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Slunce pálí jak as a já za krátkej čas, vzdám hold suchej švestce...letitá píseň od Kamarádů táborových
ohňů, zkráceně KTO, vyjadřuje mé melancholické pocity v probíhajících tropických teplotách. Na zahradách
vše bez zalévání uschne, ba i ty švestky a to by byla tragedie hlavně na Moravě. Pálí se sice i u nás v Čechách,
ale ta dobrá z Moravy... joj. Vím o čem mluvím, i když
jsem znám spíše jen jako propagátor kohoutího střiku.
Ženili jsme te na Valašsku kluka a nastalému tchánovi Václavovi musím tu jeho slivku jen do nebe vychválit. Byla to ta správná, po moravsku trnková, která na
jazyku lahodí, uvnitř hřeje, udělá dobrou náladu a člověku neuškodí. Však nám ti naši Valaši předvedli, jak
se dělají lumpárny a legrace ženichovi z Čech, po česku
sranda neboli prča. Mohli bychom se od nich občas učit
družnosti. Mám jen jednu výtku. Bláznivého moravského kohouta. Ten janek začal předvádět své umění ve tři
ráno. Pravdou je, že to vypadalo, jako když kokrhám já
po třech velkých střikách. A tak vlastně kohout Ferdinand bude strůjcem mého úspěchu v roli Argonia v lesním divadle. Protože jsem si ji od tří do čtyř celou v duchu opakoval a za tu dobu Ferda kokrhal jen čtyřikrát,
to abych neusnul. Kolegové ochotníci se určitě nad tím
prohlášením smějí pod vousy a ženy asi prskají do dlaní. Uvidíme, uslyšíme. Já jsem si při šíleném kokrhání
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kohouta Ferdy vzpomněl na naši kočku Mícu. Ta mě
chodí budit taky, ale mezi čtvrtou a pátou. Nekokrhá,
jenom mňouká, ale také mne pořádně cuchá nervy. A te
po zážitku z Moravy jí jinak neřeknu než náš kohout
Míca. Nedávno jsem si jako správný chráněný živočich
také trošičku zakokrhal radostně v Rezervaci, ostatní
živočichové vydávali jiné zvuky při svém napájení. A tak
se stalo, že jedna nejmenovaná po rozjařeném uhašení
žízně se osamoceně nekontrolovatelně odebrala k domovu. Od milovaného druha měla zakázáno nasedat na své
kolo, což byla prevence poškozování okolního obecního
majetku. Poté byla dostižena u parku a společně odvedli
kola v pořádku domů. Druhý den měli odjet odpoledne
s koly na dovolenou. Během dopoledne zvoní telefon.
Ozval se správce rezervace Nerv: „Hele už jste nakládali
kola do auta? Ještě ne, proč? Tak prosím tě to moje nenakládej. Kolo tvojí milované je u mne v garáži, ona totiž
odvedla domů to moje. To je divný, vždy jsem s ní šel
domů a sám dával kolo do garáže. Že bych si nevšiml?“
Opravdu v naší garáži bylo Nervovo kolo. Bude to asi
tím, že slunce pálí jak as a my na krátkej čas vzdali
hold mokré švestce. Přátelé, vyhýbejte se v létě švestkám, kokrhání a cizím kolům. Předejdete letním průšvihům.
bs

LESNÍ DIVADLO SKALKA v Novém Podlesí
Zdeněk KOZÁK

Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paousy
Veselohra o dvou dějstvích
pátek
sobota
čtvrtek
pátek
sobota

