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KVĚTEN 2013

Dneska jsem koukl z okna do krásného slunného dne
a hned se mi v hlavě rozezněla známá písnička „Jaro
dělá pokusy, vystrkuje krokusy....“ Chvíli jsem se kochal
pohledem na rozkvetlé stromy a vypadl ze mne vjerš“:
„Krásný pohled na kvetoucí svět, člověku se zachce
píseň jara pět, proč tedy odevšad slyšet samé pšíky, neve-
selo na světě, neveselo pro alergiky. Krásná je vůně roz-
vitých květů, pročpak já nohama pletu, proč oči slzí mě
napadlo, a proč u nosu visí pořádné švihadlo? Otázka
vyvstává, zda toho, kdo pivo pije, trápí též jarní aler-
gie...“. Zajímavé je, že jsem neslyšel o alergii na pivo,
snad ani na víno, ale jestli existuje, tak to bude výjim-
ka. Možná jsem vynalezl protialergický lék. Pitím piva
vyzrát na ni. Z úžasného vynálezu mohou však vznikat
alergie jiné. Prý některé manželky jsou alergické na
vlastní manžely. Já si vždy představuji, jak manžel pijan
(někdy ani nemusí pijanem být) vchází do jejich společ-
ného domova a manželka začíná okamžitě slzet, začíná
se alergií dusit a švihadlo mívá také. Pravda, většinou
v ruce. Prý se tahle alergie dá i léčit. Protialkoholní léč-
bou, výpraskem nebo rozvodem od stolu, lože i veškeré
komunikace. V pekle jde rozvod úplně jednoduše, říká
lidem z Pa�ous pekelný ministr Argonius. I další úžas-
ná sdělení a moudra se můžete dozvědět letos v lesním
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divadle v pohádkověživotní Zapeklité komedii. My jsme
takovou malou životní komedii zažili s naším autem
a vnukem. Předesílám, že u auta máme couvací čidla,
která jsou úžasným pomocníkem při parkování. Větši-
nou pro ženy, ale i pro některé muže. Tím se nikterak
nechci dotknout zkušených řidiček i řidičů, ale životní
zkušenosti hovoří. Zpět k příhodě. Před domem při na-
stupování do auta povídá dcera, že jim nedávno přestala
fungovat u auta zadní couvací čidla. Koukám na náraz-
ník a čidla nikde. On je snad někdo ukradl. A už to zača-
lo, to jsou dneska lidi atd. Nedalo mi to a rukou jsem
zašátral v nárazníku. A hle, jedno čidlo je celé, jen ho
někdo do nárazníku naš�ouchal. U ostatních to samé.
Vtom si dcera vzpomněla, že se vzadu u auta nedávno
motal náš vnuk Mikuláš. Nyní již seděl v autosedačce
a zvědavě mne pozoroval. „Mikulášku, neš�ouchal jsi
prstíkem vzadu do těch direk?“ Moudře se mi zadíval do
očí a stroze jako Krteček odvětil: „Jo, jo.“ Tím jsme přišli
na záhadu, kdože to ukradl z auta couvací čidla. Vám
jen mohu poradit, až vás zdolá alergický záchvat a budete
po kýchnutí couvat, raději se ohlédněte kam couváte.
Nemáte couvací čidla a natlouct si zadek a poté chtít ně-
komu vysvětlovat, že se to stalo díky alergii, to by bylo
šměšné, že? Pardón, chtěl jsem říci směšné, že?         bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Údržba a obnova obecní zeleně
Jako každý rok, tak i letos, byla provedena v době vegetač-
ního klidu údržba obecní zeleně. Byly odstraněny staré
a nemocné stromy, které hrozily pádem a ohrožovaly své
okolí. Byla odstraněna lípa naproti domu služeb a pod ško-
lou. Dále byly prořezány lípy Na Sušárně a v parku. Nově
byly vysazeny 3 ks lip u domu služeb a okolo cesty na hřbi-

tov. Před mostem u Antropiusů bylo vysazeno 5 ks lísek
a u lávky ke Špačkům byl vytvořen živý plot z 15 ks habru
obecného. K pomníku u školy byly vysazeny 4 ks růží a na
záhon k lesní správě byl vysazen 1 ks modřínu převislého
a 1 ks rododendronu (předchozí keře, které zde byly vysa-
zeny bohužel někdo ukradl, takže lze jen doufat, že tyto
nové nestihne stejný osud). (pokračování na str. 2)

LESNÍ DIVADLO SKALKA v Novém Podlesí

Zdeněk KOZÁK / Režie: Josef Hudeček

Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Pa�ousy
Pátek 28. června a sobota 29. června 2013

Čtvrtek 4. července,  pátek 5. července  a  sobota 6. července 2013
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V současné době je dokončováno zpevnění některých ko-
munikací, které nemají asfaltový povrch. Jedná se o komu-
nikaci Na Šachtě (zde bylo provedeno i odvodnění komuni-
kace pomocí drenáže), dále cesta u Vorlů a v Nových Cha-
lupách cesta k Polákovům. Postupně je upravována cesta
na Cejnovně směrem k zahrádkám, kde byla v loňském
roce vybudována kanalizace.

Dotace
Obecní úřad i na letošní rok má podáno několik projektů
k žádostem o dotace pro zkvalitnění života obyvatel
v Obecnici a v Oseči. U dvou žádostí jsme byli již úspěšní.
Jedná se o dotaci ve výši 30 tis. Kč na dovybavení zásaho-
vého požárního vozidla. Tuto dotaci jsme obdrželi od Stře-
dočeského kraje. Druhou dotací, na kterou čekají hlavně
obyvatelé Oseče, je dotace na výstavbu kanalizace v Oseči
a s tím související technologickou úpravu stávající ČOV.
Dotace je ve výši cca 11 mil. Kč a obec ji obdržela ze státní-
ho fondu životního prostředí.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
(dokončení ze str. 1)

Oprava místních komunikací

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 24. 4. 2013

O dalších žádostí o dotaci ještě nebylo rozhodnuto. Jedná
se o žádost na výměnu tepelného zdroje pro budovu obecní-
ho úřadu a jeho zateplení, dále dotaci na výměnu střešní
krytiny na budově ZŠ a žádost o finanční podporu na za-
teplení nerekonstruované části budovy MŠ.

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval členům místního sboru
dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na úpravě obecní
zeleně (konkrétně na prořezání proschlých stromu a keřů
na stráni nad Velkým Veským rybníkem) a prováděli pro-
čiš�ování zanesené deš�ové kanalizace. Mimo to jim patří
i poděkování za svoji činnost, kterou provádí v rámci
ochrany zdraví a majetku spoluobčanů při požárech a ži-
velných pohromách.
Dále bych rád poděkoval paním učitelkám z MŚ Obecnice,
p. Bárové, p. Míkové, p. Magenheimové a dále p. učitelce
Karasové ze ZŠ Obecnice, které ještě spolu s p. Krejčovou
a p. Svobodovou nacvičily s dětmi krásný program, se kte-
rým vystoupili 12. května v sále Staročeské hospody u pří-
ležitosti Dne matek. Všem, kdo se oslavy zúčastnili, se vy-
stoupení moc líbilo. Zde patří poděkování i kuchařce
p. Wischinové, která se postarala o občerstvení.

J. Karas, starosta

Přítomno: 12 zastupitelů, omluveni: 2 hosté
Volba komisí: Návrhová: p. Zapletal, p. Vohradský,  ověřo-
vatelé zápisu: p. Hronková, p. Moserová
Zpráva ověřovatelů minulého zápisu:  p. Moserová, p. Hron-
ková – bez připomínek
Informace starosty:  Spolkový dům – začíná provoz, hřiš-
tě začínají navštěvovat maminky s dětmi, starší mládež
byla upozorněna na zákaz houpání, houpačky nemají tak
velkou nosnost, 13. 5. 2013 proběhne ve Spolkovém domě
přednáška o Číně, v průběhu května bude dodělána stěna
vedle Spolk. domu
Rušení VÚ Brdy – trvá spor Středočeského a Plzeňského
kraje o Padr�ské rybníky, probíhá likvidace nevybuchlé
munice, zatím zkontrolováno cca 70 hektarů, stále se neví,
co s komunikací Zaječov – Obecnice, nejspíš zůstane úče-
lovou komunikací – tzn. průjezd jen na povolení.
Kontejner na plasty (v Koutě) – bylo požádáno o bez-
platný pronájem, pokud nebude pronájem schválen, koupí-
me kontejner z vlastních prostředků (cena cca 28 tis. Kč).
Opravy komunikací – „Na Šachtě“, u Poláků, u Trubačů.
Byt po p. Tauchmanovi – musí se vyřešit, co s ním, zda
bude nadále sloužit jako byt.
Dotace – bylo požádáno o dotaci na střechu školy, na ka-
nalizaci v Oseči, na dobudování hřiště ve školce, Obec by
chtěla požádat o dotaci na zateplení budovy OÚ, musí se
počkat, zda bude nějaká vyhlášena.
Schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky – dle pří-
lohy usnesení přednesla p. Kadlecová; hospodářský výsle-
dek obce – zisk 2 763 tis. Kč, hospodářský výsledek obce –
hospodářská činnost – ztráta 1 098 tis. Kč, hospodářský
výsledek MZŠ – zisk 18 036,78 Kč, hospodářský výsledek
MŠ a ŠJ – zisk 23 281,44 Kč. V případě zájmu jsou účetní
závěrky k nahlédnutí na OÚ. OZ schválilo závěrečný účet
obce dle přílohy, účetní závěrku a rozdělení zisku do příš-
tích let.

