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Včera ráno jsem si uvědomil, že mě cosi nutí vylézt na
zahradu. Jak se tak rozhlížím majetnickým pohledem po
pozemku zabarveném bílou jinovatkou, všiml jsem si, že
do toho ranního chladu se dere jaro na svět ze všech
koutů. Pod  jabloní, na které začínají vykukovat zelené
listy, jsem zahlédl zapomenutý malý míček vnuka Miku-
láše. Sehnul jsem se pro něj, a vtom mi někdo sáhl na
krk teplou rukou. Cukl jsem sebou, až jsem si málem
hnul se zády. Jó to ty, sluníčko? Nebyla to manželka,
kterou tak obyčejně oslovuji, pokud mě zrovna nedrásá
nervy, bylo to pravdu sluníčko. Pohladilo mě svým hřeji-
vým paprskem,  a jako bych slyšel laskavý hlas: „To víš,
že jsem to já, vždy� už je načase trochu ti prohřát ty tvo-
je ztuhlé revmatické klouby, rozmrazit šedou kůru moz-
kovou, aby se myšlenky rozběhly tím správným smě-
rem.“ Usmál jsem se, zamával mu a uvědomil jsem si, že
se opravdu moje myšlenky rozbíhají na plné obrátky.
První co mě napadlo, že bych měl jít něco dělat. Vyndal
jsem ze schránky noviny a pro inspiraci do nich nakou-
kl. Zase politický maglajs, že do toho koukám. Inspirace
v čoudu, spíš jsem se tak trochu vytočil. Vstal jsem
z křesla a zakopl o velkou Tatru, kterou jsem zapomněl
po vnukovi uklidit. A najednou vám mně popadla dobrá
nálada. Vzpomněl jsem si na povídání manželky, že
v neděli vzala Mikuláše s nákla�ákem  před dům na sil-
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obec Obecnice buduje nový vodojem v lokalitě Pod
Třemošnou. Nový vodojem o kapacitě 2x25 m3 zabezpe-
čí dostatečnou zásobu vody pro rozvoj v této části obce.
Dále se z tohoto vodojemu předpokládá zásobování pit-
nou vodou obyvatele Oseče.

Nová úpravna vody, která je součástí vodojemu, zabez-
pečí též vyšší kvalitu vody dodávané obyvatelům.

Finanční prostředky na výstavbu získala Obecnice
od Ministerstva zemědělství z Fondu „Podpory výstav-
by a obnovy vodovodů pro veřejnou potřebu“ ve výši
2 964 000,- Kč což je 50% celkových nákladů.

(pokračování na str. 2)

nici. Moc aut tam nejezdí, tak si tam můžou děti pod
dohledem hrát. Připojili se se svými nákladními auty
i sousedovi kluci a byl to prý hrozný rachot. Manželka
poté doma prohlásila: „Měla by se asi vydat vyhláška,
která by zakazovala v neděli ráno jezdit s dětskými tat-
rovkami po silnici, to je kravál, jako když o svátcích
a nedělích naši pilní spoluobčané sekají trávu nebo ře-
žou dříví.“ To mě rozesmálo, ale pak jsem si řekl, jestli-
pak by taková vyhláška prošla v rozhodovacích orgá-
nech?  Zdalipak by nám ji nezrušili, jako pokusy o „ne-
dělně klidové „vyhlášky? Co kdyby poté někdo vyslovil
otázku: „A co děti, mají si kdy hrát?“  Pravda, jen a� si
hrají, však s těmi auty nechodí ven tak brzy ráno, jako
někteří naši povedení spoluobčané. A vlastně od koho si
mají brát příklad, že pánové? Vždy� jejich maminky umí
také dělat pěkný rozruch. Ještěže přestupný rok je jen
jednou za čtyři roky. A ještě o nás zodpovědných otcích
píší hanlivé povídání do tisku. Sluníčko mi náhle způ-
sobilo rozběh myšlenky a já přecházím do útoku: „A co
otcové, mají si kdy a s čím  hrát?“ Odpovídám si v du-
chu: „Za chvíli budou máje, budeme si zase hrát
na chlapce. A možná nám v neděli holky i tu  tatru půjčí
a pošlou nás jezdit před barák...“ Jo pozor holky, je to
z kopce dolu a nákla�ák se někdy nedá ubrzdit.
Co když zastaví až před hospodou? bs
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ODVOZ POPELNIC v letošním roce
V letošním roce bude i přes letní období prováděn

odvoz popelnic každý týden.

VOJENSKÝ ÚJEZD BRDY
 V souvislosti s ukončením působení armády v Brdech

a s tím souvisejícím zrušením VÚ Brdy je řešena otázka,
co dále s ochranou Brd. Ve hře jsou dvě varianty řešení.
Jedna řeší ochranu přírody v Brdech vyhlášením CHKO a
druhá vyhlášením Přírodního parku.

Jaký je rozdíl mezi oběma způsoby ochrany? CHKO je
vyšší stupeň ochrany. Vyhlašuje jej vláda a veškerou agen-
du financuje stát. Ochrana je řešena prostřednictvím pro-
fesionálních pracovníků, kterých by dle předpokladu mělo
být 10 – 15, a dále pomocí dobrovolníků. Celá správa
CHKO by měla sídlo v některé z okolních obcí. CHKO by
zasahovala nejenom do současných hranic VÚ Brdy, ale
spadala by sem i celá oblast Třemšínska. Celý prostor by

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 25. 1. 2012

byl rozdělen do 4 zón, kde zóna č. 1 by znamenala největší
stupeň ochrany (patřili by sem dopadové plochy, ale i jiné
části Brd, kde se nachází chráněné a ohrožené druhy živo-
čichů a rostlin, popřípadě vzácné přírodní útvary). Do ce-
lého prostoru by byl zakázán vjezd vozidly (povolování ke
vjezdu by dávaly voj. lesy a správa CHKO). Vstup pro pěší
do jednotlivých oblastí by byl bez omezení. Dle sdělení Min.
životního prostředí je možné v celém prostoru provádět
sběr lesních plodin. Omezení výstavby se týká pouze první
zóny.

Druhá varianta ochrany přírody v Brdech je Přírodní
park. Ten vyhlašuje krajský úřad a také jej financuje.
Chráněny jsou oblasti, které jsou u CHKO vyhlášeny jako
první zóna. Přírodní park je nižším stupněm ochrany.