28. června 2013
29. června
4. července
5. července
6. července

Začátek ní
ve
p ř e d s t a in
od
ve 21 h

Režie a zvuk: Josef Hudeček
Osvětlení:
Karel Švajdler
a Anna Švajdlerová
Scéna:
Bohouš Svoboda
Josef Hudeček ml.
Iveta Urbánková
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU v Obecnici
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- Kontrola z České inspekce odpadních vod proběhla na čističce,
žádné problémy nebyly shledány
5. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních
- č. 2/2013 a č. 3/2013 – dle přílohy, OZ bere na vědomí
6. Prodej pozemků: a) PhDr. Pavel Jiroušek prodej pozemku
č.p. 934/2 – 90 m2 a pozemku 934/3 – 7 m2 v k.ů Obecnice –
obecní pozemek pod domem PhDr. Jirouška, OZ souhlasí se
prodejem a cenou 100 Kč za metr čtvereční; b) Petr Doubek
prodej pozemku č.p. 34/2 – 132 m2 v k.ú. Oseč, bývalá cesta,
dorovnání dle skutečnosti, OZ souhlasí se prodejem a cenou
100 Kč za metr čtvereční
7. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu ve výši 4/168 pozemku č.p. 973/4 v k. ú. Obecnice
od úřadu pro zastupování státu a smlouvy o bezúplatném převodu od Krajské ubytovací správy Praha – vodojem Panské lesy
- 4/168 komunikace, OZ souhlasí se schválením smlouvy s Úřadem pro zastupování státu
- pozemek a stavba Vodojem Panské lesy, OZ souhlasí se schválením smlouvy s Krajskou ubytovací správou
8. Prodej pozemku paní Koukolová – obec je vlastník, a jako
vlastník vystupuje, je jen naše rozhodnutí, zda prodáme nebo
neprodáme, nemusíme zdůvodňovat proč, pokud se pozemek
nabídl k prodeji, musí si paní Koukolová podat žádost o koupi
pozemku, OZ bere na vědomí
9. Diskuse, dopis pana Slámy, Obecnice 41 – ohledně povodní,
parkování aut a problému se svedenou vodou z okapů ze sousední nemovisti Plzeňských – bude přidána trubka pro odvod
vody (u Ontlů) viz výše, pan starosta upozorní vlastníky sousední nemovitosti na problém s vodou z okapů, která následně
způsobuje zatopení pozemku
10. S usnesením OZ souhlasí.
Ze zápisu paní Markéty Švehlové
upravil bs

Galerie Františka Drtikola Příbram
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Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 17. 6. 2013
1. Přítomno bylo 10 zastupitelů, omluveno 5 zastupitelů, 3 hosté
2. Volba komisí. Byla zvolena do návrhové: paní Poplšteinová,
paní Novotná, jako ověřovatelé zápisu: p. Urbánek, p. Petráň
3. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: paní Hronková - bez připomínek
4. Informace starosty: Povodně 2013
- částečně postihly i naší obec, převážně byly vyplaveny sklepy
Na Brůdku – p. Sláma, Kuncovi, Havelkovi, u Ontlů, kde byl
dříve rybníček, který byl kdysi zavezen se vyskytl při letošní
povodni problém. Bude řešen přidáním roury podél cesty ke
kinu (cca 70 m) a odvod vody bude rozveden do dvou částí.
- byl potřeba zásah hasičů (Obecnice a Březové Hory) u p. Šefla
na Brůdku, ucpaný kanál, vyplaveni Stočesovi,
- U Vojáka byl nutný zásah, ucpané propusti, voda pomocí bagru odvedena do lesa.
- roubenka „U Romany“ – bude upravena silnice, aby voda stékala do kanálu U Romany.
- voda způsobila škody na břehu potoka k čističce (zatáčka
u Němčáků), bude opravovat Povodí Vltavy
- vodojem Panské lesy – voda z tohoto vodojemu byla zakalená,
na základě vyjádření hygieny bylo doporučeno užívat vodu jen
po převaření, bylo vyhlášeno v úterý, v pátek bylo vše v pořádku
- praskla voda u školy – zhotovena nová vodovodní přípojka
(cca 70 m)
- škody – škody byly vyčísleny a nahlášeny ve výši 500 tis. Kč
- Kanalizace Oseč- byla schválena dotace na kanalizaci v Oseči
a dosazovací nádrž na čističce, dotace je ve výši cca 11 mil. Kč,
je to přibližně 77% celkových nákladů bez DPH, vše musí být
hotovo do 9/2015, při této příležitosti uděláme také vodovod,
budeme ho muset financovat z obecních peněz (jedná se o cca
2,7 km vodovodu)