Žádost o prodej pozemků: a) PhDr. P. Jiroušek prodej po-
zemku č.p. 934/2 – 90 m2 a pozemku 934/3 – 13 m2 v k. ů.
Obecnice, jedná se o obecní pozemek pod domem PhDr. Ji-
rouška. OZ souhlasí se záměrem prodeje; b) P. J. Klencová
– prodej části pozemku č. p. 184/1 o výměře 110 m2 v k. ú.
Obecnice, jedná se o „předzahrádku“ před zahrádkou ev.
č. 27 v zahrádkářské kolonii za koupalištěm. OZ neschva-
luje záměr prodeje; c) Petr Doubek prodej pozemku č. p. 34/2
– 132 m2 v k.ú. Oseč, dorovnání dle skutečnosti. OZ schva-
luje záměr prodeje.
Schválení obecně závazné vyhlášky o odpadech – úprava
staré vyhlášky č. 2/2013, vypuštění odstavce 6.2. (pokud
občan ohlásí, že platí jinde, automaticky neplatí poplatky
zde). OZ souhlasí s úpravou vyhlášky.
Prodej pozemku p. Koukolová – paní Koukolová musí po-
dat znovu žádost o prodej pozemku. OZ bere na vědomí.
Oprava podlahy v tělocvičně MZŠ, dle kontroly z hygieny
je v tělocvičně nevyhovující podlaha, musí se předělat.
Jsou dvě cenové nabídky – 125 592 Kč a 131 091 Kč. OZ
bere na vědomí.
Žádost o příspěvek na provoz Babyboxu, návrh 5 tisíc. OZ
souhlasí s příspěvkem 5 tis. Kč.
Znak a vlajka obce – p. starosta Josef Karas a místosta-
rosta p. Josef Hudeček se zúčastnili předání dekretu na
znak a vlajku obce v Poslanecké sněmovně. Dekret předá-
vala předsedkyně sněmovny M. Němcová. Na zhotovení
má obec cenové nabídky od čtyř firem– v cenách jsou velké
rozdíly, proto si nechá obec ukázat vzorky a vyžádáme re-
ference, dle toho se rozhodne. OZ bere na vědomí.
Diskuse – upozornění, že nesvítí  jedna polovina vývěsky
u OÚ. Návrh na zhotovení vlaječek, triček apod. se znakem
a vlajkou obce. Příští rok výročí 620 let obce, může být
zhotoveno při této příležitosti + vysvěcení vlajky a znaku.
Usnesení:   OZ souhlasí (12x pro)
Ze zápisu p. Markéty Švehlové upravil bs
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ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE
Dne 28. března 2013 se uskutečnil hromadný odběr krve,

kterého se zúčastnila 24 dobrovolných dárců, kterým za
účast moc děkujeme.

Po odběru jsme odjeli přistaveným autobusem do Obecni-
ce. V obřadní síni obecního úřadu převzali od pana staros-
ty Josefa Karase a staniční sestry Věry Plaché - oddělení
klinické hematologie a krevní transfuze, stříbrnou plake-
tu Dr. Jánského pan Radek Laně a bronzovou plaketu pan
Aleš Lundák. Tuto záslužnou akci jsme zakončili ve Staro-
české hospodě u Štamberků, kde jsme si pochutnali na dob-
rém obědě. Poseděli jsme a zavzpomínali při pivku a vínku
i jiných dobrotách na časy, kdy nás na takovýchto poseze-
ních sedělo i více než 50 dárců. Poděkování patří rovněž
všem sponzorům, kteří nám na naši činnost přispívají.

 Je velká škoda, že nových dárců při bývá pomálu, a pro-
to bychom rádi požádali všechny zdravé lidičky, aby se při-
pojili a tím posílili naše dárce.

Další hromadný odběr se uskuteční dne 17. 10.
2013. Těšíme se na současné i nové dárce krve.

Dne 6. května 2013 se konala členská schůze ČČK. Sešla
se kupodivu jen malá část našich členek (členů), ale ti
co nepřišli prohloupili.

Děkujeme MUDr. Evě Svobodové za zajímavou odbornou
přednášku, kterou by si určitě měla vyslechnout i naše
mládež.

Na závěr našeho setkání se uvolnila zábava a naše členky
si v družné debatě při pití kafíčka zavzpomínaly na mladé
časy ve zdravotnické družině, a vůbec, co se kdy v ČČK dělo.

Shodly jsme se na tom, že tyto schůze by měly být 2x ročně,
abychom si stačily pořádně poklábosit. Snad se to povede.

Za ČČK Obecnice
Růžena Průšová a Hana Schnejderová

Z d r a v í m  č t e n á ř e  O b e c n i c k é h o  z p r a v o d a j e .

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
svoláni k výjezdu k požáru ve Lhotě. Do hasičárny jsme
se vrátili až kolem třetí hodiny ranní. Jako každým ro-
kem se na konci dubna pálí čarodějnice. Letos díky
tomu, že bylo poměrně vlhko, riziko požáru nebylo tak
velké, ale přesto někteří lidé z naší jednotky museli zů-
stat v pohotovosti. Tímto bych chtěl poděkovat J. Špač-
kovi, P. Juříčkovi a L. Doležalovi, že se toho chopili
a drželi pohotovost.

Během minulého mě-
síce jsme měli poměr-
ně mnoho činností
a touto cestou bych
vás s nimi rád sezná-
mil. Nejprve jste 13. 4.
mohli vidět naši Tat-
ru, sobola a MANa

hasičů z Příbrami 1 před naší hasičárnou. Ten den jsme
totiž vyrazili do prostoru na kondiční jízdy. Vyrazili jsme
od hasičárny směr Octárna nejkratší cestou na dopado-
vou plochu Brda, kde jsme vyjeli až k tzv. Orlím hníz-
dům. Tam jsme se otočili a pokračovali na Valdek. Cesta
nazpátek vedla přes Jordán. V protipožárním pásmu ko-
lem dopadové plochy jsme ještě vyzkoušeli jízdní vlast-
nosti našeho sobola v terénu. Po dotankování obou aut
jsme se vrátili zpět na hasičárnu. 18. dubna jste nás
mohli vidět čistit kanály. Nejprve jsme čistili kanál
Na Šachtě, který byl z podzimu ucpán listím a díky
tomu se voda lila po cestě. Poté jsme se přesunuli
k obecnímu úřadu, před kterým jsme čistili kanály, kte-
ré ústí do příkopu u telekomunikačního domu. Čištění
kanálu se zúčastnil P. Zima, P. Juříček, M. Rössner. Tím
jsme však tento den nezakončili. Jak jste sami mohli
slyšet, ve 21:19 se rozezněla siréna, kterou jsme byli

Další akcí byl 10. květ-
na požární dozor nad
scénkou Klubu vojenské
historie, kterou předved-
li na návsi před obecním
úřadem v Drahlíně. Proč
jsme tam vlastně byli?
Naší prací bylo zajistit
požární bezpečnost pro
případ, že by od použité
pyrotechniky něco chytlo. Této akce se zúčastnili
P. Zima, P. Juříček, M. Rössner a L. Doležal. Poslední
akcí tohoto měsíce byl dozor na utkání 1. FK Příbram
s Olomoucí. Na této akci jste mohli vidět P. Zimu, P. Ju-
říčka, M. Rössnera a L. Doležala. Tímto se s vámi
za SDH Obecnice loučím a přeji klidný další měsíc.

Martin Kuchař
zástupce velitele SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Tom Sawyer prožíval svá dobrodružství
Ve čtvrtek 11. dubna 2013 jsme se vydali do Prahy. Cílem

naší cesty bylo divadlo AHA, které vystupuje v Gongu.
Chtěli jsme zhlédnout hru Dobrodružství Toma Sawyera,
která vznikla v režii Vojtěcha Štěpánka a s výpravou Miro-
slava Krále podle stejnojmenné knihy Marka Twaina.
Představení, které jsme viděli, bylo velmi zajímavé. Pře-
kvapilo nás zejména využití různých rekvizit a vtipný ná-
pad vytvořit „byt“ Hucka Finna v kontejneru. Vše bylo
propracováno do detailu, od kulis až po kostýmy a líčení
herců. Také hlavní postavy typově odpovídaly našim před-
stavám o hrdinech stejnojmenné knihy. Tom, Huck i Sid se
snažili naplnit své klukovské sny a prožít spoustu dobro-
družství. To jim přinášelo dost nesnází, ze kterých si však
dokázali najít cestu. Diváci různého věku se během před-
stavení velmi dobře bavili a ocenili protagonisty dlouhým
potleskem. Zdeněk Bíza, IX. tř.

