívčicům (u Nákří) ještě bylo
rozšířeno darováním paní Evy Slatinské na Dívčicích, která konáním dobrých skutků se snažila usmířiti vinu svého
chotě, pana Jindřicha Slatinského, jenž v návalu hněvu

dýkou skolil nákeřského faráře v samém kostele u stupňů
oltáře. Teprve když panství hlubocké r. 1562 císařem bylo
prodáno a přešlo v majetek pánů z Hradce, započaly spory
na Blatech. Pan Adam z Hradce, jak se podobá, štván svými úředníky a zřízenci, popíral sedlákům práva na svobodné užívání pastvy na Blatech a zaručených dřívějšími pány
na Hluboké jim svobod; sedláci pak, v jejichž čele stál statečný a neoblomný rychtář Jakub Kubata na Zbudově, ani
o pí od svých práv a svobod neopustili, přes to, že týráni
bývali od čeledi panské a i vězněni a všelikým způsobem
pronásledováni a pokutováni. Když posléze vzpoura a nepořádky povstaly, Kubata byl sat r. 1581 na břehu Soudného potoka, dav hlavu svou za volnost Blat, a uhájil smrtí svou práva svého lidu, dovolávaje se Boha samého, že za
právo stojí, a nepřistoupiv na žádnou podmínku, která by
právu byla zadala, ale jejímž přijetím by byl svůj život vykoupil. Císař Rudolf, u něhož sedláci žalobu vedli, dal těmto za pravdu, a Blata zůstala svobodná.“
Od roku 1904 stojí na okraji blat socha Jakuba Kubaty
od akad. sochaře Václava Suchomela. Kamenný rychtář
hledí z podstavce do daleka,
až k temnému hřebeni Blanského lesa, oblečen do lidového kroje a s pravou rukou
zvednutou k přísaze. Místo,
kde stál popravčí špalek, se
ale podle pověsti nachází jinde, zhruba 350 metrů od pomníku, na břehu Soudného
potoka. Zde naleznete vysoký
kámen a asi 100 metrů od něj
další kámen, poněkud menší,
s vyrytým křížem. Až k němu
se prý dokutálela Kubatova
uatá hlava.
Až se budete vracet zpět na zbudovskou náves, tak můžete po cestě přemýšlet, jestli se tohle všechno v dobách minulých skutečně odehrálo nebo jestli se jenom jedná o pouhou pověst. Jestli zbouřence opravdu vedl nějaký Jakub
Kubata, rychtář ze Zbudova, na tom se historici nemohou
shodnout, zrovna tak údajně nejsou doloženy žádné konkrétní popravy v souvislosti s touto selskou rebelií. Přesto
však raději věřme tomu, že opravdu „Kubata dal hlavu za
blata“, jak se tady říkalo, říká a říkat bude.
Z cest vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY / Dnes něco málo z gynekologie . . .
O vyhledávání vývojových vad v těhotenství
jste už ve Zpravodaji četli. Tak jen krátké zopakování a hlavně, co je nového. Proces slouží ke včasnému
zjištění vrozených vývojových vad, zejména mongolismu
(Downův syndrom) a dalších vad vázaných na zmnožení
nebo poruchy chromozomů, ale
i vrozených vad srdíčka, nervové
soustavy a páteřního kanálu a ke
stanovení rizika do dalšího průběhu těhotenství. Jako hlavní test se
odbornou gynekologickou společností doporučuje tzv. kombinovaný test, který spočívá v kombinaci
výsledku krevního a ultrazvukového vyšetření a provádí se kolem
10. - 13. týdne těhotenství. Jak na
laboratorní vyšetření, tak na
ultrazvuk musí mít provádějící
pracoviště atest, který se vydává
po splnění přísných podmínek
a pravidelně se obhajuje. Odběr krve je nutný tam, kde je
pak provedeno následné UZ vyšetření, aby mohly být výsledky zkombinovány dohromady. V Příbrami je to bu
v ordinaci MUDr.Roušarové na poliklinice Ravak nebo
v laboratoři v nemocnci. Následné ultrazvukové vyšetření
trvá cca 40 min a v Příbrami ho provádí MUDr. Roušarová
nebo gynekologická ambulance v nemocnici, podle místa
odběru krve. Hned po provedení UZ vyšetření je pomocí
zvláštního programu zpracován výsledek krve spolu s UZ
nálezem a závěr kombinovaného testu je ihned k dispozici.
Je-li výsledek pozitivní, to znamená je-li riziko porodu plodu s vývojovou vadou, lze doporučit další vyšetření k objasnění tohoto rizika. Další vyšetření patří mezi tzv. invazivní metody, poskytují spolehlivé výsledky, ale představují již zásah do dělohy a mají i svá rizika. A právě tady je ta
novinka. Od ledna tohoto roku lze provést genetické vyšetření plodu i z krve matky. Odběry krve se provádějí v České republice v Plzni, Praze a Olomouci, ale zpracovávají se
pouze v zahraničních laboratořích. Cena je vyšetření je
zatím vysoká. Prenascan, který neurčí pohlaví a nelze užít
u vícečetného těhotenství, stojí čtrnáct tisíc korun a cena
Materni T21, kde se určuje i pohlaví a lze užít i u dvojčat,
je čtyřicet tisíc korun. Zdravotní pojišovny vyšetření nehradí, ale s ohledem na rychlost pokroku ve zdravotnictví
je možné, že se dožijeme situace, kdy to bude základní vyšetřovací postup.Vždy není to tak dávno, když jsme poslouchali plody dřevěným uchem a o ultrazvuku jsme neměli ani zdání.
Osteoporosa a její prevence. Po menopause v souvislosti
s poklesem hormonálních hladin dochází ke zřídnutí kostní tkáně. Rychlost je zcela individuální, problém může být,
pakliže je příliš
velká a pacientka
se tak dožije chvíle, kdy se kosti
mohou zlomit i při
malém úrazu. Přitom osteoporosa
vůbec nebolí a
nedá tak o sobě nijak předem vědět.
Nejzávažnější je
zlomenina krčku
stehenní
kosti
nebo obratle, a to