Po roční odmlce, kdy divadlo nesehrálo
tradiční letní představení, které bývá pro
SK
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mnohé prvním poslem prázdnin, čeká na
diváky v kouzelném prostředí lesního divadla hra, která se zde již hrála v roce 1998 a poté 2005 –
Zapeklitá komedie aneb Kdosi brousí nad Paousy.
Autor Zdeněk Kozák byl asi při jejím sepisování inspirován Janem Drdou a jeho Dalskabáty. Díky pohádkovým
postavám je hra trochu nadčasová, i když je spíše pohádkou pro dospělé. Ale i dnes je svět „zaplaven lží, falší, přetvářkou, hrabivostí, lakotou, nenávistí, nesnášenlivostí,
nevěrou, pýchou a kariérismem“ a peníze, moc a pohodlný
život jsou stále velkým lákadlem. Hra ukazuje v pekelné
nadsázce, kam až může zajít byrokracie, ale i to, že solí
života je poctivost a láska, která nakonec zažene pekelnou
moc a lidé mohou zase normálně lidsky hřešit. Jisté je to,
že nebi se asi nikdy nepodaří vybudovat „takzvanou svatou obec“ už proto, že člověk je člověk, ale někdy je horší
než šelma, a i ta zvířata jsou někdy lepší než lidé, „protože
zvířata…., zvířata ty nedělají vůbec nic.“ Začátky představení jsou vždy ve 21 hodin a při přízni počasí
hrajeme v červnu v pátek 28. a v sobotu 29., v červenci ve čtvrtek 4. , v pátek 5. a v sobotu 6.
Tak se milí přátelé lesního divadla Skalka dobře bavte
a vstřebávejte jeho poklidnou atmosféru a kladnou energii.
Případně si z předvedené hry vezměte i poučení a dál nás
mějte rádi, tak jako my máme rádi vás, naše diváky.
Vaši ochotníci

si Vás dovoluje pozvat

na

výstavu Jitky Anlaufová

MÍSTA
Galerie Františka Drtikola,
Zámeček – Ernestinum Příbram

5. 6. – 14. 7. 2013
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
w w w. g a l e r i e - d r t i k o l . c o m
Jitka Anlaufová se narodila v roce 1962 v Příbrami.
Studovala na Střední průmyslové škole strojní v Příbrami,
Střední odborné škole výtvarné v Praze,
na Akademii výtvarných umění v Praze,
v ateliéru monumentální malby prof. R. Koláře,
ateliéru intermediální tvorby prof. M. Knížáka,
ateliéru krajinářské malby prof. F. Hodonského.

Výstava
ZDENĚK BURIAN (1905 – 1981)

NA VLNĚ DOBRODRUŽSTVÍ
Zámeček – Ernestinum Příbram, Retro Gallery Praha

14. 6. – 11. 8. 2013
otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Opět po měsíci máte možnost si přečíst, co jsme dělali,
či co se událo. V době, kdy vycházel minulý zpravodaj, jste nás
mohli vidět, jak čistíme koupaliště. Přesněji to bylo ve středu
15. května, kdy jsme tam byli v podstatě celé odpoledne. Ještě
před samotným čištěním jsme museli pročistit odtok z koupaliště, kde byl zaseknutý kámen. Poté jsme už jeli standardním
systémem splachování od malé hloubky až po tří metrovku.
Počasí naštěstí vyšlo, že svítilo sluníčko celý den a tak bylo
i teplo. Velký dík patří všem zúčastněným na této akci a to byli
P. Zima, M. Kuchař, M. Rössner, T. Handl, L. Doležel a J. Lukáš.