JAK SE TOČILA CESTA DO PRAVĚKU?
Cesta do pravěku je asi nejznámějším filmem Karla Ze-

mana (1910 – 1989). Žáci Masarykovy ZŠ Obecnice měli
11. dubna možnost seznámit se s tvorbou tohoto význam-
ného režiséra a výtvarníka přímo v Muzeu Karla Zemana,
které najdete v Saské ulici u Karlova mostu.

Nejvíce nás překvapilo, že se uvnitř může fotografovat
a dotýkat se mnohých exponátů. Samozřejmě jsme si
všechno s chutí vyzkoušeli. Mohli jsme se projet na létají-
cím stroji (když jsme usedli na kolo s křídly a kamarád
točil klikou u stěny, začalo se za námi pohybovat plátno
s obrázky a vypadalo to, jako když letíme), nasadit si ska-
fandr, usadit se na Měsíci, cestovat s baronem Prášilem,
ovládat motor z ponorky kapitána Nema. Během cesty
muzeem jsme přicházeli na kloub tajemství, jak se vytvá-
řejí filmové triky, nahlíželi jsme za filmařskou oponu,
mohli jsme poslouchat ze sluchátek melodie k filmům
i mluvený komentář, který doprovázel malé obrazovky
s filmy. Fungování triků jsme zachycovali na své fotoapa-
ráty i mobily. Chtěli jsme poznat a vyzkoušet úplně všech-
no. V poslední místnosti jsme se seznámili s cenami, které
K. Zeman za své dílo obdržel, a také jsme zjistili, že jeho
dcera zdědila výtvarný talent a je rovněž úspěšná, zvláště
jako ilustrátorka.

Náš dojem z muzea byl velmi dobrý. Nebyla to žádná
nuda a opravdu jsme se hodně dozvěděli. Cesta do pravěku
(a nejen tam) se nám vyplatila a vraceli jsme se domů plní
zážitků. Chcete-li si ověřit, jestli mám pravdu, vypravte se
do muzea sami. Určitě nebudete litovat.

 Jiří Mašek, VII. tř.

Mažoretky
V neděli 20. dubna 2013 se naše skupina mažoretek (Ma-

žoretky Příbram, starší kadetky) zúčastnila soutěže Jarní
pohár „Děti v akci“. Tato soutěž se koná v Praze, v tělo-
cvičně TJ Chodov. Akce měla začít v 8 hodin. A tak jsme
brzy ráno vyrazili do Prahy. Když jsme dorazili na místo,
ovládla nás nervozita. Všude bylo plno děvčat, menší, větší ...

 V 8.15 hodin bylo slavnostní zahájení, které jsme ani ne-
vnímali, protože probíhaly poslední přípravy před vystou-
pením. Upravit kostýmy, přečesat vlasy, vyzdobit je, nalíčit
obličej. A za chvíli se šlo na plac. Nejprve naše vystoupení

s hůlkou, které se jmenuje Večerní oheň. Pak rychle do šat-
ny, převléknout se a vyměnit hůlku za třásně. V tu dobu
vystupovala děvčata z jiných měst. A pak zase my, tento-
krát s třásněmi a skladbou Tanec v čase. Myslím, že se
nám to povedlo. Za vystoupení s hůlkou jsme obdrželi
4. místo a za vystoupení s třásněmi místo druhé.

 Pavla Laňová a Agáta Klejnová, VI. tř.

NÁVŠTĚVA SPORTOVCŮ
15. dubna přijeli do naší školy dva sportovci z příbram-

ského klubu KBC, aby nás seznámili se sportem, kterému
se říká MMA. Nejprve nám pan Ladislav Erdélyi stručně
představil historii tohoto sportovního odvětví a vysvětlil
nám, co všechno MMA obsahuje. Po menší rozcvičce nám
se svým kolegou předvedli několik ukázek, abychom si
uměli udělat představu, co tento druh sportu obnáší. Po-
stupně jsme došli k závěru, že trénink je hodně o přesnos-
ti, postřehu, trpělivosti a vytrvalosti opakovat xkrát jeden
cvik, schopnosti soustředit se a ovládat se. Poznali jsme,
že je to hodně i o psychice a snaze se učit. Doufám, že se to
všem líbilo tak jako mně a užili si to.

 Karolína Chaloupková, IX. tř.

Jak proběhl Jarní ekologický týden
V týdnu od 15. 4. do 22. 4. 2013 proběhl v Masarykově

základní škole Obecnice Jarní ekologický týden. Jako ob-
vykle byl bohatý na různé akce zaměřené tentokrát hlavně
na význam vody pro zdraví a život, ale i další témata souvi-
sející se vztahem k přírodě.

Hned v pondělí se sešli všichni v tělocvičně. Žáci deváté
třídy měli připravený vzdělávací program formou Power-
Pointových prezentací s doprovodnými komentáři. Pozor-
nost diváků testovali připravenými otázkami. Jaký byl
obsah přednášek? Děti sledovaly vodní ekosystémy a orga-
nismy, které v nich žijí. Další prezentace se týkaly zásad
pitného režimu a významu jejich dodržování pro zdraví.
Představeny byly i výsledky celoškolní ankety, které vypo-
vídaly o tom, jak si žáci školy berou k srdci zásady pitného
režimu. Devá�áci si dokázali udržet pozornost všech pří-
tomných v tělocvičně a zvládli svoji úlohu na jedničku.
V další části programu byly vyhlášeny výsledky literární
soutěže a soutěže o zdravém životním stylu. Ti nejlepší si
převzali diplomy a hezké ceny. Nesmím zapomenout ani na
to, že v pondělí byla před školou zahájena velká sběrová
akce, která probíhala až do pátku. V úterý se žáci druhé-
ho stupně postupně po svých přepravovali k čističce odpad-
ních vod mezi Obecnicí a Šachtou. Zde je očekával pan sta-
rosta Josef Karas, který vysvětloval fungování tohoto za-
řízení. Ve středu byla hlavní náplní přednáška mykologa
Jaroslava Malého o houbách, které můžeme najít v Br-
dech, a o zásadách, které je nutné dodržovat při jejich sbí-
rání. Tyto poznatky budeme moci v sezóně uplatnit.
Čtvrtek měl zajímavou náplň spíše pro děti z prvního
stupně – 1. třída se vypravila na Octárnu, III. a IV. třída
na akci Čapí hnízdo do Hrachova. Druhý stupeň se měl
původně podívat do Brd, ale v prostoru se konaly střelby,
tak byla akce přeložena do dalšího týdne. V pátek byl tý-
den slavnostně ukončen opět společným setkáním v tělo-
cvičně. Zde se konala výstava prací k projektu Voda =

(pokračování na str. 5)
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život a zdraví a všeho, co vzniklo v průběhu Jarního eko-
logického týdne. Každá třída se snažila představit to nej-
lepší, co vytvořila. Obrázky, literární práce, výukové pla-
káty, výsledky vyhledávání a práce s informacemi. Bylo
nač se dívat. Přišel mezi nás bývalý žák Lumír Mazánek,
který si přichystal velmi zajímavou prezentaci na téma
Prameny a potoky v okolí Obecnice. Poté odjížděli přihlá-
šení žáci z druhého stupně do Hrachova na exkurzi do Cen-
tra ochrany fauny. Odpoledne byla ukončena sběrová akce.

 Když se zrovna nekonaly přednášky nebo akce, bylo vy-
učování v předmětech zaměřeno na různé otázky, které
souvisejí se vztahem člověka k přírodě. V průběhu týdne
jsme se dozvěděli hodně nových informací a některé jsme
se také snažili prakticky využít.

 Tereza Dragounová, IX. tř.

Prohlídka čističky odpadních vod
Žáci druhého stupně se byli 16. dubna podívat na čističce

odpadních vod, která je zbudována poblíž Šachty. Pan sta-
rosta Josef Karas podrobně vysvětloval, jak kořenová čis-
tička funguje. Ukázal dětem jednotlivé úseky, kterými od-
padní vody procházejí, a zdůraznil význam čištění odpadu
pro životní prostředí. Poučili jsme se o tom, jak se znečiš-
těná voda z domácností čistí a vrací se zpět do přírody. Zjis-
tili jsme, co se nachází v tajemném domečku. Je tam pás a
ten vybírá nečistoty z odpadní vody, která sem přiteče,
např. papíry, ale i plasty, a dokonce oblečení. To nás pře-
kvapilo, co se může v odpadu objevit. Myslím, že si všech-
ny děti uvědomily, jak je čistička potřebná.