Způsob ochrany má být dořešen do konce května letošní-
ho roku. Do tohoto termínu mohou obce dávat k této pro-
blematice své připomínky, na základě kterých poté bude
rozhodnuto o způsobu ochrany. Pokud budou mít občané
zájem, je možno se více informací dozvědět na obecním úřa-
du, popřípadě na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Přítomno: 14 zastupitelů, omluveni: 1 zastupitel, 3 hosté
Volba komisí: Návrhová: pí Mosserová, p. Strniště, ověřo-
vatelé zápisu: pí Hronková, p. Vohradský
Zpráva ověřovatelů minulého zápisu – bez připomínek
Informace starosty: – Vodojem – na vodojemu pokračují
práce, až bude vše hotovo, připojí se na stávající řád,
– úprava zeleně v obci probíhají prořezávky a kácení
stromů, výsadba nových stromů u pomníku, v parku vysa-
zeny převislé třešně, – dotace – začínají se vracet peníze
za proinvestované dotace (za hasiče, přivaděč do Buliňáku,
za most v Koutě, za vodojem), – zateplení budovy – č. p.
256 (budova vedle školy) – začne se v nejbližší době zatep-
lovat + výměna oken, musí být hotovo do 6/12, včetně vy-
hodnocení – dotace „Kozlárna“ a další – získali jsme do-
taci 6 364 652,22 Kč na spolkový dům (bývalá Kozlárna),
je podána žádost o dotaci na zateplení pavilonu školky
+ výměna oken, je podána žádost o 5 mil. na výměnu stře-
chy základní školy, získali jsme dotaci na hasičské auto
(600 tis.) a 1,1 mil. na vybudování přivaděče od vodojemu
do obce, – Fara – znovu byl zaslán dopis ohledně možného
odkoupení fary, poslední dopis byl zaslán před rokem a do-
sud nepřišla žádná odpově�. Kopie byla zaslána taktéž
kardinálu Dukovi.
Vodovod v Oseči – vyřizuje se stavební povolení na vodo-
vod a kanalizaci v Oseči, aby bylo vše připraveno pro pří-
pad vyhlášení vhodné dotace.
Návrh znaku a vlajky obce – tetřev byl na základě podnětu
obce přepracován, na příštím zastupitelstvu budeme o zna-
ku jednat, OZ žádá veřejnost o vyjádření se k návrhům,
podklady jsou na obecním úřadě.
Rozpočtová opatření – podání informací od rady obce k jed-
notlivým rozpočtovým opatřením, přílohy k dispozici na
OU.
Schválení uzavření smlouvy s Regionální radou o poskyt-
nutí dotace a schválení spolufinancování – týká se dotace
na Spolkový dům (dnešní Kozlárna) OZ souhlasí.
Rušení VÚ Brdy k 31. 12. 2015 – katastrálně se vrátí hra-
nice před rok 1949, Obecnici připadne katastrálně Baština,
jsou 2 návrhy – CHKO nebo přírodní park. CHKO vyhla-

šuje vláda a je správcem, území je rozděleno na zóny 1, 2,
3, 4, do nejvíce chráněné zóny by měl patřit Klobouček,
dopadové plochy. Přírodní park spravuje a chrání kraj,
Kraj na to ovšem nemá peníze. V CHKO ani přírodním
parku není problém se sběrem lesních plodin. Obce se mají
vyjádřit do 31. 5. 2012, zda chtějí CHKO nebo přírodní
park. Stavět se v CHKO nesmí, jen v zóně 1, jinak ano za
určitých podmínek. Průjezd – příští týden proběhne jedná-
ní o komunikaci směr Zaječov, zřejmě připadne Vojenským
lesům, otázka je, co silnice od kostela po začátek újezdu.
Vyčištění od munice – zatím nikdo neví nic přesně, nákla-
dy jsou předpokládané 1 – 1,5 miliardy Kč a vyčištění by
mělo být do 30 cm hloubky.
Dopravní obslužnost – Stř. kraj vyhlásil výběrové řízení
na dopravní obslužnost. Do 6/2013 má být výběrové řízení
ukončeno, stále ale nemáme z krajského úřadu žádné
informace.
Žádost MŠ a ŠJ o příspěvek na investici a žádost o povole-
ní čerpání z fondu reprodukce na nový kotel. V jídelně
není funkční 1 kotel na vodu, cena nového je cca 90 tis. Kč,
na fondu reprodukce mají 74 tis, žádost o příspěvek 30 ti-
síc – OZ souhlasí.
Žádost o pronájem místnosti v hasičské zbrojnici – p. Mi-
chal Linhart, k ubytování. Z hlediska zákona je žádost
nereálná, nelze přidělit nebytový prostor k bydlení – OZ
nesouhlasí.
Diskuse – křižovatka u kostela, do konce dubna máme
obdržet 2 studie na úpravu křižovatky, – měření rychlos-
ti u OÚ – částka na měřiče je v rozpočtu pro rok 2012, za-
bezpečení OU – z důvodu zvýšení zabezpečení OÚ je ná-
vrh umístit na chodbě mříže, ztížení přístupu, případně ka-
merový systém u pultu v kanceláři, – tříděný odpad –
skla automobilů nepatří ke kontejneru na sklo!!!
(stále je tam někdo naváží).
Hasiči – p. Juříček informoval o nutnosti drobných oprav
na hasičárně (záchody, baterie tečou), hasiči natřeli lavič-
ky u Veského rybníka, Malý veský rybník – p. Oktábec –
dotaz na Malý Veský rybník – nejsou zatím vyhlášeny žád-
né dotace.

Ze zápisu M. Švehlové upravil bs



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2012 3

Zdravím po měsíci všechny čtenáře obecnického zpravo-
daje, měsíc opět uběhl jako voda a jelikož je už docela tep-
lo, tak jste nás už mohli vidět na více místech.

Sedmnáctého března jsme pořádali již tradiční hasičskou
zábavu, jako obvykle jsme měli sál pomalu plný. Kdo neza-
hálel a přišel, mohl vidět jak prezentaci fotek za uplynulý
rok, tak i dvě vystoupení taneční školy Jaroslavy Krejčo-
vé, která se už stala na naší zábavě tradicí. Opět se nám
podařilo připravit pro vás oblíbenou tombolu a myslím, že
úplně každý, kdo tam byl, něco vyhrál. Všichni zúčastění
mohli hlasovat o nejhezčí z obrázků, které byly rozvěšeny
v sále. Měli jsme tři kategorie: škola a malá a větší třída
školky. Jsem rád, že do hlasování se oproti minulému roku
zapojilo více lidí. Já osobně bych chtěl poděkovat těm, kte-
ří se na přípravě a běhu večera aktivně podíleli. Všichni se
už těšíme, až se příští rok v tuto dobu setkáme znovu.

lunné počasí vydrželo i celý následující týden, a tak jste
nás v sobotu 24. března mohli vidět na koupališti při jeho
čištění. Jako každý rok to bereme jako probuzení naší tech-
niky ze zimního spánku. Na koupališti jste nás tedy mohli
vidět celou sobotu. Jen škoda, že po většinu času jsme tam
byli jen tři. Ostatní si na to prý nenašli čas, což mě hodně
mrzí. A kdo tam vlastně byl? Po celou dobu jste tam mohli
vidět P. Zimu, T. Handla a J. Lukáše. Ze začátku (asi půl
hodiny) tam byl i L. Doležal, ale pak musel domů.  Ještě
štěstí, že nám pak Martin z koupaliště pomohl hodit maši-
nu do Avie, ve třech by to bylo hodně náročné.

Hned druhý den v neděli 25. března jsme si udělali první
letošní trénink. I když to tak nevypadalo, sešlo se nás hod-
ně a rozhodli jsme se, že zkusíme trénink i s vodou. Bylo
totiž slunečno. Hlavním cílem tohoto tréninku bylo zapo-
jit dva nové členy do našeho týmu. Za ten půlrok jsme to
naštěstí tolik nezapomněli. Výstřik jsme měli za 23 vteřin.
Doufám, že účast desíti lidí se bude i na příštím tréningu
opakovat.

V pondělí 26. března
jste mohli slyšet
v 15:15 sirénu na naší
hasičárně. Byl nám
nahlášen požár suché
trávy za areálem Ba-
lonky. Po příjezdu na
požářiště bylo zapo-
třebí hasit hranici po-
žáru, aby se dál ne-
rozšiřoval. Na tomto
požáru se sešlo cel-
kem šest jednotek. Požár se likvidoval až do sedmé hodiny
večerní. Tím bych chtěl upozornit, že když je sucho, je vy-
palování trávy zakázáno zákonem.

Pozorní občané si všimli, že
jsme se ve středu mezi 15 a 17
hodinou motali okolo školky.
Pan starosta nás totiž požádal
o pročištění kanalizace ze
školky. Určitě si mnoho z vás
vzpomene, že tam jezdíme do-
cela často, což je způsobeno
malým spádem tohoto vedení,
a tak stačí malá překážka a
hned se to ucpe. Po pročištění jsme objevili v jednom z ka-
nálů kus asfaltu. Jak se tam dostal, nám není jasné, ale
neměl tam co dělat. Chtěl bych vás tedy upozornit, že
spoustu věcí, které nacházíme v kanalizaci, tam nepatří.
Od toho jsou popelnice či sběrný dvůr.