i proto, že přichází ve vyšším věku, kdy obvykle člověka
trápí mnoho jiných chronických chorob a se vším se hůře
vyrovnává. Ten, jehož pokles kostní hmoty je pomalý, nemá
riziko zlomeniny nikterak zvýšené. Ale jak to poznat? Vyšetření kvality kostí se nazývá densitometrie. Dobré je vědět výchozí hodnotu stavu našich kostí, tedy cca l,5 – 2 roky
po přechodu a další vyšetření cca za další čtyři roky. Pokud
rozdíl těch dvou nálezů není velký, je to v pohodě a prakticky není jíž dalších vyšeření třeba. Pokud ale dojde v průběhu těch asi čtyř let k velkému poklesu, je na místě zasáhnout, a jak, to už je na dohodě s lékařem. Prevenci pojišovny nehradí, ale všechna další potřebná vyšetření nebo
léky ano. Cena je 500 Kč za celotělovou densitometrii
a rozhodně se tato dvě vyšetření vyplatí. V Příbrami densitometrii provádí MUDr. Jiruš na poliklinice Ravak.
Ožehavé téma posledních týdnů: cévní příhody a hormonální antikoncepce. Zpráva o ochrnutí francouzské pacientky proběhla tiskem asi před měsícem. Jak to tedy je?
Každá hormonální antikoncepce představuje určité riziko
vzniku trombózy (ucpání cévy
krevní sraženinou) nebo embolie (uvolnění krevní sraženiny
a její cesta např. do plic nebo
na jiné místo v těle) a důsledkem toho může být stav vážně
ohrožující zdraví nebo život
uživatelky. K trombóze může
dojít z různých příčin a všechny mechanismy, které její vznik ovlivňují, ani neznáme.
Jisté ale je, že existují vrozené vady některých faktorů
krevní srážlivosti a krom toho zvyšují riziko jejího vzniku
cigarety, imobilizace př. při zlomenině nebo operaci, ale i
hormonální antikoncepce (dále HAK) nebo věk. Pokud se
rizika spojí, vznik trombózy (dále TRO) může být vysoký.
Příkladem takové situace je kouření u starších uživatelek
HAK (spojí se věk + HAK), zlomenina nohy u uživatelky
HAK. Pokud se k tomu přidá i vývojová vada srážlivých
faktorů, je na průšvih zaděláno. Vady srážlivých faktorů
lze vyšetřit, ale je to vyšetření drahé a není k němu důvod,
pokud v rodinné nebo osobní anamnese pacientky není
zřejmé žádné riziko. Vliv samotné HAK na vznik TRO je
celkově malý, dokonce i samotné těhotenství nebo zejména
šestinedělí je větším rizikem nežli HAK, ale to zase netrvá
tak dlouho jako užívání HAK. Jednotlivé preparáty se
svým složením liší a liší se i rizikem možného vzniku TRO.
Preparáty jako je Diane 35 , Minerva nebo Chloe podle světových statistik mají riziko poněkud větší, i když stále velmi malé. Nicméně odborná gynekologická společnost doporučuje užívání těchto preparátů jen při jiném důvodu krom
antikoncepce. Tyto preparáty výrazně zlepšují kvalitu pleti tam, kde uživatelky trpí silným akne, nadměrným ochlupením atd. A tam jsou tyto preparáty na místě a zatím
nedošlo k jejich zákazu u nás, jako je tomu např. ve Francii. Navíc i některé nové preparáty už mají vliv na zlepšení
kvality pleti. Reakce je ale vždy velmi individuální. Kdo by
chtěl vědět více o svém osobním riziku vzniku TRO, může
si nechat vývojové vady srážlivých faktorů vyšetřit za plnou úhradu sám. Výsledek vyšetření je pak celoživotně
platný a jistě použitelný v každé situaci, která by mohla k
TRO vést. Při zvažování negativních vedlejších účinků
HAK je třeba vzít na druhou stranu v úvahu i rizika nechtěných těhotenství a jejich případných opakovaných přerušení. Jistě existují i jiné antikoncepční metody, stejně tak
jako názory na to, zda je správná benevolence pro přerušení těhotenství. Ale to už je jiná kapitola.
Dr. Svo
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SLAVOJ OBECNICE