Hnedka v pátek 17. května si určitě někteří z vás všimli
v dopoledních hodinách většího ruchu kolem hasičárny. Na tento den jsme byli domluveni, že se do hasičárny půjdou podívat
děti z mateřské školy. A tak jsme tedy vyjeli s oběma vozidly
před budovu. Po příchodu dětí jsme se od nich dozvěděli spoustu věcí, které jsou užitečné, velice nás překvapila jejich znalost.
Poté se děti mohli ptát na nejrůznější věci a vyzkoušet si věci,
ve kterých jezdíme k zásahu. Samozřejmostí byla prohlídka
vozidel, na což vždy vzniká velká fronta.

Tento den byl hezky slunečný, vytáhli jsme dětem vysokotlak
a každý si mohl zastříkat. Protože děti byly hodné, všechny
jsme provezli naším autem po obci. Chtěl bych poděkovat všem
zúčastněným na tomto dni a doufám, že příští rok se na nás
děti opět přijdou podívat.
Druhý den v sobotu 18. května jsme, jsme byli pozváni
na vítání nového vozidla do Bratkovic. Kolegové dostali dotaci
na úpravu vozidla Defender. Myslím si, že úprava se jim hezky
povedla, jak se říká, snad toto vozidlo nebudou moc často potřebovat. Po oficiálním přivítání vozidla, které bylo u Hasičské
zbrojnice jsme se přesunuli na louku za obcí, kde se pořádali
závody „Bratkovické kolečko“. Tyto závody byly sestaveny
hlavně pro děti. A že jich tam nebylo málo. Celý program probíhala i prohlídka hasičské techniky, kde jste mohli vidět jak
našeho Sobola, Defender, Tatru 815 a Unimoga ze stanice HZS
Příbram. Z našich řad jste tam mohli vidět P. Zimu, M. Kuchaře, M. Rössnera a T. Handla.

Abychom tento týden toho neměli málo, tak v neděli
19. května jste se mohli od 13:00 dojít podívat na okrskovou
soutěž do Obecnice. Celkem jste mohli vidět sedm týmů ze tří
SDH. Bohužel, naše SDH mělo zastoupení jen v kategorii Muži.
Trochu to možná kompenzuje fakt, že naši muži opět obhájili
putovní pohár, který se na naší hasičárně už hodně dlouho ohřívá. A to naši ještě cca deset minut před začátkem soutěže neměli sestavu, jakou poběží. Velký boj byl mezi ženami z Kardavce a Sádku, kde se bohužel ženám ze Sádku rozpojila hadice, a tak vlivem sčítání obou útoků byly druhé. V mužích za
našimi kluky skončilo družstvo Sádek, což bylo pro všechny
velkým, překvapením. Já jen doufám, že na příští rok bude
naše zastoupení větší. Chtěl bych všem, kteří se aktivně účastnili jak přípravy, tak odklidu cvičiště, poděkovat.

(pokračování na str. 4)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(dokončení ze str. 3)