 Jan Strmiska, VIII. tř.

ČAPÍ HNÍZDO
Dne 16. dubna 2013 se vydali žáci II. a V. třídy do ekocen-

tra Čapí hnízdo. Zde mohli vidět různé dravce, savce,
domácí i lesní zvěř. Pozornost dětí nejvíce upoutala vydra
jménem Vydrýsek a bachyně Růžena. Zajímavá byla také
prohlídka kozí porodnice. Kromě prohlídky si děti zahrály
i hry s přírodovědnou náplní, například přenášení žabiček
nebo krmení soviček. Po celý den navíc svítilo slunce, a to
určitě přispělo k dobré náladě. Všem návštěvníkům se den
moc líbil a mají zážitek na hodně dlouho.

Lenka Krátká, V. tř.

Sbíráte houby?
Jestli ano, určitě sbíráte právě ty, které velmi dobře zná-

te. Abychom si i my rozšířili vědomosti, přišel mezi nás
17. 4. 2013 mykolog pan Jaroslav Malý. Jeho znalosti byly

Jak proběhl Jarní ekologický týden
(dokončení ze str. 4)

opravdu rozsáhlé. Ve své prezentaci nám představoval růz-
né druhy hub, poučoval nás, jak houby správně sbírat,
a ukázal nám, jak rozlišit druhy hub, které jsou si velmi
podobné a mohou se snadno zaměnit jedlé s jedovatými.
Nezapomněl zdůraznit, jak se vhodně chovat v lese. Získa-
li jsme také návod na pěstování hlívy ústřičné, která má
léčivé účinky. Pozorní diváci mohli během přednášky za
správné odpovědi obdržet drobné ceny, které jim určitě po-
mohou v orientaci při sběru hub. Kdo se ještě potřeboval
ujistit, že při svých výpravách za hřiby dělá vše dobře,
mohl se našeho hosta zeptat. Dostal vyčerpávající odpo-
vě�. Přednáška byla pro nás užitečná a líbila se i učitelům.

Viktor Soukup, IX. tř.

Exkurze v Centru ochrany fauny
v Hrachově

V pátek 19. dubna se zájemci z druhého stupně Masary-
kovy základní školy Obecnice zúčastnili exkurze do Cent-
ra ochrany fauny v Hrachově. Viděli jsme zvířata, která
utrpěla nějaké zranění, ale i útulek pro psy. Kromě infor-
mací o živočišných druzích jsme se dozvěděli i něco o tom,
kde zvířata žila, co se jim stalo, proč jsou v tomto zařízení
a jak se sem dostala. Po prohlídce jsme vytvořili tří nebo
čtyřčlenná družstva a pustili jsme se do soutěžení a plnění
různých úkolů zaměřených na to, jak pozorně jsme poslou-
chali paní instruktorku. Velice se nám to líbilo, až na po-
slední úkol, který byl tak těžký, že ho nikdo nevyřešil.
V centru jsme se dozvěděli nové informace a po tom, co
jsme viděli, jsme se rozhodli, že adoptujeme nějaké zvířát-
ko. Jaké, to ještě nevíme, protože bude probíhat hlasování
a pak se uvidí.

P. S. – Dodatečně jsme obdrželi zprávu, že v soutěži týmů
mezi ZŠ Ratibořské hory a MZŠ Obecnice v kategorii B
(IV. – VI. tř.) obsadily všechny naše týmy 1. až 5. místo.
V kategorii C (VII. – IX. tř.) jsme se umístili až od čtvrté
příčky. Blahopřejeme.

 K. Černohorská, VII., D. Polák, VIII.

(pokračování na str. 6)
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA
(dokončení ze str. 5)

Lumír si pro nás připravil další zajímavou
prezentaci

Lumír Mazánek, bývalý žák naší školy, který v současné
době studuje obor vodohospodář na Střední rybářské škole
v Třeboni, už u nás byl na návštěvě v říjnu. Víme, že si
dokáže připravit zajímavou prezentaci a také je dobrý řeč-
ník. Když jsme se dozvěděli, že 19. dubna mezi nás opět
zavítá, už jsme se těšili, co nového se dozvíme.

Stranou nezůstaly ani vzácné rostliny, které rostou v na-
šem okolí poblíž vodní hladiny, patří mezi ně i orobinec
stříbrošedý. Mohli jsme si prohlédnout ukázky rostlin,
makadamu apod.

Přednáška nás zaujala celkově, podle slov našich spolu-
žáků nejen nás. Lumír přesně věděl, o čem mluví, a bylo
vidět, že ho jeho obor baví. Kdybychom měli akci udělit
body, dali bychom jí 10 bodů z 10. Určitě to byl pro všech-
ny nejen přísun informací, ale i velký zážitek.

 D. Furst, VIII., V. Melichar, VII.

VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO PAPÍRU
V týdnu od 15. do 19. dubna 2013 probíhal ve škole sběr

starého papíru. Celkem se nashromáždilo 4 306,50 kg.
Pořadí jednotlivců, kteří nejvíce přispěli, bylo následující:
1. Jiří Brynda, IV. třída – 392 kg, 2. Karel Lukáš, V. třída –
280 kg, 3. Kateřina Fáberová, IV. třída – 267 kg. V soutěži
mezi třídami zvítězili žáci čtvrté třídy s 986 kg. Na druhém
místě byla pátá třída s 898 kg a třetí se umístili prvňáčci,
kteří přinesli 709,5 kg. Všem, kteří se do akce zapojili, dě-
kujeme a vítězům blahopřejeme. Jana Patová

U nás v Brdech je krásně
Je čtvrtek 25. dubna 8.00 hod. a my, žáci druhého stupně

Masarykovy základní školy Obecnice, stojíme plní energie
před školou. Těšíme se na to, co nás dnes čeká. Podíváme
se totiž do prostoru v Brdech. Doprovod nám bude dělat
pan inženýr Václav Pernegr, který nás seznámí s historií,
ale i se zajímavostmi přírody. Protože pěšky bychom toho
moc nestihli, na větší vzdálenosti nás přepraví autobus.
Jako první místo navštěvujeme vrchol Třemošná. Rozhlí-
žíme se po krajině, která se začíná jarně zelenat, a využí-
váme dokonalého výhledu z výšky. Zapisujeme se do „vr-
cholové“ knížečky. Naše trasa pokračuje na Pilský rybník.
Kromě krás okolí pozorujeme i dvě žáby, které se vyhřívají
na hladině a plavou po vodní hladině znak. U Padr�ských
rybníků doplňujeme energii svačinou a říkáme si, jaká je
tu pohoda. Pokračujeme k loveckému zámečku Tři trubky.
Vstřebáváme historická fakta a spoustu informací. Násle-
duje Jordán. Je odtud hezký výhled. Sledujeme ale i bunk-
ry, na kterých jsou patrné díry od střel. Odtud míříme na
vrchol Tok. V dálce vidíme i Obecnici. Vše je jako na dlani.
Pokračujeme ještě k bývalé hájovně, jež se jmenovala Car-
vánka. (viz společné foto dole) (pokračování na str. 7)

V rámci projektu Voda = život a zdraví a JET si přichys-
tal prezentaci na téma Potoky a prameny v okolí Obecnice.
Ačkoli byli v tělocvičně žáci od první až do deváté třídy, bylo
naprosté ticho, protože každý chtěl slyšet, co Lumír vyklá-
dá. Bylo vidět, že to děti hodně zajímá. Viděli jsme zajíma-
vé fotografie z našeho okolí, dozvěděli jsme se, jak se budu-
je hráz vodní nádrže a z čeho se skládá. Na průřezu jsme
viděli, jak vzniká pramen, například na Kloboučku. Sezná-
mili jsme se s různými druhy čističek pro odpadní vody.
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Pan Pernegr, který je zásobárnou informací různého
druhu, ukončuje svůj výklad, říká nám poslední slova
a my tleskáme. Děkujeme za zajímavý výklad a nabití do-
jmy se přesunujeme ke škole. Slunečné počasí ještě umoc-
nilo dojmy z přírody, vlastně ze všeho, co jsme viděli.
Zkrátka: U nás v Brdech je krásně, říkáme si. A je to pravda.

Karolína Hrubá, IX. tř.

JAK SVŮJ SVÁTEK SLAVILY ČARODĚJNICE
 V úterý 30. dubna jste už od časného rána mohli pozoro-

vat kolem Masarykovy základní školy zvláštní postavy.
Čarodějnice a čarodějové se chystali na svůj velký den. Slé-
tali se na koš�atech z různých materiálů, někteří se necha-
li dovézt i autem (je vidět, že pokrok nelze zastavit).