LEDNÍ HOKEJ
PLAY OFF – MOP 2012/2013
Čtvrtfinále 2. zápas – sobota 23. 2. 2013
Obecnice – Lány
2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Branky Obecnice: Stoklasa (Tobolič), Dvořák (Kozelka),
branka Lány: Fišer (Michl); Vyloučení: 7:9
Sestava Obecnice: Křiva – Kubják, Střeska Jan, Sirotek,
Moser, Střeska Tomáš – Dvořák, Kozelka, Hochmann, Procházka, Veselý, Kozohorský, Stoklasa, Tobolič, Filkorn.
Slavoj přivítal na svém ledě mužstvo HC Lány A. Šlo o odvetné utkání čtvrtfinále play off, protože první zápas vyhráli naši 7:4, stačila remíza k postupu. Tentokrát hrál Slavoj
na tři kompletní útočné formace a pět obránců. V první třetině zásluhou Martina Stoklasy za asistence Pavla Toboliče
Obecnice dala branku. Ale naši útočníci se do konce třetiny
nedokázali prosadit. Ve druhé třetině hosté dokázali vyrovnat po skrumáži před brankou na 1:1. Hráči Slavoje se po
vyrovnání nesložili a hned po vystřídání dokázali vstřelit
druhou branku. Střelcem byl Roman Dvořák, asistenci si
připsal Pavel Kozelka, ale pochvalu si zasloužila celá pětka,
protože dokázali vytvořit takový kolotoč v útočné třetině,
že to ani jinak než vstřelenou brankou nemohlo dopadnout.
Třetí třetinu si Obecnice pohlídala a po výhře 2:1 vládla spokojenost s postupem do semifinále.

Semifinále 1. zápas – sobota 2. 3. 2013
Žebrák – Obecnice
2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky Žebrák: Machač (Hipča), Foltýn (Kroc)
Vyloučení: 9:7 + Žebrák OT 10min. + TS (Obecnice neproměnila)
Sestava Obecnice: Křiva - Kubják, Střeska Jan, Moser,
Střeska Tomáš – Dvořák, Kozelka, Hochmann, Procházka,
Veselý, Kozohorský, Stoklasa, Tobolič, Kubista Jan.

tí vše již končilo na soupeřově gólmanovi. Člověk se snaží,
ale čím více se snaží, tím méně těch gólů padá, a v sobotu
jsme to názorně viděli. Udělali jsme tam pár zbytečných faulů, pár zbytečných chyb. Měli jsme hrát více odzadu. Nevyužili jsme zbývající šance, nevstřelili góly, i proto jsme prohráli. To rozhodlo poslední zápas série v semifinále“.
Jarda Střeska k tomu také řekl: „Snaha kluků byla veliká,
ale chybělo tomu trochu více hokejového umu a chytrosti,
což rozhoduje takové zápasy, jako tento dobře rozehraný
a úplně zbytečně prohraný. Nevyšlo to, je to sport a někdo
musí prohrát, tentokrát jsme to byli bohužel my.... Hráči
možná podlehli atmosféře utkání a snažili se zvýšit vedení.
Bohužel nemáme mezi sebou takového playera, který by
uměl rozhodnout vytvořené šance. … Vždy, když se prohraje, následuje kritika a každý bývá po bitvě generálem, ale já
nechci kluky jenom kritizovat, za snahu a bojovnost jim
náleží pochvala. Děkuji všem fanouškům za podporu a úžasnou atmosféru, kterou vytváříte při našich zápasech doma
i venku.“

Brankář TJ Slavoj Obecnice Petr Křiva (PK) předvedl vynikající výkon, ale porážce 0:2 v prvním utkání v semifinále
play off nezabránil. Prohraný zápas komentoval jen slovy:„Přehráli nás dravostí. S tím slavili úspěch.“ Šéf obecnického hokeje Jaroslav Střeska hodnotil úvodní duel slovy: „Od zápasu s Lány nás trápí absolutní střelecká nemohoucnost. Bohužel se dostavila v opravdu špatný čas, ale
snad to v sobotu vyjde a urveme to. V Hořovicích byla úžasná atmosféra, hlavně díky našim skvělým fanouškům. Návštěva cca 250 diváků se kolikrát nevidí ani na krajské lize,"

Semifinále 2. zápas – sobota 9. 3. 2013
Obecnice – Žebrák
2:3 (2:0, 0:1, 0:2)
Branky Obecnice: Hochmann (Kubista Jan), Stoklasa (Sirotek, Filkorn)
Branky: Žebrák: Kučera (Foltýn), Jícha (Kacovský, Machač), Kučera; Vyloučení: 8:9
Sestava Obecnice: Křiva – Kubják, Střeska Jan, Tobolič, Sirotek, Moser, Střeska Tomáš – Dvořák, Kozelka, Hochmann, Procházka, Veselý, Kozohorský, Stoklasa, Filkorn,
Kubista Jan.
Střelecká převaha na příbramském zimním stadionu k ničemu nevedla. Hokejisté TJ Slavoj Obecnice prohráli v rozhodujícím utkání semifinále play off 2:3 a s bojem o první
a druhé místo se rozloučili a čeká je boj o třetí. Benjamínek
mužstva Lukáš Kozohorský vyjádřil svoje pocity: „Všichni
jsme zklamaní. Zápas jsme rozehráli slušně, první třetinu
jsme měli lepší pohyb, vytvářeli jsme si šance. Druhou a tře-

O 3. místo – sobota 16. 3. 2013
Jesenice „B“ – Obecnice

3:5 (3:1,0:2,0:2)
Branky Obecnice: Tobolič (Veselý), Dvořák (Kozelka), Kozelka (Filkorn, Střeska Tomáš), Procházka (Kozelka), Procházka (Sirotek)
Branky Jesenice: Ptáček (Görlich), Pešta (Čermák, Němeček), Zahradníček (Vítek); Vyloučení: 7:10 + Jesenice
5 min., OK 20 min., OT 10 min.
Sestava Obecnice: Křiva – Kubják, Střeska Jan, Sirotek,
Střeska Jaroslav, Střeska Tomáš – Dvořák, Kozelka, Procházka, Veselý, Moser, Kubista Jan, Filkorn, Tobolič, Kozohorský.