Přeji vám příjemné prosluněné dny, a další info můžete na-
lézt na našich stánkách jak už sportu www.obe.webnode.cz
nebo jednotky www.hasiciobecnice.g6.cz.
Za měsíc opět zde. Petr Zima, velitel SDH Obecnice

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Jak předcházet rizikům?
15. března prošli žáci Masarykovy základní školy Obec-

nice projektovým dnem zaměřeným na předcházení riziko-
vému chování. Děti z I. – III. třídy si vyzkoušely různé
aktivity související se zdravou stravou a s tím, jak se brá-
nit proti šikaně. Pro IV. až IX. třídu byly připravené před-
nášky a semináře. První přednáška tohoto dne se zaměřila
na doplňky stravy. Žáci se mohli od Mgr. Markéty Valčíko-
vé dozvědět, jak tyto doplňky působí na tělo, kdy pomáhají
a kdy mohou uškodit našemu organizmu.

Kyberšikana a pravidla chování na sociálních sítích byly
náplní další přednášky, která se uskutečnila pro žáky IV.
až IX. třídy. Toto téma je sice vážné, ale pan Josef Nadr-
chal z občanského sdružení Maranatha v Českých Budějo-
vicích, který seminář vedl, ho pojal zábavně a tak, aby si
žáci odnesli co nejvíce informací a ponaučení. Nezastrašo-
val, ale upozorňoval na to, kde může číhat nebezpečí. Uvá-
děl příklady ze života, nenásilnou formou připomínal zása-
dy a pravidla pro bezpečné chování. Zaměřoval se na situ-
ace, při kterých si ani neuvědomujeme, jaké následky může
naše jednání mít. Zdůrazňoval i postup, jak se zachovat,

když se dostaneme do problému. I když nebyla o legraci
nouze, uvědomovali jsme si, že máme o svém chování na
sociálních sítích – a internetu celkově – více přemýšlet.
Přednášejícímu povedlo udržet uvolněnou atmosféru
a svým projevem zaujal i ty, kteří jinak mají se soustředě-
ním trochu problémy. A – to je nejdůležitější – každý si za-
pamatoval ty základní zásady.

 Úsměvy z tváří dětí zmizely hned na začátku dalšího
semináře, který byl věnovaný závažnému problému dnešní
společnosti – poruchám příjmu potravy, mentální anorexii
a mentální bulimii. Pracovníci centra Anabell nám nejen
vysvětlili příčiny těchto nemocí, jejich projevy i následky,
ale také nám pustili úryvky z filmu, kde anorektičky popi-
sovaly své pocity, myšlenky a příběhy, náročnost léčení.
Myslím si, že ukázat skutečné příběhy byl opravdu dobrý
nápad. Slyšet teorii a vidět skutečnost je totiž něco úplně
jiného. Mnozí z nás přemýšleli o tom, jak je to vůbec mož-
né, že dívky kolem 20 let mohou vážit např. 38kg, a změni-
li svůj pohled na tyto nemoci.

 Program celého dne byl dost užitečný pro náš život. Snad
se nám všem podaří rizikům předejít a vyhnout se jim.

  K. Kryllová, S. Drábková
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(dokončení ze str. 3)

A jaké byly názory žáků na projektový den?
Nejzajímavější pro mě byla přednáška o chování na face-

booku. Vtipné a přesvědčivé. – Filip. Te� už si budu dávat
pozor na internetové „přátele“ a taky na „lovce“ – Vojta.
Budu si dávat pozor na to, co na facebook píšu a s kým si
povídám. – Zdeněk. Určitě si nebudu mezi přátele přidávat
lidi, které neznám – Dominika. Některé informace mě pře-
kvapily, zvláště ty o fotografiích. – Karolína. Dozvěděl
jsem se, na co bych si měl dát pozor – Michal. Už se na
anorektičky budu dívat jinak, jako na nemocné – Katka.
Můj dojem byl pozitivní, rozhodně to nebyla ztráta času.
Líbily se mi všechny akce – Luděk.

DOZVĚDĚT SE NĚCO NOVÉHO
To byl cíl výpravy, kterou podnikli 14. března 2012 žáci

IV., V. a VI. třídy Masarykovy ZŠ Obecnice. Zúčastnili se
společné exkurze do Prahy, kde navštívili různé expozice
Židovského muzea.

 Začátek byl ve vzdělávacím centru. Paní lektorka vyprá-
věla o historii i kultuře židovského národa. Poté rozdala
pracovní listy a úkoly pro skupinovou práci. Badatelské
týmy vyhledávaly informace o zvycích, tradicích svátcích.
Následovala prezentace zjištěných zajímavostí a ukázka
pro nás neobvyklých předmětů. Pak jsme se vypravili na
prohlídku Staronové synagogy. Nejlepší na tom bylo, že
jsme museli mít na hlavě jarmulku. I tady jsme se dozvědě-
li hodně nových informací. Vypravili jsme se také na hřbi-
tov, abychom viděli hrob rabiho Lowa, učence, který vy-
tvořil golema. Pokračovali jsme ještě do Klausovy synago-
gy. Tady jsme viděli vzácnou TORU a různé předměty, ze
kterých jsme poznávali další tradice a zvyky. A už byl čas
na návrat. Během celé exkurze jsme se dozvěděli spoustu
nových informací a také jsme na vlastní oči viděli to, o čem
jsme si předem povídali. Jaroslav Zapletal

Podporovatelé
Dne 15. 2. 2012 do Masarykovy základní školy Obecnice

opět přijeli učitelé z programu „Vrstevnická podpora“, aby
nám, několika vybraným žákům z celé školy, prohloubili
znalosti o šikaně a boji proti ní.

Hlavní náplní tohoto semináře však byla problematika
mentální anorexie a bulimie. Naši školitelé nám vysvětlili
příčiny vzniku anorexie u dívek a chlapců. Předali nám
mnoho informací, jak můžeme v rámci našich možností
pomoci ostatním. Děkujeme za ochotu a krásné přednáš-
ky. Už se těšíme na další školení. Zdeněk Bíza

NOC S ANDERSENEM
Dne 30. března 2012 se konala mezinárodní akce Noc

s Andersenem. Masarykova základní škola Obecnice se
do této akce zapojila již po sedmé. 57 dětí od první do devá-
té třídy a čtyři vyučující tuto noc zasvětili všemi dětmi
obdivovanému Zdeňku Milerovi.

Žáci z osmé třídy si připravili prezentaci o životě a díle
tohoto výtvarníka. Chlapci a děvčata ve skupinách plnili
literární, výtvarné, pohybové a dramatické úkoly zaměře-
né na Milerovu tvorbu. Na závěr akce zhlédli pohádku
Krtek a hvězda a vypravili se rozsvítit své zelené hvěz-
dičky (lampionky) do okolní tmy. Prošli si trasu v okolí
školy.

Všichni byli spokojeni. Ti menší si do pelíšků si odnášeli
knihy s krtečkem, aby si přečetli pohádky, které ještě ne-
znali. Ti starší si rádi připomněli oblíbené hrdiny svého
dětství. Letošní Noc s Andersenem skončila a my už pře-
mýšlíme o té další. Mgr. Eva Bízová

JAK JSME OSLAVILI MEZINÁRODNÍ DEN
KNIHY?

2. dubna 2012 dopoledne oslavili žáci druhého stupně
Masarykovy základní školy Obecnice Mezinárodní den kni-
hy. Zabývali se různými knihami, ale hlavně si připomínali
si dvě významné osobnosti – anglického spisovatele Char-
lese Dickense, od jehož narození uplynulo 200 let, a Jiřího
Trnku, českého výtvarníka, ilustrátora, tvůrce animova-
ných filmů (100. výročí narození).