Po celkem krásných slunečných dnech se zatáhlo a dost pršelo, a tak ani se nemůžeme divit, že se nám v sobotu, 1. června
v 21:58, rozezněla siréna. Tímto zařízením jsme byli svoláni
na čerpání zatopených sklepů
a hlavně v pročištění propustí,
které se ucpávaly větvemi z lesní těžby. Po ucpání propusti pak
voda tekla po cestách a zahradách do sklepů. Tento den jsme
čerpali v domech, kde se nám
pomocí pytlů s pískem podařilo
odklonit vodu od domu. Po domluvě s p. starostou jsme ve tři
hodiny ráno končili, ale následující den byl v devět hodin sraz
na hasičárně. Ten, kdo se ozval
bu p. starostovi, nebo veliteli
jednotky, dojela k němu se vyčerpat voda. Tento den jsme tedy
až do deváté hodiny večerní jezdili.
I když situace se už uklidnila, a hlavně nepršelo, mohli jste
i v pondělí vidět naše hasiče, jak jezdí po obci. Hlavní bylo odklidit zatáčku „u Vojáka“, kde se ucpala propust a voda tekla
po cestě a vynesla na ní spoustu kamenů, což pro motoristy
bylo velice nepříjemné a nebezpečné.
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Ve středu 5. června jste naše kluky mohli vidět v Čenkově,
kde čerpali vodu ze zatopené stavby. I když to tak nevypadalo,
tak se dvěma čerpadly se zde zdrželi celé odpoledne.
V neděli, 8. června jste mohli vidět vyjet obě naše vozidla
směrem na Drahlín. Byli jsme požádáni kolegy, jestli bychom
tam mohli přijet ukázat naši techniku na dětský den. Když
jsme přijeli ke hřišti, program už tam běžel v plném proudu.
Děti na hřišti plnily různé soutěže např. skákání v pytli, hod
míčkem na terč, chodily na chůdách a spoustu jiných soutěžních disciplín. Na hřišti byla také k vidění ukázka rádiově řízených modelů letadel, při které došlo k nečekanému selhání
vrtulníku a bylo vidět, jak se bezvládný vrtulník zřítil k zemi.
My jsme byli požádáni, abychom z tatry natáhli pro děti jeden
proud hadice typu „D“. Děti pak s tímto proudem běhaly určenou tra cca 20 m, kde na konci byly dva plechové terče, které
měly srazit. Této akce se zúčastnil P. Juříček, M. Rössner
a později dorazil M. Kuchař.
V uplynulém měsíci se ještě někteří naši členové zúčastnili
školení na řezání motorovými pilami, což my hasiči potřebujeme. Dále se rozrostla naše základna o nosiče dýchací techniky,
kterou dost často hasiči používají.
Tak to je výčet uplynulého měsíce, a co nás čeká na prázdniny?
No tak jako obvykle tj. 20. července o pouti jste všichni zváni
na Memoriál Františka Housky, který se koná na hřišti
Slavoje od 13 hodin (viz plakátek), tak nás přijte podpořit.
S přáním hezkých prázdnin
Petr Zima, velitel SDH

ĎÁBLÍCI OBECNICE
Chceš se stát malým hasičem? Naučit se požární sport,
účastnit se soutěží a zažít mnoho zážitků s hasiči? Chceš
se věnovat něčemu, co muže být v životě i užitečné? Prožít
chvíle, které jsou u mnohých dětí snem? Mnoho zábavy,
kolektivní spolupráce a nové kamarády, se kterými se budeš snažit uspět v různých disciplínách, s námi můžeš zažít každý týden jedno odpoledne.
SDH Obecnice nabízí možnost přihlásit se do nově vznikajícího dětského hasičského družstva.

Jsi kluk nebo holka ve věku od 6 do 11 let?
Tak neváhej a přihlas se na:
dablici.obecnice@gmail.com.
Se zájemci bude uskutečněna informační schůzka
po předchozí dohodě na dané e-mailové adrese.
Petr Zima

POVODNĚ Obecnice 2013
V sobotu 1. 6. 2013 kolem 22.30 hod. zasáhla povodeň i naši
obec. V 19.00 hod. velitel jednotky monitoroval Obecnický potok po vydatných srážkách, které spadly na Brdech. Jednalo se
přibližně o 102 mm. Ve 22.30 hod. byl vyhlášen poplach pro
jednotku Obecnice, která vyjela k vyčerpání vody z rodinného
domu u Obecnického potoka. Při příjezdu již bylo zřejmé, že
bude více zásahů, jelikož se potok zvedl na úrověň 2. povodňového stupně. Velitel jednotky společně se starostou obce monitoroval celkový stav. Během monitorování začaly přicházet žádosti občanů Obecnice o pomoc. Byla vytipována místa, kde byl
nutný okamžitý zásah, a kde bylo potřeba počkat, až voda klesne. Ve 23.30 hod. velitel jednotky vzhledem k rozsáhlosti a počtu událostí požádal operační středisko v Kladně o vyslání posil z Příbrami. Po příjezdu byla Příbramským dobrovolným
hasičům z Březových Hor určena část obce. Zásah jsme ukončili
ve 3.45 hod. V neděli 2. 6. vyjela v 9.00 hod. jednotka k místům, kde již voda opadla. Zásah byl ukončen ve 20.30 hod.
V pondělí v 7.00 hod. byla jednotka opět povolána k čištění
propustí a komunikace Obecnice - Příbram od naplaveného kamení a bahna. Zásah jsme ukončili v 16.00 hod. Byla vyčerpána