Ze stránek Slavoje Obecnice http://hokej-obecnice.webnode.cz/
upravil bs red.
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Sportovci z Obecnice na běžkách
Sportovci z Obecnice vyrazili na běžky do Nové Pece na
Šumavě na 2. ročník závodu v klasickém běhu na lyžích na
tratě Šumavské 30 km a 45 km (leden a únor 2013), kterou
pořádá starosta, obecní zastupitelstvo a obec Nová Pec
jako otevřený závod pro závodníky a závodnice bez výkonnostní třídy i s výkonnostní třídou, příchozí a zahraniční
závodníky. Na Šumavě byly výborné sněhové podmínky,
dokonce až minus 15 stupňů. Trasy – Nová Pec – Lipno –
Hofficht a Modrava – Kvilda – Březník – Filipova Hu –
Zhůří. Ve výsledkové listině Šumavské 30 v kategorii dvojic jsem zaznamenal i úspěch Dua Bečánov. Eda Škvára
a Lenka Hrušovská se umístili na dvanáctém místě.
Red.
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SLAVOJ OBECNICE

STOLNÍ TENIS
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Uběhl
další měsíc a tak opět přicházím s výsledky ze stolního tenisu.
Nejdůležitější zprávou, kterou vám mohu s potěšením
sdělit je, že se nám podařilo úspěšně udržet v Obecnici krajskou soutěž. 6. 3. jsme totiž předehrávali ve Velkých Popovicích a zejména díky výpomoci hráčů z „B“ týmu se
nám podařilo zvítězit výsledkem 10:8. Poté následovalo
nedělní odvetné utkání na domácí půdě s Týncem nad Sázavou, ve kterém jsme zvítězili rovněž 10:8 a odvrátili tak
možnost dostat se do Play - out. O víkendu 23. a 24. března
nás čeká poslední dvojzápas s celkem Sokola Příbram
a závěrečné utkání v Hořovicích, kde budeme bojovat o
Play – off. Aktuálně se tedy „A“ tým nachází na 6. místě.
„B“ mužstvo sehrálo 9. 3. dvě utkání – proti Březnici
„C“ a následně proti Březnici „D“. S Březnicí „C“ těsně
prohrálo 10:8, ale s „D“ zvítězilo 13:5 a díky tomu drží stále pěkné 7. místo v Okresním přeboru.
V nadstavbové části Okresní soutěže 2. třídy se „C“ tým
nachází na děleném 4. místě. Bohužel někteří hráči měli
zdravotní komplikace a nemohli tak v posledních zápasech
nastoupit. Z tohoto důvodu „C“ tým podlehl Čenkovu „C“
15:3 a Chrašticím 14:4. „C“ mužstvo je zároveň posledním
týmem, které sehraje v letošní sezóně utkání na domácí
půdě. 16. 3. se utká s Voznicí a s Rožmitálem a následně
30. 3. zakončí letošní sezónu odvetou s Čenkovem a s Chrašticemi.
Radek Tůma

Melancholická ulita
Výstava s tímto názvem probíhá až do
12.května v Císařské konírně Pražského
hradu. Je uspořádána k osmdesátým narozeninám předního českého grafika Vladimíra Suchánka a přináší průřez jeho výtvarným dílem i životem. Začíná padesátými léty, kdy autor zachycoval pražskou periferii a krajinu různými grafickými
technikami stejně jako motivy mateřství a dětí. Hodně se
věnuje abstrakci v jeho díle, můžeme vidět exlibris, kterých
vyrobil nejméně čtyřista a další grafické listy Velmi zajímavé jsou barevné litografie, které věnoval jako poctu již zemřelým umělcům . Na výstavě si též můžeme prohlédnout
ruční litografický lis a vidět jakým způsobem se litografie
zpracovává. Mne nejvíce zaujala lavírovaná kresba „Pavlače z roku 1955“.
Výstava, která opravdu stojí za návštěvu, je otevřena denně od 10 do 18 hodin.
E.T.