Bylo zřejmé, že se všichni na oslavu pečlivě připravovali.
Modely, do kterých byly postavy oblečené, upoutávaly po-
zornost svou nápaditostí i barvami. Slavnostní načepýře-
né účesy, nablýskané bradavice, speciální líčení, klobouky
různých velikostí, tvarů i barev, kouzelnické hůlky, to
všechno přihlížejícím naznačovalo, že oslava proběhne ve
velkém stylu. Čarodějnice nezapomněly ani na tradiční
doplňky v podobě zvířecích miláčků. Mohli jsme vidět kry-
sy různých barev, kočky, hady, havrana, dokonce i lišku.

U nás v Brdech je krásně
(dokončení ze str. 6)

KVĚTNOVÝ DEN

Martin Bíza, VI. tř.

Ráno vstanu z měkké postele
a zatvářím se velmi vesele.
Otevřu okno dokořán,
rozhlížím se do všech stran.

Hledím z okna do zahrady,
vidím, že jaro už je tady.
Cítím vůni tulipánů,
zavoní mi vždycky k ránu.

Obléknu se do trička.
Venku kdáká slepička.
Vodí malá kuřátka,
utekly nám za vrátka.

Venku začíná být pěkné vedro.
Vody jsem vypil celé vědro.
Už se stmívá, večer je,
slunce tolik nehřeje.

U ohýnku posedíme,
o buřty se podělíme.
Květnový den končí,
v hlavě sny mi tančí.

JARNÍ POCITY
Veronika Žofková, VI. třída

Sedím v pohodě venku a přitom piju z hrnku.
Slunce se na mě usmívá, se mnou se všechno kolébá.
Venku věje vánek a jde na mě spánek.
Na obloze letí ptáček, líbí se mi jeho fráček.

Ráno ptáček píseň zapěje, celá ves rázem ožije.
Náladu mi opět dá krásná jarní příroda.
Zvířátka vylezou z pelechu, vesele běhají po mechu.
Vrba má krásné kočičky, chtějí je děti i včeličky.

Jaro nás přivítalo krásně, láká nás to psát básně.
Každý den je o kus delší, někdy z toho hlava třeští.
Slunce se často usměje, je š�astné, že jaro je.
I já jsem zjara veselejší.
Jaro je prostě období nejkrásnější.

Vyvrcholením radovánek bylo odpoledne na hřišti u Re-
zervace, kde se organizace ujaly Elvíra, Melvíra a Zelvíra,
věkem i zkušenostmi mezi všemi nejzralejší. Čarodějnická
drobotina porovnávala síly, zapojila se do nabízených her.
Soutěživý duch se projevil, všichni chtěli být nejlepší (mož-
ná i kvůli sladkým odměnám). Překvapivé bylo, že i čaro-
dějnice dodržovaly pravidla fair-play tak, že bychom si
mohli vzít příklad. Neobjevovala se žádná škodolibost, jak
by se dalo očekávat, naopak panovala veselá nálada.

Během závěrečné špekáčkové hostiny, kterou si všichni
báječně vychutnali, svůj slet zhodnotili a domluvili se, že
se příští rok na tomto místě určitě zase sejdou. Do té doby
budou mít na co vzpomínat.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Mezi údolím Otavy a Ždánovem

Přibližně tak by se dalo určit místo, kde leží město Kaš-
perské Hory. První písemná zmínka o tomto sídle pochází
z roku 1337. Vzniklo jako rozptýlená hornická osada Rei-
chenstein při středověkém zlatorudném revíru, po středo-
českém horním městě Jílovém druhém nejvýznamnějším
v Čechách. Od roku 1366 tudy procházela jedna z větví Zla-
té stezky, vedoucí do Kvildy na Klatovy. Na ochranu zem-
ské hranice, obchodní cesty (Zlaté stezky) do bavorského
Pasova i bohatých naleziš� zlata dal král a císař Karel IV.
vystavět v blízkosti města královský hrad, který nese jmé-
no podle svého zakladatele Karlsberg – Kašperk. Za pano-
vání Jana Lucemburského byly Kašperské Hory povýšeny
na horní město, v roce 1584 udělil Rudolf II. tomuto městu
titul královského horního města. Tento hrad v roce 1617
zakoupilo již velmi bohaté město, ležící pod ním, a přijalo
název Kašperské Hory. Největšího rozmachu zažilo město
v 15. století, kdy zde bylo v provozu téměř 40 větších zlato-
nosných dolů a řada štol. V roce 1777 byly důlní práce za-
staveny a postupně nahrazovány obchodem, sklářstvím,
dřevařstvím, papírenstvím a chovem dobytka. Historická
důlní díla jsou dnes uzavřená, přestože v 90. letech minulé-
ho století probíhal průzkum podzemí v okolí města s cílem
obnovit těžbu zlata. Tento záměr byl však pro výrazný od-
por ze strany ekologických aktivistů a místních obyvatel
zastaven. S historií někdejšího zlatorudného revíru je
však možné se seznámit na 7,5 km dlouhé naučné stezce
s názvem „Cestou zlatokopů“. Současnost Kašperských
Hor těží především z turistického ruchu, a to díky svému
atraktivnímu okolí, které zčásti zasahuje do Chráněné
krajinné oblasti Šumavy, a díky mnoha významným pa-
mátkám, které lze nalézt ve městě i v jeho blízkém okolí.

 My jsme se při návštěvě Kašperských Hor však těžbě
zlata nevěnovali, ale vydali jsme se na hrad Kašperk. Auto
je možné zaparkovat na prostorném placeném parkovišti
v místě, kterému se říká Žlíbek. Odtud jsme se vydali po
zelené turistické značce, která nás po 1,5 km přivedla na
rozcestí pod hrad Kašperk. Odtud je to ke vstupní bráně
do hradního areálu zhruba 300 metrů. K jakému účelu byl
tento hrad vybudován jsme si již řekli, přesto bych rád
zmínil ještě pár historických informací k tomuto objektu.
Stavba byla založena v roce 1356 na vysokém skalnatém
ostrohu - na severozápadním výběžku vrchu Ždánova.
Organizátorem stavby byl jistý Vít, řečený Hedvábný, sta-
vitelem byl pravděpodobně Michal Parléř, bratr známější-
ho Petra Parléře. Kašperk byl sice hradem královským, ne-
spravovala jej však královská komora, ale pronajímala jej
tzv. zástavním držitelům. Těm bylo roku 1361, kdy byl zá-
klad stavby dokončen, uděleno i právo nejvyšší soudní pra-
vomoci v Prácheňském kraji, tedy právo pečovat o veřejný
pořádek, bezpečnost a právo stíhat provinilce. Prvním
držitelem hradu byl přítel Karla IV., pražský arcibiskup
a první český kardinál Jan Očko z Vlašimi. Dalšími vý-
znamnějšími pány na hradu byli Zmrzlíkové ze Svojšína,
Šternberkové, Švamberkové a Jiří z Lokšan. Od 2. polovi-
ny 16. století Kašperk značně chátral až jej jako zpustlý
v roce 1617 od krále Matyáše odkoupilo město Kašperské
Hory. V kupní smlouvě se uvádí hrad již jako pustý.
Od počátku 70. let 20. století začal stát prostřednictvím pa-
mátkového ústavu usilovat o záchranu této středověké
památky. Toto úsilí bylo završeno počátkem 90. let, kdy byl
hrad zpřístupněn veřejnosti. Zhruba ve stejné době však

město Kašperské Hory zažádalo o navrácení svého histo-
rického majetku a tak od roku 1994 je vlastníkem i provo-
zovatelem Kašperku město Kašperské Hory. Hrad Kašperk
je držitelem i několika zajímavostí. Je nejvýše položeným
královským hradem v Čechách (886 m.n.m.), nikdy nebyl
dobyt a nemá vlastní studnu. V rámci prohlídky hradu lze
absolvovat dva prohlídkové okruhy, oba končí v 5. patře
východní věže, odkud je nádherný výhled do okolí hradu
i na vzdálenější vrcholky Šumavy. Protože jsme se po pro-
hlídce hradu nechtěli vracet k autu zpět stejnou cestou,
tak jsme se na rozcestí pod hradem napojili na žlutě znače-
nou turistickou značku a po 400 metrech jsme došli lesní
pěšinou, která ve svažitém úseku prochází poněkud hůře
schůdným terénem, až do místa zvaného Pustý hrádek,
nacházející se v nadmořské výšce 924 m.n.m.. Ten stojí na
vyvýšenině naproti hradu a s největší pravděpodobností se
jednalo o součást hradu – předsunutou obrannou baštu.
Do současné doby se z tohoto obranného prvku v podstatě
nic nezachovalo, bývalou baštu zde připomíná pouze
skromný zbytek zdiva, který byl zakonzervován a upraven
na vyhlídkovou
plošinu s info ta-
bulemi. Odtud je
také nejkrásnější
výhled na hrad
Kašperk, tento vý-
hled bývá ještě
umocněn při mlha-
vém oparu, když
mlha zalévá okolní
údolí a věže hradu
jakoby pluly v tom-
to bělavém moři.
Z Pustého hrádku jsme dále pokračovali po žluté a pak
po zelené turistické značce, která nás asi po 1,5 km doved-
la zpět na parkoviště do výchozího bodu našeho výletu.
Hrad Kašperk je vděčným cílem návštěvníků této části
Šumavy. Zřejmě proto si jej jako objekt svého zájmu vybra-
li i filmaři – natáčely se zde některé scény z úspěšné pohád-
ky Anděl Páně režiséra Jiřího Stracha z roku 2005. Kaš-
perk zde představuje sídlo knížete Maxmiliána (David Šve-
hlík) a právě sem přichází anděl Petronel (Ivan Trojan)
v doprovodu svého souputníka čerta Uriáše (Jiří Dvořák),
aby napravili jediného hříšníka, jak jim to přikázal samotný
Pán Bůh (Jiří Bartoška). Vybavujete si tyto záběry z hradu
Kašperk a jeho okolí? Z cest vás všechny zdraví

Martin „Párek“ Jarolímek
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• 22.dubna děti z MŠ začaly jezdit do Příbrami na předpla-
vecký výcvik.