Žáci šesté a sedmé třídy se věnovali ilustracím a tvorbě
Jiřího Trnky. Luštili křížovky, vymýšleli slovní hříčky, se-
znamovali se s ilustracemi. Žáci osmé a deváté třídy se za-
měřili na tvorbu anglického autora Charlese Dickense.
Dramatizovali úryvky knihy, řešili různé situace. Snažili
se pochopit dobu, ve které Dickens žil, a dozvědět se někte-
ré údaje z autorova života. Po noci s Andersenem, která
byla věnována Zdeňku Milerovi, získaly děti poznatky
o dalších významných autorech. Nikola Samková

DEN TOLERANCE
Dne 21. 3. 2012 na Masarykově základní škole v Obecni-

ci proběhl Den tolerance pod záštitou humanistické orga-
nizace Narovinu – letos již po třetí.

(pokračování na str. 5)
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• Ve dnech 19. a 24. 3. 2012 pomáhaly některé maminky
při pečení a zdobení perníků a 26. i 27. 3. pomáhaly při
výrobě z proutí na velikonoční jarmark. Touto cestou dě-
kujeme těm maminkám, které nám věnovaly svůj volný
čas a byly ochotny nám pomoci při výrobě na velikonoč-
ní jarmark, který se uskutečnil ve dnech 29. a 30. 3.

• 20. 3. 2012 nás navštívil pan fotograf a vyfotil děti ma-
minkám k svátku.

• Dne 12. 4. 2012 k nám přijel pán a přivezl k nám dravce.
Dětem se moc líbilo, že mohli během představení asisto-
vat, přenášet dravce a spolupracovat při kouzlení.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 DEN TOLERANCE

(dokončení ze str. 4)

Děti měly možnost zahrát si hru jménem Africká vesni-
ce, ve kterési vyzkoušely, jaký je reálný život afrického far-
máře. Došly k závěru, že tento způsob života opravdu není
lehký. Díky neustálým změnám počasí a různým nemocem
je velmi těžké obdělávat půdu. V nouzi si sice farmář může
zažádat o finanční nebo humanitární pomoc, ale nikdy
nemá jistotu, že se mu pomoci dostane.

Dále měly děti příležitost promluvit si s rodilým Afriča-
nem z Keňi, který jim odpovídal na otázky a snažil se jim
co nejvíce přiblížit život v rozvojových zemích. Popsal
nám, jak probíhá výuka v afrických školách, které jako
malý navštěvoval, tudíž s nimi měl velké zkušenosti. Pak
nám vyprávěl o své práci dobrovolníka, kterou vykonává
zadarmo. Díky jeho návštěvě měly děti příležitost procvičit
si anglický jazyk, kterým na ně mluvil.

Cílem další besedy bylo seznámení s africkou hudbou.
Pro Afričany je hudba velmi důležitá a provází je v jejich
každodenním životě. Žáci poznali některé hudební nástro-
je a naučili se také africkou písničku.

Nakonec si děti vyrobily postavy z velmi obyčejných ma-
teriálů, např. z provázků, bavlnek, nafukovacího balónku
nebo krepového papíru. Přestože materiál byl velmi jedno-
duchý, každá skupina vymyslela a vyrobila úplně něco ji-
ného a děti si tak procvičily svou fantazii.

Myslíme si, že děti se během dne dobře bavily a odnesly si
spoustu zajímavých informací.

Katka Kryllová a Sabina Drábková

Velikonoční dílny
Poslední den před prázdninami, 4. dubna 2012, se ve ško-

le konaly dílny s velikonoční tematikou. Každý žák se
mohl zapsat do tří dílen. Podle zájmu si děti vybraly zdobe-
ní kraslic batikou, pletení pomlázek, tvorbu velikonočních
přáníček. Mohli si také zacvičit zumbu, prakticky vyzkou-
šet velikonoční zvyky, vyrobit něco z keramiky. Po celé
škole to vonělo tradičním velikonočním pečivem, které
vznikalo v kuchyňce. Někteří žáci si vyhledávali informa-
ce o tom, jak se slaví Velikonoce v různých státech, nebo
sledovali video s praktickými ukázkami oslav v okolních
zemích.

Každý si mohl vybrat oblast, ve které si chce rozšířit vě-
domosti. Všichni si to dobře užili a vytvořili spoustu zají-
mavých výrobků.

Filip Lacman

• 16. 4. 2012 jsme navštívili Ekofarmu v Orlově, kde se na-
rodila mlá�átka a my je chtěli vidět a pomazlit se s nimi.

• Ve čtvrtek 19. 4. jsme začali jezdit do Solné jeskyně.
• V pondělí 23. 4. k nám přijede pan fotograf z Brna a bude

fotit třídu s předškoláky na společná tabla, součástí
focení bude i společná fotografie.

• V pátek 27. 4. 2012 bude zahájen předplavecký výcvik.
• Jako každý rok, tak i letos jsme se zapojily při záchraně

skokanů.
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VELIKONOCE 2012
Rok 2012 je rokem přestupným, a krom toho, že únor má

o den víc, velikonoce v přestupném roce jsou prý příleži-
tostí pro ženské pohlaví k odplatě za předchozí tři roky…
A tak jsme pod průhlednou záminkou přání dobrého zdra-
ví, dobré funkce ledvin, prostaty, srdce, hlavy i dalších or-
gánů vytvořily kolednické družstvo. Sešly jsme se v sedmi
respektive osmi kolednicích, protože naší papparazi jsme
nabraly až cestou, a velmi šikovně jsme se všechny nasklá-
daly do jednoho auta. Na mnoha zastávkách jsme zmladily
(povšimněte si prosím pánové rozdíl od slova zmlátily)
mnoho chodců i řidičů a navštívily jsme řadu domácností.
Je třeba říci, že mnoho hlav rodiny si od nás vysloužilo
minusové body. Někdo byl například indisponován ještě
od předchozího dne, další byl ještě celý neoblečen a snažil
se ukrýt pod duchnou (marně), jiný se pokusil rozvrátit
naše řady hrncem vody, který na nás vylil z balkonu. Další
expert nám nabídl trpké švestky a navíc neměl doma ani
mašle na pomlázky. Vrcholem byla domácnost, kde jsme
dostali jen čuchnout k flašce, ale nic k pití. To si budeme
hodně dlouho pamatovat. Mnoho mužů raději opustilo pře-
dem své domovy a nebyli k zastižení. (Nebo že by jen neo-
tevřeli? Snad ze strachu?) Ale většina domácností nás po-
těšila svou pohostinností. Vítězem byl „tekutý veterán“
z roku 1985, o který se s námi majitel bez okolků podělil
a věnoval nám dokonce celou flašku. Jeho cena ve své době
byla závratných 44 korun československých? Potěšily nás
i brusinky z rukou lékaře, které rovnou léčily naše močo-
vé cesty a koledu „hody, hody, doprovody, dejte šáňo místo
vody“ dovedli někde do dokonalosti vychlazeným šampíč-
kem.

Naše koledování nemohlo minout starostu obce, ale ten-
to obvykle velmi dobrý muž si na nás nachystal stříkací
lahve s vodou. Po nerovném boji se však vzdal a všechno si
to u nás vyžehlil stolem plným jídla a pití. Zato paní Jana
a Jana, které koledovaly mimo náš tým, přidávaly ke kole-
dě vodu i ředěný parfém nejisté značky a trvanlivosti, což
muži kvitovali velmi nelibě. A když se jedné z nich podařilo
trefit tím pochybným roztokem zvukovod nejmenovaného
ucha, ke hluchotě mohl být jen krůček. Konec naší koledy
byl, jak jinak, než-li v Rezervaci na koupališti, kde byli
vlídní a pohostinní a mají od nás mnoho plusových bodíků.
A po tom všem jsme se domů, na rozdíl od některých tatín-
ků, vrátily docela střízlivé a připravené pečovat o naše milé
rodiny i jejich unavené hlavičky.