voda celkem z 25 rodinných domů a garáží, vyčištěny 4 propustě, náhod do čistírny odpadních vod a 2 mosty. Počet událostí,
o které se postarali hasiči z Březových hor, mají zaznamenán
ve své evidenci. Škody na majetku občanů tentokrát byly minimální. Poškozeny byly spíše komunikace, které porušila voda.
Petr Juříček
velitel jednotky JPO III Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
NAVŠTÍVILI JSME PRAŽSKÝ HRAD
Ne každému se podaří vidět Pražský hrad pěkně zblízka.
My jsme měli to štěstí a navíc jsme získali přímo domácí
průvodce. Díky kpt. Bc. Davidu Musilovi, kpt. Mgr. Vladimíru Hodouskovi, št. prap. Bc. Martinu Kuncovi jsme měli
odborný výklad a pěkné zážitky.
Na nádvoří nás očekávali příslušníci Hradní stráže, kteří se nás ujali, provedli nás některými zajímavými místy,
seznámili nás s historií a současností Pražského hradu
očima Hradní stráže. Nejdříve jsme se podívali do Prašné
věže (zde byl dříve uskladňován střelný prach), kde jsme si
prohlédli historické oblečení Hradní stráže a získali jsme
základní přehled o její historii. Pokračovali jsme do Svatovítského chrámu. Dýchla na nás vznešenost. Podívali jsme
se i do hrobky. Pan kpt. Musil nás provedl také Jižními
zahradami. Jsou opravdu překrásné. Odtud jsme se vrátili
k Hradu. Seznamovali jsme se s dalšími historickými údaji. Viděli jsme i korunovační klenoty, ale jednalo se pouze
o kopie. I tak vypadaly vznešeně. Na nádvoří nám neuniklo
střídání stráží. Působilo na nás slavnostně.
Návštěva Hradu a jeho zajímavostí se nám moc líbila.
Děkujeme za dokonalou přípravu této akce a za to, že jsme
si 5. června 2013 mohli odnést velký zážitek z míst, která
jsou spojena s naší historií a současností, a poučili jsme
o minulosti i současnosti Hradní stráže.
N. Hartzová, S. Tóthová

Zotavovací pobyt žáků Masarykovy
ZŠ Obecnice
V pondělí 3. června 2013 bylo nepříznivé počasí. Pršelo
a mezi rodiči panovala nejistota, jestli se plánovaný zotavovací pobyt poblíž Lipna uskuteční. Podle informací z Kobylnice, místa našeho pobytu, nestálo výjezdu nic v cestě,
a tak jsme vyrazili.
Areálem lesního penzionu jsme byli nadšeni. Překvapilo
nás pěkné ubytování s příjemnou atmosférou. Náplň naše-