• Začátkem května za námi přijel kouzelník se svými ka-
marády – ptáky. Dětem „zatancovala“ sova pálená,
dozvěděly se, kde žije křivka a proč se tak jmenuje, vidě-
ly, jak vypadá sokol, vyfotily se s papouškem, pochovaly

a pohladily si králíka a na závěr je překvapilo ohromné
rozpětí křídel orla skalního. Pak následovalo kouzlení,
kde mizely a znovu se na různých místech objevovaly
kuličky, ztrácely se krabičky a puntíky na kostičkách.
Děti byly z kouzelníka nadšeny a už se těší, až za nimi
přijede příští rok s dalšími ptáčky.

• V neděli 12.května jsme společně oslavili v místní hospo-
dě Den matek. Děti z MŠ a z MZŠ maminkám zazpívaly,
zatancovaly a přednesly básničky. Děkujeme dětem za
krásné vystoupení (viz foto).

STROMY
Jak nám stromy mohou pomoci
BOROVICE = při melancholii, smutku, čistí a okysličuje
plíce, vede k duševní harmonii, vůně jehličí uklidňuje ner-
vy, uvolňuje dýchací cesty, navozuje příjemnou vnitřní at-
mosféru a přináší rovnováhu
BŘÍZA = napomáhá zvýšit zájem o řešení problémů, navo-
zuje dobrou - uvolněnou náladu, zklidňuje a proto, je to
strom pro melancholiky a nevěřící, že je na vše lék a řeše-
ní, odebírá negativní energie
BUK = podporuje - umožňuje závažná rozhodnutí, radost,
elán, veselost, účinkuje proti migrénám, bolestem hlavy,
podporuje soustředění, pomáhá odstranit potíže s krevním
oběhem, stimuluje duševní svěžest
DUB = odstraňuje vnitřní napětí, únavu, malátnost, pod-
poruje pozitivní myšlení, rozhodování, je to strom zdraví a
síly, Keltové ho uctívali jako posvátný, posiluje organis-
mus po těžké nemoci
JABLOŇ = vrací životní odvahu, dobrou náladu, je sym-
bolem plodnosti, života, lásky
JEDLE = je nápomocná proti stresu a rozčilení, je symbo-
lem síly, zahání pesimismus, napomáhá při nerozhodnosti
LÍPA = stimuluje srdeční činnost, je to strom lásky, podporuje
lásku, zvyšuje ohebnost a pružnost těla, je to strom romanti-
ků, mírní bolesti duše, soužení, smutek, zesiluje odpočinek
OŘECH = léčí mysl, podporuje nezávislost, vhodný ke
zklidnění, uvolnění-meditaci, umožňuje spojení s vyšším
já, psy chrání před parazity
SMRK = napomáhá k zmírnění revmatických problémů, dává
pocit síly a pevnosti, stabilitě, upevňuje pevné nervy, ochrana
TOPOL = napomáhá proti strachu a úzkosti, vyplašenos-
ti, sevřenosti, napětí
JASAN = pomáhá při chmurách a depresích, je doporučo-
ván pro svoji magickou moc, aktivuje sílu vůle a podvědo-
mí, rozptyluje obavy

VRBA = je považována za strom smutku, uvolňuje nevy-
řčené…, napomáhá porovnání myšlenek, vyjasnění řešení,
pomáhá s problémovým zažíváním
KAŠTAN = posiluje klid a pohodu, napomáhá k dobrému
stavu vlasů, podporuje vyrovnanost člověka, odbourává
naše vnitřní pochybnosti, vrací sebedůvěru, vnitřní mír,
a tiší vnitřní bolest duše
OLŠE = lépe se v její přítomnosti dozvíme něco o sobě,
dříve se jí říkalo strom mrtvých
 Je, ale ještě mnoho dalších druhů rostlin, co mohou člově-
ku pomoci jak po zdravotní stránce tak po psychické.
Je jen na nás jak se k přírodě postavíme, jak ji budeme vní-
mat a chránit. Stačí s láskou a vděkem přistoupit blíže
k oněm stromům a požádat o jejich pomoc, obejmout je
a jen nechat proudit jejich energii do vašeho těla a pak
s vděčností poděkovat za jejich energii a sílu. Pokuste se
jen pocítit onen blahodárný účinek, když přijdete z malé
procházky z lesa. Člověk nesmí, ale očekávat zázrak, musí
se sám podílet na svém uzdravení – zdravá strava a pohyb
jsou nejlepší pomocníci společně s přírodou.

Magdalena K.
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LÉKAŘ A VY  / Pupínky „od A do Z“
Co všechno může znamenat vyrážka. Vyrážka může

být častým příznakem virových či bakteriálních infek-
cí zejména u dětí. Dětští lékaři rozlišují šest základních onemoc-
nění doprovázených vyrážkou. Vyskytují se především v před-
školním věku. Proti spalničkám a zarděnkám jsou děti v České
republice povinně očkovány, takže se vyskytují méně. Na prvním
místě výskytu jsou plané neštovice a do dospělého věku je prodě-
lá skoro každý. Jejich původcem je vysoce agresivní virus, který
se šíří vzdušnou cestou. Asi 2-3 týdny po nákaze se na tělíčku
objeví drobné červené silně svědící puchýřky naplněné tekuti-
nou. Nejčastěji začínají na krku, za ušima, na obličeji, ve vlasech
a postupně se rozlévají na celé tělo. Vysévají se ve vlnách, takže
vedle sebe vidíme čerstvé svědící puchýřky plné tekutiny a zasy-
chající, pokryté stroupkem a vylupující se. V akutní fázi se obje-
ví nechutenství, zvýšená teplota a celé onemocnění trvá asi
10 dnů. Nakažlivost začíná ještě před výsevem puchýřků a končí
po vyloupnutí posledních stroupků a vytvořené protilátky zajistí
celoživotní imunitu. Virus ale v těle dál přebývá a může i po
letech vyvolat velmi bolestivé onemocnění – pásový opar. Za-
rděnky se dnes vyskytnou jen u neočkovaných. Přibližně 2-3 týd-
ny po nákaze začíná bolest v krku a únava, zduření uzlin za uši-
ma a postupně se od shora po těle objevují svědivé růžové skvr-
ny. Vysoká teplota se řeší obvyklými prostředky a s klidem na
lůžku nemoc po týdnu ustupuje. Nemoc je nebezpečná pro tě-
hotné ženy na začátku těhotenství, kdy ve vysokém procentu
způsobuje vývojové vady plodu. Spála se jako ostatní dětské in-
fekce šíří vzduchem. Jejím původcem jsou bakterie – streptoko-
ky a inkubační doba od nákazy do projevů onemocnění trvá asi
2-4 dny. Pak nastupuje vysoká teplota, bolest v krku a celková
schvácenost. Jazyk je zpočátku bělavě povlečen a postupně do-
stává typickou malinovou barvu. Po 12-48 hodinách se objeví
růžové až červené pupínky jako „husí kůže“ nejprve na břiše a
hrudníku a šíří se na celé tělo. Vyrážka nijak neobtěžuje, one-
mocnění se léčí antibiotiky a nezůstává po něm celoživotní imu-
nita. Stejný původce způsobí i spálovou angínu, která krom ty-
pických projevů angíny (horečky, čepů na mandlích a zduřených
uzlin) má podobné projevy malinového jazyka a neobtěžující vy-
rážky. Velmi nakažlivým onemocnění v dětském věku jsou spal-
ničky. Protože mohou způsobit i závažné komplikace v podobě
zápalu plic, zánětu mozku nebo středního ucha, jsou děti očko-
vány. Inkubační doba je asi 10 dnů, ale již v této době je nemoc-
ný nakažlivý pro své okolí a trvá to ještě asi 5 dnů po prvních
příznacích. Ty se projeví horečkou, bolestí v krku, pálením očí,
světloplachostí a v ústech se mohou objevit bílé pupínky. Asi po
4 dnech se objeví na obličeji a za ušima červené skvrny, které
postupně přecházejí na celé tělo a mění barvu na hnědočerve-
nou. Do týdne onemocnění mizí. Pátá nemoc je virové onemoc-
nění s inkubací asi dva týdny, projeví se zarudnutím v obličeji a
kolem nosu a odtud se splývavá vyrážka šíří dolů po těle a dobře
patrná bývá na stehnech a kolem hýždí. Svědění se zmírňuje
antihistaminiky a horečka běžnými antipyretiky, do týdne one-
mocnění mizí bez trvalé imunity. V batolecím věku se objevuj
další virové onemocnění – šestá nemoc. Začíná po desetidenní in-
kubaci horečkou, která po 3-4 dnech klesá a pak se objeví vyráž-
ka, která se šíří nahoru po těle na krk a paže a nikdy nepostihu-
je obličej. Může trvat několik hodin ale i několik dnů a nemocný
si vytvoří protilátky s trvalou imunitou. Kopřivka je nepřiměře-
nou reakcí na alergizující potravinu a pozná ji každý rodič. Může
se ale objevit i jako reakce na léky. Rozsev bývá na celém těle
a obvykle silně svědí. Pupínky jsou rudé s bledým středem. Po-
kud dítě začne mít i potíže s dýcháním, zvracet nebo chraptět,
je třeba volat záchranku. Zvýšená citlivost kůže a sliznic k růz-
ným látkám v běžném prostředí se projeví u atopiků zarudnu-
tím, mokvajícími pupínky a nesnesitelným svěděním. Pokožka
zbytku těla je naopak velmi suchá. Atopický ekzem se může pro-
jevit v kojeneckém, batolecím i pozdějším věku a nejčastěji po-
stihuje zápěstí, dlaně, loketní ohyby, krk, nárty... V dospělosti se
mohou projevy zmírnit, ale obvykle nemizí zcela. Podávají se