Družstvo kolednic: Slávka, Veronika, Pavla, Petra,
Hana, Iva, Katka a Eva.

Sochy na Pražském hradě
Do 8. července 2012 probíhá v Jízdárně Pražského hradu retrospektivní výstava k osmdesátinám
Jana Koblasy. Umělec žije a tvoří od roku 1968 v cizině, v současné době v Hamburku,
ale vrací se i k nám. Vystaveno je 200 jeho prací z různých materiálů – dřeva, železa, kamene
a umělé hmoty, také malby na papíře. Zajímavý je např. soubor hlav, Ze� nářků, andělé atd.
Nejvíce se mi líbil „Portál“ (pozdrav Matyášovi Braunovi) vytvořený v roce 1986 ze dřeva
a umělé hmoty. Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin. E.T.
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Paleček byl tak malý, že se vešel koni do ucha...
Zda má jeho podoba reálný předobraz se už nikdy 

 Lékař a vy  /  Pohádka o malých a ještě menších dětech

nedovíme, ale malé děti skutečně existují. Víme proč a co
s tím?

Každý hormon plní v organismu nějakou funkci. Tzv.
podvěsek mozkový (hypofýza) produkuje růstový hormon,
odborně somatotropní hormon (STH). Ten je zodpovědný
za regulaci tělesného růstu a nejvíce se ho tvoří v době,
kdy rosteme do výšky. V dospělosti pak reguluje metabolis-
mus cukrů, tuků a bílkovin a s rostoucím věkem ho hypo-
fýza tvoří stále méně. Rychlost růstu jedince sleduje medi-
cína už od jeho života v bříšku maminky. Těhotné ženy
projdou několikrát za těhotenství ultrazvukovým vyšetře-
ním, kde se krom možných vývojových vad sleduje i syme-
trie růstu plodu. Pokud začne plod v růstu zaostávat, (od-
borný název je intrauterinní růstová retardace), může to
být způsobeno různými faktory – kouřením maminky, špat-
nou výživou, popíjením alkoholu, užíváním drog, nedosta-
tečnou funkcí placenty nebo některými genetickými od-
chylkami. Růst člověka není rovnoměrný.Nejrychleji
roste plod v děloze v prvních týdnech těhotenství. Během
prvního roku života zdvojnásobí svou porodní délku, tedy
vyroste cca o 23-25 centimetrů a ztrojnásobí svou porodní
váhu. Pokud by během prvního roku života rostl stejnou
rychlostí jako zpočátku v děloze, za rok by měl velikost
srovnatelnou s velikostí zeměkoule. Od druhého roku do
předškolního období se rychlost růstu zpomaluje, roste
cca o 6-7 cm za rok, do poberty vyroste pak obvykle o cca
5 cm ročně. V období puberty, která trvá 4-5 let nastává
růstový výšvih, kdy se rychlost růstu zdvojnásobí asi na
10 cm ročně. Koncem puberty se uzavírají růstové chru-
pavky a růst končí. Asi pět tisíc donošených dětí ročně se
narodí s nižší porodní váhou nebo délkou nebo s oběma pa-
rametry a většina z nich svůj handicap během prvních
dvou let života dožene. Asi deset procent dětí ale zůstane
„pod čarou“ i po druhém roce věku a sledování růstu
a určení diagnózy je v rukou pediatra. Zásadní je preven-

tivní prohlídka ve třech letech života dítěte. Růst dítěte se
posuzuje podle standardizovaných grafů a lékař posoudí,
zda růst probíhá ve shodě s genetickými předpoklady.
Na poruše růstu se může podílet mnoho příčin. Mohou
o být choroby štítné žlázy, nadledvin, různá jiná orgánová
onemocněn, porucha vstřebávání živin a genetické poru-
chy. Poruchy tvorby růstového hormonu mohou mít též
řadu příčin. Může to být trauma, operce hlavy, ozařování
mozkových nádorů s poškozením hypofýzy… Genetická
porucha, která postihuje děvčátka se nazývá Turnerův
syndrom podle endokrinologa, který tuto chorobu poprvé
popsal. Jedná se o chybění jednoho X pohlavního chromo-
zomu. Je asi obecně známo, že hoši se rodí s pohlavními
chromozomy XY a děvčátka XX. Pokud však jeden z nich
chybí, a může chybět u všech buněk nebo jen u některých,
čímž vznikne mozaika zdravých a postižených buněk, ne-
roste postižené děvče tak, jak by mělo. Příčina absence jed-
noho z X chromozomů je chyba v dělení pohlavních buněk
při zrání vajíček a spermií některého z rodičů. Podle pomě-
ru zdravých a nemocných buněk pak je tento Turnerův syn-
drom navenek různě vyjádřen a to, že děvčeti dlouho stačí
jedna velikost oblečení mohou rodiče i pediatr u lehkého vy-
jádření choroby dlouho přehlédnout. Naopak někdy může
být vysloveno podezření na problém již na ultrazvuku v čas-
ném těhotenství s definitivní diagnosu pak stanoví vyšetře-
ní plodové vody. Od příčiny poruchy růstu se pak odvíjí
i jeho léčení, které patří výhradně do rukou endokrinologa.
Nejčastěji se dítěti poddává růstový hormon a takových dětí
je v České republice asi 1500. Hormon se aplikuje tak aby
neprocházel zažívacím traktem, kde by byl znehodnocen,
tedy formou speciálního aplikačního pera nebo ve formě
podkožních injekcí. Při správném dávkování je riziko mi-
nimální v dospělosti jsou požadavky na množství růstové-
ho hormonu nízké. Pokud nejde o těžký deficit, existuje
u obou pohlaví i velká možnost založit rodinu.

Podle časopisu Moje zdraví 1/2012
upravila Drsvo

Otázky a odpovědi – vykladatelství Svojtka & Co.

Mění květy barvu?
Květ obřího leknínu viktorie královské, jehož listy unesou
i člověka, má asi 40 cm v průměru a  rozkvétá večer sněhobí-
lou barvou, do rána se změní na růžovou a uzavře se. Nave-
čer znovu rozkvete, ale to už má barvu malin, na sklonku
noci  je fialový a ráno se ponoří pod vodu. Když kvete na
hladině hodně rostlin najednou, je to krásné představení.
Dá se poznat, co opyluje květy?
Podle barvy květu můžeme  usuzovat  na opylovač. Oči
hmyzu jen málo vnímají červenou barvu, proto jsou hmy-
zu nabízeny květy žluté, bílé nebo fialové. Červené květy
jsou výzvou  spíše ptákům.
Proč má kukuřice „vousy“?
Vousy  jsou vlastně  blizny (odkazuji na učebnici biologie
pro  ročník) a tím, jak s nimi  povívá vánek, vítr k nim
zanese pyl nutný k tomu, aby vznikla zrna. Čím jsou vou-
sy bujnější, tím více žlutých  sladkých „zubů“ najdeme na
podzim na kukuřičném  klasu.
Celou knihu pro vaše zvídavé děti doporučuje Evas.

VÍŠ JAK A PROČ?

I N Z E R C E
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Obecnice – Krásná Hora 0:2 (0:1)
Obecnice: Sladký - Uzel M., Kortán, Kozák, Ručka - No-
votný, Staněk, Hejnic, Kasl - Valta, Kiss.
Těžko hodnotitelné utkání, poněvadž do něj zasáhlo mno-
ho postraních vlivů. Den před utkáním totiž proběhlo mno-
ho oslav, což se projevilo na počtu fotbalu schopných pla-
yerů. Velký dík patří Zdeňku Kozákovi, který přišel i přes
svou zdravotní indispozici. Jak už jsem výše naznačil, bylo
nás přesně jedenáct a ne všichni ve „vrcholné“ formě. Pře-
sto jsme byli v prvním poločase Krásné Hoře vyrovnaným
soupeřem a vytvořili jsme si gólové šance. Alkoholové or-
gie den před utkáním se projevily ve poločase druhém, kde
jsme fyzicky odpadli a neměli jsme sílu na zvrat v utkání.
Přesto bych chtěl kluky za první poločas pochválit.