Jak to asi v životě chodí?
Starý jsi když: Ti Tvůj miláček řekne „Poj me nahoru
a pomilujme se“, a Ty odpovíš „Vyber si jedno nebo druhé,
obojí nezvládnu“,
když Tví přátelé obdivují Tvé nové boty z krokodýlí kůže
a Ty jsi bos,
když se podíváš na sexy ženskou a Tvůj kardiostimulátor
otevře garážová vrata,
když je Ti jedno, kam jde Tvá žena, jenom když nemusíš jít
s ní,
když „Zpomal“, říká Tvůj doktor a ne policista,
když štěstím je pro Tebe vzpomenout si, kde jsi na parkovišti nechal auto.
ES
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BRDY - Vojenské lesy a statky Hořovice, s.p.
Jak bylo již psáno minule projekt střelnice byl schválen
ministerskou radou v únoru 1926. Během roku 1927 Vojenský zeměpisný ústav vyměřil území zabraných lesních
pozemků, plán střelnice a zřízení tří cílových ploch. Vykácení cílové plochy Jordán bylo povoleno výměrem OU Hořovice v červenci 1928, výnosem min.zemědělství cílová
plocha Brda v červenci 1929 a cílová plocha Tok v říjnu
1929. V Jincích bylo v dubnu 1928 zřízeno velitelství dělostřeleckého cvičiště a ředitelství vojenských lesních podniků. V roce 1928 se vojenský lesní podnik odstěhoval do
Hořovic. V Jincích v roce 1929 začala stavba rozsáhlých
kasáren. V té době se kácely porosty na cílových plochách.
Místní lesní dělníci nebyli schopni dle požadavků kácení
stíhat, proto byli pozváni dřevorubci z východního Slovenska a z Podkarpatské Rusi. V roce 1930 byla dokončena
cílová plocha Jordán a prvně zde cvičil střelbu sto druhý
dělostřelecký pluk z Plzně. První československý president
Tomáš Garigue Masaryk se ukázek střelby zúčastnil již v
květnu tohoto roku a přespal v loveckém zámečku Tři
trubky. V témže roce byla odlesněna a dokončena i cílová
plocha Brda. Místní obyvatelstvo bylo informováno o bezpečnostních opatřeních při střelbách vyhláškou z roku
1927, pro zajímavost uvádím její některé body:
1. doba kdy se koná střelba a kdy do uzavřeného prostoru jest vstup zakázán bude obcím oznámena pravidelně
vždy osm dní před zahájením ostré střelby... Střelba se
koná vždy dopoledne nebo v noci. Dopolední střelba končí
vždy ve dvanáct hodin, noční začíná o dvacáté hodině a
bude během noci ukončena. 2. Po dobu střelby jsou silnice
uzavřeny závorami. Chůze, jízda vozy, silostroji, na kole,
hnaní dobytka atd. po uzavřených cestách, jakož i samovolné otevírání závor jest zakázáno. 3. Stožáry s výstražnými červenými prapory nebo koši jsou u obcí Velcí,....
Dokud vlají výstražné prapory nebo dokud jsou koše ke
špičce stožáru vytaženy, jest přístup do uzavřeného prostoru zakázán. ... 5. Dotýkati se střel, zapalovačů a střepin
nebo je odnášeti, se jakožto životu a majetku nebezpečné
zakazuje.....Přestupky těchto předpisů trestají se pokutou
na penězích od 10 do 5000 Kč nebo trestem na svobodě od
dvanácti hodin do čtrnácti dnů, pokud nejde o těžší čin
trestný podle všeob. zákona trestního aneb trestních předpisů.... Velitelství střelnice platí občanským osobám za
oznámení každé nevybuchlé střely, za hlavu granátového
šrapnelu a za zapalovače odměnu, doprovodí-li nálezové
vojenské orgány na naleziště.
V jihozápadní části prostoru bylo vytipováno místo pro
pěchotní střelnici. V roce 1934 bylo odlesněno asi dvě stě
třináct ha., počáteční odlesnění svými rozměry přestalo po
čase vyhovovat, proto již v roce 1936 dochází k jejímu rozšíření a po rozšíření měla plocha cca 500 ha a cvičila zde
vojska nejen s pěchotními zbraněmi ale i minomety a protitankovými zbraněmi. Rozšířením vznikla další účelová
plochy k výcviku vojsk a vžil se pro ni název Bahna. V těchto letech díky napjatou mezinárodní situací, kterou rozviřovalo v Evropě hitlerovské Německo nabyla střelnice
v Brdech dalšího významu. Brdy se staly pokusným územím pro chystané pevnostní opevnění republiky. zejména
cílové ploch sloužily jako zkušební prostory pro zkoušky
zbraní ale i ověřování projektovaných staveb do opevňovacích linií. Již v létě 1935 vyrobila firma Dr. R. Skorkovský
sedm desek ze železobetonu. Ty se zkoušely pevně zaklíněné a zapřené střelbou z 15 cm houfnice, z 21 cm těžkého
moždíře a z 30,5 cm těžkého moždíře. Z výsledků bylo zná-

mo, že uspokojil
výkon a funkce děl
a zvláště použité
munice, bohužel
železobetonové desky nevyhovovaly
(francouzská metoda z Maginotovy
linie). Posléze byla
vybrána technologie betonování dle
Dr. Ing. Bechyně.
Ještě v roce 1935
byla zahájena výstavba zkušebního
železobetonového
srubu III firmou
Litická a.s. na cílové ploše Jordán.
V květnu 1936 pro- Těžký moždíř
bíhala
betonáž
a posléze byl objekt vybaven a vyzbrojen. Pracovalo na
něm dvěstěpadesát dělníků spotřebovalo se 4800q cementu
a 861q armovacího železa. Následně byl objekt postřelován
z 30,5 cm moždířem, zajímavý byl výsledek. Tři rány doprostřed objektu vytvořily trychtýř 70 cm hluboký a 1,70 cm
široký což byl velice dobrý výsledek. Pevnost navštívil
i tehdejší president Dr. Edvard Beneš, Objekt byl posléze
využíván k přípravě důstojníků pevnostních jednotek.