léky na zmírnění alergiecké reakce, doporučuje se úprava životo-
správy a lokálně přípravky na zvláčnění pokožky. Impetigo –
úporný vyrážka způsobená bakterií – stafylokokem, který se
dostane do těla drobným poraněním kůže při škrábnutí špina-
výma rukama dítěte. Je v místech, kam si dítě nejčastěji sahá –
obličej, krk, okolo úst. Objeví se puchýřky naplněné tekutinou
a po prasknutí se pokrývají krustou medové barvy. Vyrážka je
velmi nakažlivá, léčba je co nejdříve antibiotiky, jinak postihne
celou rodinu. Potničky – drobné růžové pupínky na trupu, krku
či hlavičce dítěte do jednoho roku věku se objevují v souvislosti
se špatnou termoregulací malých dětí. Samy mizí, pokud je dítě
oblečeno adekvátně a není mu horko. Jakmile se ale objeví hnis
nebo zarudlé pruhy, je třeba návštěva lékaře. Plíseň se může pro-
jevit u kojenců v ústech jako moučnivka, ale i na kůži v oblasti
třísel při opruzenině. Vypadá jako jednolitá rudá plocha nebo
kruhovité zarudnutí , které se posléze olupuje. Mykóza je nepří-
jemná a někdy úporná záležitost. Když jde u pupínků o život:
začíná to jako chřipka, vysoká horečka, bolest hlavy, zad, kloubů.
Jenže pak se objeví vyrážka, která ke chřipce nepatří. Je pururo-
vě fialová, rozesetá po celém těle, má podobu neuniformně vel-
kých drobných pupínků a nesvědí. Objeví se zvracení, světlopla-
chost a pozor je tu meningitida. Jakmile se objeví podezřelá vy-
rážka, můžeme se pokusit přitlačit na místo výsevu sklenici,
abychom viděli, co udělá barva při zatlačení. Pokud skvrny pod
sklenicí nemizí, rychle do nemocniční péče.

Podle časopisu Moje zdraví upravila Drsvo

Z REDAKCE
Vážení čtenáři, do květnového OZ se nevešlo povídání
o Brdech, bude publikováno až v červnu. Dále prosím
všechny pořadatele akcí, aby zasílali včas svoje
příspěvky a počítali s termínem vydání OZ až
po dvacátém dni v měsíci.
Zpravodaj v internetové formě a v barvě mohu zasílat,
pokud mi pošlete svoji adresu.
Jinak je hned po vydání na stránkách obce či spíše
na adrese http://www.bohoussvoboda.borec.cz/
v písemnictví. Red. Bohouš Svoboda

Ivan Lendl – Alfons Mucha
Do 31. července je v Obecním domě v Praze

výstava plakátů Alfonse Muchy.
Je vystaveno 116 originálních plakátů ze soukromé sbírky

tenisty Ivana Lendla. Jsou zachycena tři období zájmů
A. Muchy, který žil v letech 1860 - 1939 – období pařížské,

americké a české. V období pařížském (1894 - 1904) vytvořil
nejvíce plakátů – pro divadlo, služby, výstavy, časopisy,

kalendáře, různé výrobky a dekorativní předměty, např. roční
bdobí, květiny, drahokamy atd.

Výstava, o kterou mají velký zájem naši i zahraniční návštěvníci,
je otevřena denně od deseti do devatenácti  hodin.   E.T.

Od 6. května Od 6. května Od 6. května Od 6. května Od 6. května 2013 je  o tevřena
ve Spolkovém domě v Obecnici

výstava fotografiívýstava fotografiívýstava fotografiívýstava fotografiívýstava fotografií
výtvarnice Magdaleny Kolářovévýtvarnice Magdaleny Kolářovévýtvarnice Magdaleny Kolářovévýtvarnice Magdaleny Kolářovévýtvarnice Magdaleny Kolářové.....
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POZVÁNKA na
Odemykání Fabiánovy naučné
stezky 2013
Vážení přátelé dovolte nám pozvat Vás na tradiční a každoroční
cyklistické odemykání Fabiánovy naučné stezky a to 25. 5.
2013 (sobota). V letošním roce jsme se rozhodli změnit trasu naše-
ho odemykání a zavítat do míst, kde ještě Fabiánova naučná stez-
ka v minulosti odemykána nebyla.
Odemykání FNS bude zahájeno v 10.00 hod před obecním úřa-
dem v Bohutíně na Vysoké Peci, po krátké návštěvě a prohlídce
areálu dolu Řimbaba budeme pokračovat po hrázi Vysokopeckého
rybníka směrem na Kozičín a Lazec. Následně se vydáme do Pod-
lesí, Lhoty u Příbrami, Sádku, Drahlína a naše putování zakončíme
na hřišti v Obecnici, kde bude zajištěno malé občerstvení.
Letošní odemykání tak bude mnohem kompaktnější a v dojezdové
vzdálenosti od Příbrami přijatelnější. V následujícím schématu
můžete najít harmonogram míst, kde budeme čekat na jednotlivé
přípoje.
Program: Bohutín, Vysoká Pec – zahájení 10.00 hod., Bohutín
na hrázi Vysokopeckého rybníka 10.45, Kozičín (náves) –
11.00, Lazec (u kapličky) – 11.15, Podlesí (u OÚ) 11.30, Lhota
u Příbrami (hřiště) 11.45, příjezd na hřiště v Obecnici – 13.00 hod.
Všichni kdo mají zájem projet se na kole, vidět naše obce
a popovídat se starosty a zastupiteli jsou srdečně vítáni.

Za Svazek obcí Podbrdského regionu
Ing. Martin Matuna - předseda Svazku obcí

Zdravím fanoušky fotbalu, zejména naší starší přípravky ☺.

SLAVOJ OBECNICE - Kopaná

Po delším časovém úse-
ku jsem se rozhodl na-
psat pár vět o našich
nejmenších fotbalových
nadějích, které běhají
po obecnickém hřišti.
S potěšením musím sdě-
lit, že naše přípravka
prodělala obrovský pro-
gres a je radost s kluky
pracovat. Čeho si cením
nejvíce, je to, že všichni
si navzájem fandí a ko-
nečně vypadáme jako je-
den tým. S výsledků je
patrné, že až na zápas s
Milínem a 2. třetinou
na Dobříši, jsme podali
výborné výkony a stává-
me se konkurence schop-

ným družstvem.
Zejména souboj
s FK Příbram
byl nádherný a
plný emocí, což
se projevilo na
mém hlase, kte-
rý jsem dopusud
nenašel. ☺
Někdo by mohl
namítat, že vý-
sledky až tak
slavné nejsou,

ale je třeba si uvědomit, že naši hráči jsou vesměs ročníky 2004
a 2005, což spadá do kategori přípravek mladších a hrajeme
s ročníky 2002 a 2003. Především bych chtěl vyzdvihnout hrá-