Milín – Obecnice 3:1 (3:0)
Obecnice: Sladký - Škvára (Novotný), Ručka, Kortán,
Uzel M. - Staněk, Srch, Hejnic, Kasl - Kiss (Kozák), Valta
(Musil)
Opět utkání dvou rozdílných poločasů. První půle stála za
starou bačkoru. Proti nám stáli výborní fotbalisté Milína,
ale také povětrnostní podmínky, se kterými jsme si neumě-
li poradit. Foukal silný vítr proti naší brance a my jsme se
snažili nakopávat míče. Pochopitelně se všechny vracely
k naší bráně a my jsme byli pod neustálím tlakem soupeře,
z čehož plynuly naše chyby. Před první brankou Pe�a Škvá-
ra u rohového praporku nechtěl ztratit míč a chtěl nahrát
na stopera, žel bohu nahrávku vystihl útočník soupeře....
0:1. Poté jsme nezachytili rychlou rozehrávku rohového
kopu na krátko.... 0:2. Poslední hřebíček do rakve byla
malá domů Tomáše Hejnice, kdy „namazal“ do brejku hos-
tujícímu útočníkovi... 0:3.
Do druhé půle jsme vstoupili s tím, že nemáme co ztratit
a s větrem v zádech... najednou vše vycházelo... Začali
jsme mužstvo Milína přehrávat a Honza Staněk vstřelil
svou první branku v jarní části soutěže... Bohužel více
gólů se nám vstřelit nepodařilo, přesto jsme odjížděli
z Milína s dobrým pocitem z druhého poločasu.

Obecnice – Jesenice 6:2 (1:1)
Branky: 2 Staněk, 2 Růžička, Kasl, Srch
Obecnice: Sladký - L. Vosolsobě (Uzel M.), Kortán, Růžič-
ka, Ručka - Škvára, Z. Vosolsobě, Hejnic, Kasl (Novotný)
- Srch (Kiss), Staněk.
Podle výsledku se může zdát, že se jednalo o snadné utká-
ní. První půle byla velmi vyrovnaná a spíše než krásný fot-
bal to byl tuhý boj s mnoha souboji. Prohrávali jsme
po pokutovém kopu, který způsobil pozdním vyběhnutím
Ondra Sladký. Vyrovnala naše nová posila Petr Růžička,
který krásnou střelou z úhlu přehodil brankáře hostů.
Do druhé půle jsme trošku pozměnili rozestavení a začaly
se dít věci. Najednou jsme byli fotbalovější a na naši hru se
dalo koukat...  Nicméně hosté za stavu 1:1 měli k dispozici
druhý pokutový kop, který neproměnili. To nás nakoplo
ještě více a branky jsme začali „sázet“ my. Náš branko-
stroj se zastavil na skóre 6:1,poté fotbalisté Jesenice sníži-
li na konečných 6:2. Doufám, že na tento výsledek a hlav-
ně předvedenou hru ve druhém poločase, navážeme v dal-
ších utkáních.

David Musil

SLAVOJ OBECNICE – Kopaná

OBECNIČTÍ BĚŽCI
Obecnický běžec Sva�a Pour ve zpravodaji informuje

o svých úspěších. Určitě je dobré, že se dozvíme jak uspěl,
už proto, že Svatopluka potkáváme na silnici v běžeckém
nebo na kole. Tak jak je to s Tebou?

Další ze závodů, který jsem letos absolvoval byl
Rybacross v Krčským lese. Běželo se deset kilometrů a jed-
nalo se o závod v kopcovitém terénu. Tam jsem se v kate-
gorii 60-64 let umístnil na druhém místě, i když se běželo
při mínus čtyřech stupních Celsia. V březnu desátého jsem
ještě běžel Těškovský okruh v délce 7,3 km. Tra� vedla
mírně kopcovitým terénem, střídavě po asfaltu a po pol-
ních či lesních cestách. Závod měl ideální podmínky při
teplotě l. 8 st.C. Zde jsem v silné konkurenci dosáhl na
druhé místo v čase 32,55.

V sobotu 31. března jsem se účastnil největší běžecké
akce v České republice Hervis 1/2maratonu v Praze. Tento
světově známý a pro nás běžce neopakovatelný běžecký zá-
žitek přivedl na start tisíce běžců z celého světa. Letos bě-
želo po pražských ulicích přes jedenáct tisíc (11 029) běž-
ců. Na závod jsem se připravovat zodpovědně a myslím, že
se mi to povedlo. Na trati foukal chladný a silný vítr, v po-
lovině trati na jsem běžel v kategorii MM60 na 8. místě,
což byla výborná výchozí pozice pro druhou polovinu závo-
du. Bohužel během druhé poloviny přišly zdravotní potíže,
přesto jsem se svým umístěním spokojený, protože jsem
skončil v kat MM60 časem 1 hodina 41 minut 39 vteřin
na 12. místě.

V absolutním pořadí bez rozdílu věku na jsem se umíst-
nil na krásném 1391 místě v jedenáctitisícovém poli běžců
z celého světa. Sportu zdar Sva�a Pour

Taneční skupina Jaroslavy Krejčové zvítězila
v Mezinárodní taneční soutěži.

Gratulujeme

V květnovém zpravodaji uveřejníme rozhovor
s paní Krejčovou o tomto vítězství.  Red.
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Lední hokej – SLAVOJ OBECNICE – Lední hokej

MISTŘI, MISTŘI, MISTŘI, MISTŘI!!!
Slavoj Obecnice přeborníkem MOP 2011/12
Oddíl hokeje děkuje našim fanouškům, kteří nás celou se-
zónu mohutně podporovali a jezdili za námi na každý zá-
pas. Veliké díky také našim sponzorům - Obci Obecnice,
firmám KRYLL-ELEKTRO, AB ONE, METYZOL, Pavel
Kasl a také bratřím Štamberkům za poskytnutý azyl
pro“hokejovou“ vitrínu v prostorách jejich hospody a svla-
žování vyprahlých hrdel našich fanoušků a hráčů po utká-
ních. SLAVOJ FOREVER!! JSP

Na poslední a zároveň rozhodující zápas sezóny 2011/12
odcestoval Slavoj na zimní stadion ve Slaném, kde se utkal
s hvězdami nabitým týmem SK Velc Žilina. Před utkáním
hráči věděli, že k vytouženému titulu stačí remíza. Ovšem
na toto důležité utkání se sešlo pouze 12 hráčů + brankář
Křivas a hlavně chyběl Obecnický Golem Jirka Tumba
Moser, který musel nečekaně odcestovat do Lnářů. Utkání
začalo ve velkém tempu. Obecnice nezachytila začátek
utkání a brzy prohrávala 2:0. Díky šestému hráči, obecnic-
kým fanouškům, kteří svým nepřestali věřit a fanděním
hnali mužstvo obecnických k lepšímu výkonu, se prosadil
Martin Stoklasa a Slavoj vyrovnal. Střelcem byl Pavel
Bure. Do konce třetiny měla obě mužstva ještě pár šancí,
ale skóre se již neměnilo. Druhá třetina začala opět velkým
tlakem mužstva Žiliny, která si dokázala vytvářet jednu
šanci za druhou, brankář Křivas byl bezchybný. Slavoj
nedokázal proměnit své šance a než se obecničtí vzpamato-
vali ,prohrávali o dva góly. V osmatřicáté minutě Aleš
Hochmann prováděl trestné střílení, ale neproměnil. Třetí
třetina začala lépe pro naše hráče, kdy snížil David Veselý.
Domácí se snažili situaci zvrátit, ale obrana společně
s brankářem Křivasem dokázala čelit útokům soupeře. Ži-
lina vstřelila gól, ale zásluhou Jergena Hochmanna Slavoj
dokázal podruhé v zápase vyrovnat. Čtyři minuty před
koncem zápasu začal Slavoj hrát v oslabení, které se další-
mi fauly protáhlo až do konce zápasu. Chvíli hrál dokonce
i ve třech. Velikou obětavostí a skvělým výkonem všech
hráčů, a cca 20 vteřin před koncem i s obrovským štěstím,

Kozelka, Stoklasa, Hochmann, Kubista Josef,
Veselý, Procházka, Ručka, Kubista Jan.

dokázali remízový stav
udržet a současně se zvu-
kem sirény propukla ob-
rovská vlna emocí ze zisku
mistrovského titulu.