Jordán - srub „CE“

Po provedení zkoušek
odolnosti srubu „CE“
se naplno rozběhla výstavba těchto a obdobných pevností na hranicích s Německem.
Na území střelnice
bylo zřízeno i několik
menších pevnostních
objektů, které se však
do dnešní doby nedochovaly. Srub „CE“ je nyní vojenskou chráněnou památkou a občas poslouží filmařům při jejich tvorbě o druhé
světové válce. Naposled si srub zahrál ve výborném českém
filmu Obecná škola tvůrců Jana Svěráka a Zdeňka Svěráka.
bs
Příště Brdy a vojenské lesy po roce 1939.
Použité materiály - kniha Střední Brdy krajina neznámá Jan Čáka
,publikace 70 let vojenských lesů a statků Hořovice, kniha Střední
Brdy Václav Cílek a kol. ilustrační foto - internet
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PŘÍBĚH JEDNÉ LIŠTIČKY
Lištička je jako ticho, téměř
nikdo si ho nevšimne, teprve
možná tehdy, když zmizí.
Její tichý krok a ladná chůze
připomínají balet na jevišti života. Překrásné zbarvení přináší
pocit podzimního slunečního
dne nebo připomíná výřez z obrazu, jenž malíř zemitou krajinu
namaloval.
A když jednou spatříte toto
překrásné zvíře, můžete si být
jisti, že ve vás a vašem nitru zanechá nějakou stopu vzpomínek, otázek, pocit údivu a štěstí, ale i násilí a smrti.
Jednou, když bylo teplé léto a na obloze sluneční paprsek
dávno již zašel za obzor, přes silnici si s krásnou noblesou
a za jasným cílem, kráčela liška. Její krok připomínal balet
po mechové louce. Síla a elegance kráčely společně s ní,
kráčela v kožených rukavičkách po teplém asfaltu den co
den. Stovky dní jste si podle této krásné bytůstky mohli
řídit na minutu své hodinky. Bylo krásné vědět a cítit, že
je, že je součástí celku!
A jak je známo, že člověk se považuje za vládce světa,
je nelítostný, zákeřný a smrti chtivý, celý svět, přírodu a zvířata drancuje a ničí, tak i život jedné,,Lištičky“ skončil.
Ležela tam schoulená na autobusových schodech, vypadala, jako by jen spala, vysílená obživou. Přesto byla plná
síly a krásy. Síla a touha žít z ní stále sálala. Její duše nebyla smířena s násilnou smrtí. Náhle se ocitla v krajině
smrti, ale smrt má mnoho podob.
Zemřela z rozmaru člověka, který se raduje, že mohl vzít
život někomu, kdo ani nemohl o svůj život bojovat! Ale
vlastně proč bojovat? Jsme snad ve válce?
Ano, člověk stále bere, a nenasytně svět a příroda v něm
stále a stále zemdlévá, a ona stále a stále dál člověku poskytuje své krásy, blahobyt, jídlo a přehlíží lidské rozmary.
Že je liška škodná? A copak je pak člověk? Komu škodí
liška a komu člověk? Bylo by dobré se zamyslet nad tím,
co všechno člověk má a v jakém blahobytu žije. Ponechat
přírodu zase volně dýchat, vždy tolik darů nám již vydala
a člověk stále nemá dost. Stačí se jen podívat do prodejen
s masem a uvědomit si kolik zvířat obětovalo své život, jen
proto, aby byly regály přeplněné masem a druhý den byla
jen tak vyhozena, že už nesplňují hygienické předpisy, kolik zvířat je zabito v násilí a ve stresových podmínkách
a přitom jejich maso není vůbec využito, kolik zvířat je
uměle vyživeno a jejich růst neodpovídá přirozenému průběhu růstu.
V dobách, kdy si člověk ještě uvědomoval, že zabíjet bez
důvodů je špatné a tak vždy pokud nějaké zvíře zabil, poděkoval mu za jeho život. Ale nemusíme se vracet tak daleko
do minulosti, stáčí si vzpomenout, že naši prarodiče vždy
také poděkovali za to, že jim jejich zvíře, které si vykrmili,
jim odevzdalo svůj život a jsou vděčni, že mohou touto cestou prodloužit svůj život, díky jeho životu, že nemusí živořit a žít v bídě. A tak zkusme se zamyslet nad tím,
co opravdu potřebujeme a co je jen hra a zábava, a že člověk je jen součást této planety a ne pán světa.
Magdalena K.
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GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA
PŘÍBRAM
Zámeček Ernestinum vás zve na výstavu