če ROUŠAL Marek, ROUŠAL Patrik, SRCH Matěj „kapitán“,
Polák Jakub, OKTÁBEC Samuel, MATĚJKA Jonáš, ŠTAM-
BERK Michal, kteří podávají stabilně výborné výkony. Dále
Slavoj skvělým způsobem reprezentují: OKTÁBEC Michal,
KINTER Jindřich, ZAPLETAL Jan, ŠEFL Aleš, ŠTAMBERK
David, LOCKER Antonín, LOCKER Alois, PRŮŠA Antonín,
SIROTEK Martin, PERGELT Ondřej, KUPČI Jan, POLÁK
Jonáš, OBST Šimon, JIRÁSEK Matyáš, JIRÁSEK Tatedáš.
FOTBALU ZDAR a těšíme se na Vaši návštěvu  ☺
Obecnice – Milín 0:13
Drahlín – Obecnice 5:12
Dobříš – Obecnice  11:3
Obecnice – 1.FK Příbram B 5:6
Obecnice – Podlesí 5:9
zbývá  odehrát
1.FK B – Obecnice 15. 5. od 17:30 hodin
Obecnice – Drahlín 25. 5. od 13:00 hodin
Milín – Obecnice 2. 6. od 14:00 hodin
Obecnice – Dobříš 8. 6. od 13:00 hodin
Podlesí – Obecnice 17. 6. od 17:30 hodin

David MUSIL
TABULKA

Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK(Prav)

1. TJ Ligmet Milín 2 2 0 0 23:0 6 (6)
2. Sokol Podlesí 2 2 0 0 19:9 6 (3)
3. 1. FK Příbram B 3 2 0 1 19:19 6 (3)
4. MFK Dobříš 2 1 0 1 15:12 3 (0)
5. Slavoj Obecnice 5 1 0 4 25:44 3 (-6)
6. Sokol Drahlín 2 0 0 2 5:22 0 (-6)

Velká červnová cena rezervace
v běhu na lyžích 2013

start 25. května 2013 ve 13 hodin
z CHKOO Rezervace Obecnice

Doprovodná akce: ZÁVOD DĚTÍ na lyžích
okolo bazénu na koupališti – start v 15.30 hodin

Od 18 hodin vás srdečně zveme na parket v Rezervaci
na zábavu po VČCR. Hraje SORTIMENT.



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Obec Obecnice  •  Uzávěrka vždy 13. v měsíci  •  Grafická úprava Kateřina Stejskalová  •  Tisk Příbramská tiskárna

KNIHOVNA Obecnice

Jubilea v květnu slavili a slaví
Naděžda  Soukupová  60 let

Ivana Vosolsobě  50 let
Jana Brůčková  50 let

Jana Švajdlerová  60 let
Alena Blažková  70 let

Jarmila Hronková  50 let
Marie Šilhanová  80 let
Hana Medalová  50 let
Vladimír Dušek  75 let
František Čech  60 let

Miroslav Perman  55 let
Milan Dohnal  55 let

Jubilea v červnu budou slavit
Antonie Benešová  90 let
Šarlota Handlová  60 let
Zuzana Křížová  50 let
Věra Škodová  75 let

Hana Schnejderová  60 let
Božena Oktábcová  85 let
Miroslav Kalousek  60 let
Jaroslav Zapletal  65 let

Pavel Lukeš  50 let
Jaroslav Havelka  65 let

Milan Pešl  60 let
Josef Vostrý  75 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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Otvírací doba Pondělí 14.00 – 18.00 hod.
Středa 8.00 – 12.00 hod.

Tel.  313 105842
Od 7. 5. 2013 se koná každé úterý a středu od 14.30 do 16.30 h.
zájmový kroužek pro děti.
Četba knih – podrobný rozbor, kresba, promítání pohádek, stol-
ní hry, poznávání přírody, hraní hřišti.
V případě zájmu můžete ještě své děti přihlásit na tel. 313 105 842,
605 986 955.
Sbírka víček se koná do konce května. Víček se do této doby na-
sbíralo mnoho a jistě se ještě nějaká víčka do konce května na-
sbírají. Poté budou zaslány rodině Elišky. Tímto bych chtěla moc
poděkovat všem za účast na této sbírce. Děkuji i za Elišku.
V případě zájmu o relaxační a protahovací cvičení pro seniory se
hlaste na telefonním čísle knihovny nebo na tel. 605 986 955.
Toto cvičení by mohlo být zahájeno ke konci května. Na těchto
telefonních číslech se můžete hlásit i v případě zájmu o setkává-
ní důchodců. Na těchto telefonních číslech vám budou zodpově-
zeny i vaše dotazy.

Soutěž o nejhezčí namalovaný obrázek
V soutěži o nejhezčí namalovaný obrázek – má nejoblíbenější po-
hádková postava, které malovali žáci ze základní školy v Obec-
nici, byly vybrány tyto obrázky:
1 třída: Tonda B. – Slepička a kohoutek, Deniska – Hanna Mon-
tana, Honza – Auta.
2 třída: Helena Blažková – Princezna se zlatou hvězdou na čele,
Daník Dohnal – Rytíř, Jára Ježek – Ferda Mravenec.
3 třída: Tereza Večeřová  – Víla Amálka, Karolína Dvořáková –
Včelka Mája, Filip Kuchař – Rumcajs.
4 třída: Vojtěch Strmiska – Červená  Karkulka, Kateřina Fábe-
rová – Krteček, Hana Blažková – Kocour v botách.
5 třída: Lucie Mazánková – Křemílek a Vochomůrka, Jan Fran-
tišek Takač – O koblížkovi,  Kateřina  Matušková – Robinson
Crusoe.
Obrázků bylo mnoho a bylo těžké z nich vybírat. Všechny obrázky
jsou moc hezké a budou vystaveny v knihovně. Všem dětem moc
děkuji za jejich účast v soutěži a těším se na další spolupráci.

Kateřina Šefflová,  knihovnice

KNIHOVNA představuje knihy
LAVINA. Napsal – Jack Drummond, Přeložil – Pavel Medek,
390 stran
Malé horské středisko ve francouzských Alpách, Les Hauts des
Aigles, se jednou ročně stává středem pozornosti celého lyžařské-
ho světa. Šest nejlepších sjezdařů sezony se tu utká na nejkrko-
lomnější a nejnebezpečnější trati světa – čeká je tak zvaný „Ďáb-
lův závod“ A nejde zdaleka jen o prestiž – vítěz získá diamant
v hodnotě 12 milionů dolarů, darovaný tajemným ruským mece-
nášem. Na startu se letos schází velice zvláštní šestice – repre-
zentanti šesti různých lyžařských velmocí, mezi nimiž ale ne-
vládne jen obyčejná sportovní rivalita. A podivné očekávání pa-
nuje i mezi shromážděnými diváky, pozorovateli a novináři. Ni-
kdo z nich ale nepočítá s tím, že do závodu zasáhne i neovlada-
telná přírodní síla: schyluje se k děsivé katastrofě a život si mo-
hou zachránit jen ti nejpohotovější a nejsilnější……
365 SLŮŇÁTEK příběhy před spaním. Text-Francisca
Fröhlichová, ilustrace-Christl Voglová. redakce a produkce -
Text Case, Groningen,  237 stran, pro děti od 4 let.
Jsou všichni sloni šediví? To víš, že ne! V knížce 365 slůňátek si
můžeš přečíst, že existují sloni všech možných druhů a barev.
Jsou tu malí a velcí, opravdoví i plyšoví sloni. Prožívají všelijaká
dobrodružství, a každý den v roce je můžeš najít v této barvami
hýřící knížce pro děti od 4 let.

Sraz bývalých žáků MZŠ po 45 letech

Setkání se všem moc líbilo a pěkná slova dopisu paní
učitelky Hedviky Kuchařové a třídní učitelky paní Evy
Hlaváčové mluví za vše...

... děkujeme za krásné odpoledne a večer prožitý v sobotu
v Obecnici. Něco takového jsme nečekaly. Když před školou přichá-
zeli další a další šedesátnice (-íci), vzájemně se poznávali a rozpo-
mínali, objímali - a zahrnuli do toho i nás, bylo to až dojímavé.

Škola nás nadchla, tam se musí děti hrnout samy snad
i o prázdninách. Ty bezvadně zvolené barvy a skvěle sladěné.
Květiny - rostou, kvetou, vypadají nádherně. Co ještě pochválit?
Všechno - čistota všude, výzdoba tříd, chodeb - není to výzdoba,
jsou to práce malých umělců. Ze školy jsme odcházely jako
po prohlídce skvostného paláce. Dověděly jsme se i jméno muže,
který má o zvelebení školy velikou zásluhu - pan starosta
Josef Karas.

Hospůdka U koupaliště - to bylo zase něco jiného. Všechno
kolem venku zelené, blízko šumí obecnický potok a uvnitř hoj-
nost výborného jídla a pití - a hlavně - sedíme tu v těsné blízkosti
a povídáme, probíráme a přebíráme všechno možné, je tu veselo,
převeselo, často otřásá řehot stropem.... Děkujeme!