Branky Obecnice: Stokla-
sa, Veselý (as. Kubják),
Veselý (as. Kubista Josef),
Hochmann (as. Kozelka),
Hochmann (as. Stoklasa).

Branky Žilina: Civáň (as.
Mostl), Hotař (as. Mostl),
Karfus, Karfus, Hegenbart
(as. Havlůj).

Vyloučení: Obecnice 7x2
min. - Žilina 6x2 min. + 1x
TS (Obecnice neproměnila)

Sestava Obecnice:
Křiva - Kubják, Hyspecký,
Srch, Střeska Jaroslav -

Citát z internetového zápisu: „Je úplně jedno, jestli vyhra-
jete extraligu nebo Okresní přebor. Ta radost z toho, že jste
pro to celý rok dělali maximum a dokázali ten pohár
získat, je stejná!!!!“

Nezanedbatelný podíl na zisku titulu mají určitě fantastič-
tí obecničtí fanoušci, kteří Slavoj neúnavně podporovali
při každém utkání, ale to, co dokázali ve Slaném, kdy muž-
stvo i za nepříznivého stavu mohutně podporovali a hnali
k zisku potřebného bodu, nemá obdoby.
Všem vám za to VELIKÝ DÍK!!

Dík patří i všem hráčům, kteří se menší nebo větší měrou
na tomto úspěchu podíleli. V neposlední řadě patří poděko-
vání i sponzorům za podporu hokeje v Obecnici.

Te� už „jenom“ zbývá si tu oslavu zisku TITULU
PŘEBORNÍKA MOP 2011/12 pořádně a PLNÝMI
DOUŠKY na Dopukné v Obecnici všichni společně užít!!

Sportu a Slavoji  Obecnice zdar!

Ze zápisu PK&JSP upravil pro Obecnický zpravodaj bs

Výsledky zápasů v tomto roce

9. kolo 7. 1. 2012 Obecnice - Beroun 5:2 (0:1,4:0,1:1)
10. kolo 15. 1. Hořovice B - Obecnice 4:4 (0:1,3:3,1:0)
11. kolo 20. 1. Žebrák - Obecnice 4:5 (2:2,1:2,1:1)
12. kolo 28. 1. Černošice „B“ - Obecnice 2:3 (2:2,0:1,0:0)
13. kolo 4. 2. Obecnice - Příbram 4:1 (2:1,0:0,2:0)
14. kolo 10.-12. 2. Obecnice volno

Finále 1. kolo 18. 2. Obecnice - Lány 5:2 (1:1,2:1,2:0)
Finále 2. kolo 24. 2. Kladno - Obecnice 3:4 (0:4,1:0,2:0)
Finále 3. kolo 3. 3. Obecnice - Černošice Jun. 5:6 (3:3,2:1,0:2)
Finále 4. kolo 10. 3. Obecnice - Žilina 5:4 (2:2,1:1,2:1)
Finále 5. kolo 17. 3. Lány - Obecnice 2:1 (0:0,2:1,0:0)
Finále 6. kolo 24. 3. Obecnice - Kladno 13:4 (4:2,4:1,5:1)
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Trocha obecnické historie

VČELA - ZÁKLAD ŽIVOTA / IV. DÍL / Včela – stavitel
a truhláři z něho vyráběli tmel na dřevo. Restauro-
vání historického starožitného nábytku se i dnes bez
včelího vosku neobejde. Nesmíme zapomenout na
dodnes oblíbené voňavé svíce a různé dekorativní

Jaké základní druhy  medu rozeznáváme a s tím, jaké mají
vlastnosti, jsme se seznámili v minulém díle. V tomto, v pořadí
již čtvrtém, dílu našeho povídání o včelách se dozvíme o staveb-
ních produktech včel, které včely i lidé využívají k prospěchu
svému a k prospěchu okolní přírody.

Včelí vosk.  Je to metabolický produkt včely na bázi lipidů,
který se tvoří ve voskotvorných žlázách včely dělnice na zadečku.
Včelaři jim říkají vosková zrcadélka. Z nich vylučují včelky za
vyšší teploty voskové šupinky, ze kterých staví plásty. Je to, jako
kdyby zedníci potili ze zadečku maltu a cihly. Včelí vosk je vel-
mi složitá směs různých látek. Bod tání včelího vosku je 62 - 65
°C. Je odolný proti rozkladným mikroorganismům. Pro člověka
je stravitelný. Vystavěný plást je z obou stran tvořen šestiboký-
mi buňkami, ve kterých se líhnou z vajíček nakladených matkou
nové včely. Včely i bez znalosti statiky přišly na to, že šestiboké
buňky umožňují nejlepší využití plochy plástu při zachování
maximální pevnosti. Pevnost celého plástu ještě zvýšily stavě-
ním buněk na jejich hranu, nikoliv na stranu. Spodní stranu
buňky tak podpírá boční stěna nižší řady buněk. Přibližný počet
buněk na obou stranách plástu v rámku  je zhruba 4 800. Do bu-
něk včely dále ukládají med, pyl, mateří kašičku a vodu. Nově
vystavěný plást, tzv. panenský, má bílou barvu a je dosti křehký.
Naproti tomu starý plást, ve kterém se již postupně narodilo ně-
kolik generací včel, má tmavě hnědou až černou barvu.
Je nutné takovéto staré plásty včelám odebrat, protože po kaž-
dé vylíhlé včelce zůstává v buňce kokon (košilka), buňka zmen-
šuje svůj průměr a včelky by se rodily zmrzačené. Černé plásty
je nutné roztavit a získat z nich vosk. Získávání vosku ze starých
plástů se provádí několika způsoby. Suchou cestou ve slunečním
tavidle, horkou vodou nebo horkou párou. Získaný vosk slouží
k výrobě tzv. mezistěn, což je předloha pro stavbu plástu. Další
jeho využití je v kosmetickém průmyslu. Málokterá žena asi ví,
že základní materiál pro její oblíbenou rtěnku vznikl v zadečku
včely. Ve farmaceutickém průmyslu se používá včelí vosk jako
kvalitní surovina pro výrobu léčivých mastí, emulzí a krémů.
V potravinářství můžeme na obalu některých produktů najít
značku E 901. Znamená to, že pokrm obsahuje včelí vosk. Staří
vesničtí kováři používali vosk jako ochranu železa proti korozi

předměty odlité z tohoto materiálu. Včelí vosk má proto i v sou-
časné době široké využití. Nikomu se ho zatím nepodařilo vyro-
bit uměle.