FRANTIŠEK DRTIKOL GRAFICKÁ TVORBA
6. 3. – 25. 4. 2013 věnováno 130. výročí narození
Františka Drtikola
(3. 3. 1883 Příbram – 13. 1. 1961 Praha)
František Drtikol se věnoval
grafické tvorbě především
v první polovině 20. let 20. století. Vedle fotografie, která mu
byla více než 30 let hlavní
tvůrčí činností, se stále vracel
ke kresbě a svůj umělecký potenciál rozšířil i do grafické
tvorby. Drtikol byl mistrem
starých uměleckých technik,
tzv. tvárných procesů, což se
výrazně projevilo v jeho fotografické tvorbě. Používal techniku ušlechtilých tisků – pigmentu, olejotisku, gumotisku, uhlotisku, bromolejotisku. Málo se ví, že napsal obsáhlé pojednání o gumotisku. V době, kdy byl již světově uznávaným fotografem, přišel se svým vlastním reprodukčním
procesem – fotolitografií, jíž vytvořil řadu děl. Jeho vynález byl chráněn jako patent od r.1925. Fotolitografie mu
umožnila od jedné předlohy zhotovit v krátkém čase libovolné množství stejných otisků. takto nově zpracoval některé akty z negativů, které vytvořil již v první polovině
10. let 20. století. V oblasti grafické tvorby Drtikol využíval nejvíce techniku leptu a litografii, známy jsou práce
vytvořené suchou jehlou a heliogravurou. Podle dostupných informací začal kolem roku 1920 používat lept. Poslední signované grafické listy jsou datovány rokem 1925.
Náměty pro grafickou tvorbu, která byla další manifestací
jeho velkého tvůrčího rozmachu, často čerpal ze svých
kreseb z let 1917-1919, tedy z velké části z doby 1. světové
války, kdy se nemohl věnovat fotografii. Tyto kresby jsou
autentickým záznamem jeho tvůrčí inspirace a zároveň již
hotovým artefaktem. Výstava představí lepty vytištěné
z původních desek, jež se našly jako celek v Drtikolově pozůstalosti. Součástí výstavy jsou rovněž tyto dochované
tiskové desky.
Stanislav Doležal, autor výstavy

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odvoz nebezpečných složek TKO
v roce 2013

16. dubna
v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hod.

12. září
v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hod.

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Obec Obecnice • Uzávěrka vždy 13. v měsíci • Grafická úprava Kateřina Stejskalová • Tisk Příbramská tiskárna
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SVÁTKY JARA
Datum Velikonoc se určuje podle data prvního jarního
úplňku. První neděle po prvním jarním úplňku je Velikonoční neděle. První pondělí po této neděli je Velikonoční
pondělí. 2 týdny před Velikonocemi je Smrtná neděle. Tento den se vynášela symbolická figurína, které se říkalo
Smrt, Smrtka, Smrtholka, Mořena, Morena... a s tradiční
říkankou : „Smrt neseme ze vsi, nové léto do vsi“ se házela do tekoucí vody. Vynášení smrti je jeden z nejstarších rituálů u nás, dokonce v obci Suchovršice na Trutnovsku se
tato tradice udržela dodnes. Jinde v Čechách se vynášení
smrti po řadu generací již nekoná, v některých místech se
obnovují jako aktivity folklórních souborů a symbolem je
ukončení zimního období, které bývalo pro lidi velmi kruté. V protikladu k vynesení smrti se do obce vnášelo nové
líto, létečko, májíček, zelený stromek jako příslib nového
života. Na rozdíl od smrtky, vyrobené neživých materiálů,
je líto pestré, na větvičky stromku se zavěšují barevná zdobená vajíčka, papírové holubičky, panenka jako symbol
plodnosti a červené stužky. Červená barva je pro Velikonoce charakteristická a někdy se označovaly jako Červený
svátky. Poslední týden před Velikonocemi je závěrečná
doba postu – tzv. pašijový týden s vrcholem tří závěrečných dnů – Zeleného čtvrtka, Velkého pátku a Bílé soboty,
která vrcholí slavností Vzkříšení a následují velikonoční
hody. Zelený čtvrtek – název se dlouho vysvětloval v souvislosti se zelení jary, ale v poslední době převážil názor,

že se jedná o záměnu
německého
označení grien –
naříkat za grün –
zelený. Po Škaredé středě, kdy Jidáš udal Ježíše veleknězům, následoval čtvrtek nářků, u nás tedy Zelený. Večer se pak připomíná Poslední
večeře Páně a ve zvycích Zeleného čtvrtka se cituje Jidášova zrada pečením drobných pletenců z těsta, které připomínají provaz, na kterém se pak Jidáš oběsil. Potírají se
medem pro zajištění zdraví. Od čtvrtka do soboty se konají
chlapecké obchůzky s řehtačkami, nahrazujícími zvony,
které odletěly do Říma. Velký pátek je nejvýznamnějším
dnem Velikonoc, dnem ukřižování a smrti Ježíše. Posledním postním dnem je Bílá sobota kdy se noví členové církve oblékali ke křtu do bílého oděvu. V noci ze soboty na neděli vstal Kristus z mrtvých a Vzkříšením Páně začínají velikonoční hody. K Velikonocům patřila nejen příprava
ve formě úklidu domu, ale i příprava typických pokrmů
a pečiva a umělecká tvorba výroby kraslic a výzdoby oken.
O Pondělí velikonočním přichází koleda – obchůzka po domech, veršovaná přání, polévání vodou a hlavně šlehání
(pokračování na str. 12)

Spolkový dům Obecnice - DOTAZNÍK
Chtěl(a) byste se účastnit navrhovaných aktivit? Dotazník je anonymní!
Pokud se podaří zajistit přednášející, zajímaly by Vás besedy – přednášky:

❑ o zdraví

❑ cestopisné

máte další nápady – návrhy

❑ o knihách a jejich autorech

..........................................................................................

Měl(a) byste zájem o předčítání knih, které by Vám knihovnice předčítala? ❑
Měl(a) byste zájem o promítání různých dokumentů, filmečků, diapozitivů, pokud bude
k dispozici odpovídající technika?
❑ ANO
❑ NE
❑ NEVÍM
Z volného programu bych měl(a) zájem o:

❑ PLETENÍ ❑ HÁČKOVÁNÍ ❑ VYŠÍVÁNÍ ❑ MALOVÁNÍ NA SKLO ❑ TVORBU Z KORÁLKŮ
❑ VÝROBU KVĚTNÍKŮ ❑ VÝROBKY Z PAPÍRU ❑ VÝROBU VÁNOČNÍCH - VELIKONOČNÍCH OZDOB
máte další nápady – návrhy

..........................................................................................

Měl(a) byste zájem účastnit se aktivit zaměřených na trénování paměti, např.

❑ HLAVOLAMY

❑ KŘÍŽOVKY

❑ NAJDI ROZDÍLY V OBRÁZCÍCH a jiné

............................

Měl(a) byste zájem účastnit se rozvíjení POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI:
❑ základní ovládání počítače ❑ základní ovládání internetu
Vyhledávání na internetu, ovládání psaní dopisů, tvorba tabulek, tvorba prezentací, psaní
a ukládání internetové pošty (e-mailů a jejich příloh)
❑ ANO
❑ NE
. . . myslíte-li si, že by Vás něco zajímalo, napiště svůj názor

...............................................

. . . D O TA Z N Í K v y s t ř i h n ě t e a o t o č t e n a d a l š í s t r a n u . . .
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E

SVÁTKY
JARA

D
Jubilea v březnu slavili a slaví
Jana Havelková 55 let
Zdeňka Zelenková 55 let
Irena Slančíková 75 let
Marie Vávrová 80 let
Vlastimil Vimr 75 let
Miroslav Labský 50 let
Miroslav Hrubý 70 let
Jan Zelenka 60 let
Josef Bendl 70 let
Karel Hrabák 80 let
Pavel Zelenka 65 let

(dokončení ze str. 11)

pruty, které přináší
pomlazení, odtud
tedy pomlázka. Od
navštívených děvčat
dostávají chlapci na
žíly, korbáče nebo
tatary za odměnu barevné stuhy a malované kraslice.
Hody hody do Provody, dejte vejce malovaný, nedáte-li
malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám za to snese jiný.
Podle knihy Čtvero ročních dob v lidové tradici paní Jiřiny
Langhammerové přeje pěkné velikonoční svátky Evas.

Prozatím bude otevřeno v pondělí odpoledne a ve
středu dopoledne. Další činnost ve Spolkovém domu se
bude postupně rozvíjet a budete s ní seznámeni předem.
Plánují se besedy, setkávání důchodců, výstavy a další akce.

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

D

Obecní knihovna byla přestěhována
do Spolkového domu.

Marie Rozsypalová 70 let
Blanka Kofroňová 65 let
Pavel Hansel 55 let
Jiří Viktora 65 let
Zdeněk Švehla 65 let

E

KNIHOVNA Obecnice

Jubilea v dubnu budou slavit

Změna otevírací doby na poště v Obecnici
V dopoledních hodinách otevřeno od 7.30 do 11.30 hod.
Po 7.30 - 11.30 13.30 - 15.30
Út 7.30 - 11.00 – – –
St 7.30 - 11.30 15.00 - 17.00

Čt 7.30 - 11.30 13.30 - 15.30
Pá 7.30 - 11.30 13.30 - 15.30

Zaměření na sociální služby a pomoc občanům
formou
❑ NÁKUPY
❑ jejich zajištění a dovoz až do domu
případně doprava zájemce do obchodu a jeho odvoz s nákupem domů.
Máte zájem o zajištění vyzvednutí léků z lékárny, jejich dovoz až domů, případně doprava
zájemce a jeho odvoz se zajištěnými léky domů.
❑ ANO
❑ NE
Máte zájem o zajištění vyzvednutí pošty a jejího dovozu až do domu, případně doprava
zájemce na poštu a jeho odvoz s vyzvednutou zásilkou domů.
❑ ANO
❑ NE
Máte zájem o účast na zájezdech, např.:
❑ poznávací
❑ kulturní
❑ exkurzní
Maminky na mateřské dovolené – měly by jste zájem se svými dětmi posedět v prostorách
Spolkového domu, případně v knihovně – první sociální kontakt.
❑ ANO
❑ NE
Starší, případně nemocní, či obtížně pohybliví spoluobčané – máte zájem o donášku Vámi
vypůjčených knih až do domu.
❑ ANO
❑ NE
Měli by jste zájem o relaxační cvičení, protahovací cvičení pro seniory.
Máte další nápady – návrhy – napište nám je:

❑ ANO

❑ NE

................................................................

............................................................................................................................

Vyplněno, dne

.......................

Vyplněný DOTAZNÍK, prosím, doručte na Obecní úřad v Obecnici, nebo do knihovny ve Spolkovém
domě. Dotazník můžete také vhodit do označené obálky přímo v Jednotě v Obecnici.
Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.