 Propolis. Další stavební materiál včel. Je to pryskyřičnatá
látka příjemné aromatické vůně, kterou včely používají jako sta-
vební tmel a ochrannou látku. Včely sbírají suroviny k výrobě
propolisu z mladých pupenů listnatých i jehličnatých dřevin.
Obohacují je o výměšky svých žláz a využívají  k tmelení spár
a otvorů  ve stěnách úlu, k opravě a vyztužení plástů. Propolis
má také výrazný antimikrobiální účinek. V teple úlu se z něj uvol-
ňují těkavé látky se silným dezinfekčním vlivem na atmosféru
v úlu. Moderní medicína využívá tuto vlastnost ovzduší uvnitř úlu
k léčbě plicních onemocnění, kdy pacient vdechuje hadičkou s ná-
ustkem vzduch z úlu, který neobsahuje škodlivé mikroorganismy.
Vnikne-li do úlu vetřelec, např. myš, včely ji usmrtí žihadly a po-
kryjí sarkofágem z propolisu, který spolehlivě zabrání šíření náka-
zy z rozkládajícího se těla hlodavce. Jeho vlastnost zlikvidovat ce-
lou řadu bakterií, např. stafylokoky, salmonely, různé patogenní
i nepatogenní organismy, houby a kvasinky se připisuje flavonoi-
dům a organickým kyselinám, které propolis obsahuje. Proto ho
medicína využívá v různých formách. Např. jako povrchové aneste-
tikum ve stomatologii nebo v kožním lékařství jako prostředek
proti houbovým a plísňovým onemocněním. Problém je ovšem
v tom, že ne každý člověk propolis snáší a mohlo by dojít k prudké
alergické reakci. Proto je na místě se poradit vždy s lékařem. Jako
léčivo se propolis užívá ve dvou skupenstvích. Jako mast připrave-
ná v lékárně, nebo jako tinktura, kdy je propolis rozpuštěn v 80%
alkoholu. Včelař získává tuto látku seškrabováním z rámků a stěn
úlu  nebo z pletiva vloženého na vrch úlu místo víka v teplém ob-
dobí. Nevýhodou propolisu bývá jeho proměnlivé složení. Stan-
dardně se proto nedá určit jeho účinnost a cena. Množství propoli-
su, které včely vytvoří, závisí na okolním prostředí, v němž se úl
nachází, síle včelstva a genetických vlohách matky. To vše ovlivní
schopnosti včelstva stavět nové voskové plásty a tvorbu propolisu.

Jak jsem psal
v březnovém zpra-
vodaji, dostaly se
mi do rukou pí-
semnosti, jak já ří-
kám z obecnické
Smrčkovo bedny.
Mezi nimi byla
i tato fotografi,
kterou bohužel ne-
dokážu datovat,
ale je určitě z obec-
nické školy. Mno-
ho z malých žáčků
a žákyň nejspíše
nebude živa, ale
kdyby se našel ně-
kdo, kdo pozná ně-
koho ze svých
předků a věděl by
i určit rok, byl bych
rád za informaci.
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Trocha obecnické historie
Zase vám ukáži několik upomínkových tisků, z pověstné

bedny (on to vlastně byl vojenský kufr).

Pozvánka na ples Svazu příslušníků bývalé 21. střelecké
divize se sídlem v Praze, skupina Obecnice, je zajímavá
tím, že výnos měl být použit na pamětní desku jednomu
z vůdců rumburské vzpoury obecnickému Jindřichu Šveh-
lovi.

Podpůrný spolek Žižka v Obecnici vznikl vlastně již
v roce 1888 jako Spolek vojenských vysloužilců v Obecnici
na popud vysloužilých vojáků. Jeho účel byl dobročinný
a podpůrný. V roce 1896 se stal protektorem kníže Collo-
redo Mannsfeld a název se změnil na Spolek vojenských vy-
sloužilců Jeho jasnosti Knížete Colloredo Mannsfelda
v Obecnici. Od roku 1920se mění na Podpůrný spolek Žiž-
ka v Obecnici. Pořádali zábavy, slavnosti a výlety a též hu-
manitní akce. Blíže v uvedené publikaci Zdeňka Tesaříka.

V roce 1892 byl založen tělovýchovný odbor při vzděláva-
cím spolku krejčovských dělníků v Praze a v roce 1894

vzdělávací, podpůrný
a tělovýchovný spolek
Lassalle v Brně - Juli-
ánově, jenž byl později
ustaven jako Dělnická
tělovýchovná jednota.
V roce 1903 v srpnu
byl založen Svaz
DTJČ. V Obecnici tato
organizace vznikla

30.března 1919. Při svém
vzniku měla čtyřicet členů,
ale základna se rychle rozrůs-
tala, takže již v roce 1920 cvi-
čilo v DTJ i čtyřicet pět žaček
a čtyřicet dva žáků. Historie
DTJ Obecnice již vycházela
ve Obecnickém zpravodaji
a také se o ní rozepsal ing.
Zdeněk Tesařík, autor publi-
kace 600 historických let
Obecnice (vyšlo v r. 1994).

První upo-
mínka je z roku
1934. Druhá je
z Krajského se-
tkání asi v Pří-
brami roku
1932. Činnost
DTJ byla ob-
sáhlá, kromě
cvičení  a tělo-
cvičných akcí
měla i pěvecký
i divadelní
kroužek, pořá-
dali výlety, zá-
bavy a další
různé akce.

Zde jsou po-
zvánky členek
DTJ na Dívčí
vínek z roku
1927. Zde mi
zaujala po-
známka pod
znakem, kde je
psáno že Dámy
volí do 11 ho-
din. To bychom
se my leniví pa-
nové asi do je-
denácté pěkně
propotili.

Druhá po-
zvánka na
Z á s t ě r k o v ý
ples  je od žen
z FDTJ, což
byla organiza-
ce vedená ko-
munisty.

(V roce se do-
šlo v obecnické
DTJ k rozkolu,
protože se Soci-
álně demokra-
tická strana
v Obecnici roz-
dělila, rozdělila
se i DTJ).
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Jubilea v dubnu s l a v i l i  a  s l a v í
Jana Kaslová  70 let

Hedvika Sirotková  70 let
Růžena Zelenková  65 let
Marie Liebnerová  60 let
Marie Bartůňková  70 let

Jiří Neliba  65 let
Josef Roušal  60 let

Jubilea v květnu b u d o u  s l a v i t
Věra Šefčíková  55 let

Růžena Sobotková  50 let
Jaroslava Burianová  75 let

Věra Klímová  65 let
František Prachař  60 let
Zdeněk Oktábec  65 let
Adolf Štamberk  90 let
Vojtěch Šlapák   60 let

Jiří Liebner  60 let
Pavel Horáček  50 let
Svatopluk Pour  60 let

Petr Zima  50 let

 Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

STAROČESKÉ MÁJE
„jako zamlada“
OÚ Obecnice a divadelní soubor Skalka

vás srdečně zvou na STAROČESKÉ MÁJE,

které se uskuteční v sobotu l9. května 2012.

Jejich označení „jako zamlada“ vychází
z dlouhodobého nedostatku májovnic a májovníků,
a proto se organizace chopili ti dříve narození.

A jako zamlada sobě i vám připomenou, jak to vlastně
bylo. Májový průvod vychází ze Staročeské
hospody ve 14 hodin a po zahájení na návsi vás
pak provede obcí k domům májovnic.

Cestou vám do kroku i k tanci zahraje kapela, můžete se po-
silnit chmelovým mokem, ochutnat májové koláče a těšit se
na to, co dobrého pro vás nachystaly májovnice. Cíl průvodu
bude na hřišti, kde vás Staročeskou besedou potěší mnoho
tanečníků, dětmi počínaje a těmi dříve narozenými konče.
A věřte, že se při nácviku všech dvacet párů moc a moc snaží,
aby měli co ukázat. Na vás je jen, abyste se oblékli do krojů
(nebo klidně do čeho chcete) a přišli se nejen podívat, ale
i zúčastnit se průvodu.

Tak se na vás všechny těšíme, přejeme si
dobré počasí a věříme, že spolu prožijeme
májové odpoledne „jako zamlada“

ES