ho programu byla přizpůsobena zařazení do skupin – pěší
turistika, cykloturistika. Obě skupiny navštívily zajímavá
místa, cyklisté měli výhodu v tom, že se mohli přepravovat
na větší vzdálenosti. K největším zážitkům patřily cesty
kolem vodní nádrže Lipno, návštěva Frymburku, Vítkova
hrádku, Vyššího Brodu. Všechna očekávání předčila prohlídka Stezky korunami stromů s jejími adrenalinovými
zastaveními a výstavy Ujíždíme na legu. Měli jsme čas i na
sportování, v areálu penzionu každý využil nejrůznější příležitosti – kopaná, střelba na koš, přehazovaná, stolní tenis apod. Navštívili jsme také aquapark i bobovou dráhu.
Během celého pobytu jsme získávali nové poznatky o místě
a o jeho historii, procvičili jsme si práci s mapou i orientaci v terénu a učili se další dovednosti. Ani nám nepřišlo, že
se vlastně i učíme. Spokojenost doplňovala i dobrá strava
i výborná nálada. Celou dobu panovala příjemná atmosféra. Když jsme měli 8. června odjíždět domů, někomu se ani
nechtělo, ale někomu už se stýskalo. Zotavovací pobyt se
velmi vydařil a odnesli jsme si jen ty nejlepší vzpomínky.
K. Hrubá, Z. Bíza

Jak ten čas letí
Jak jste si mohli všimnout, ve výloze prodejny Nábytek
Hrubý se objevilo tablo. Ano, je naše, žáků IX. třídy Masarykovy ŽŠ Obecnice. Už od začátku deváté třídy jsme přemýšleli, kam půjdeme na střední školu a kde budeme pokračovat ve svém vzdělávání. 15. března už museli být
všichni rozhodnuti. Odevzdávaly se přihlášky ke studiu.
V dubnu se všichni dověděli, zda byli přijati. Všem spadl
obrovský kámen ze srdce.
Když si vzpomenu na těch skvělých devět let strávených
se spolužáky – všechny výlety, školy v přírodě, přestávky,
společné zážitky – obávám se, že mi budou chybět. Zážitky
i spolužáci. Na druhou stranu si myslím, že se všichni těší
na nové prostředí i na lidi, se kterými se setkají.
(pokračování na str. 6)
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Jak ten čas letí
(dokončení ze str. 5)

Chtěla bych poděkovat všem spolužákům, se kterými
jsem mohla prožít krásných devět let na základní škole.
Chtěla bych poděkovat všem trpělivým učitelům za to, že
nám předávali vědomosti i dovednosti důležité pro život.
Miloslava Ježková

ERBENOVA KYTICE v novém provedení
31. května 2013 se žáci páté, šesté a sedmé třídy vypravili do Prahy. Jejich cílem sice bylo Divadlo v Dlouhé,
ale tentokrát v těchto prostorách v rámci festivalu Dítě
v Dlouhé vystupovalo DIVADLO RADOST z Brna.

Erbenovy balady Kytice, Vrba, Vodník, Zlatý kolovrat
a Svatební košile nastudoval režisér Petr Nosálek, který
byl i autorem scénáře. Děti zaujaly zejména výrazové prostředky – slovo, přednes, scénický obraz, písně, živá hudba, loutky, marionety. Představení bylo velmi zajímavé a většina dětí po jeho skončení vhazovala do hlasovacího košíku
lísteček s obrázkem, na němž stálo „Velmi se mi líbilo“.
Po skončení divadla se žáci zapojili do výtvarné soutěže,
kterou podporovala firma Stabilo, ta připravila výtvarné
potřeby, které jsme si mohli odvézt do školy. Obrázky byly
velmi hezké. Na jednom plakátu vytvořili žáci vrbu s obličejem ženy, na druhém kytici a v každém lístku jednu ilustraci ke zhlédnutému představení. Jak budou výsledky
práce hodnoceny porotou, to se uvidí. V každém případě
byly děti s oběma akcemi velmi spokojené.
ka

M AT E Ř S K Á Š KO L A v Obecnici
Dne 17. 5. 2013
děti z MŠ navštívily místní hasičský sbor, kde si
prohlédly vybavení hasičů. Pan
Juříček děti seznámil s prací
hasičů, ukázal
jejich výstroj, vybavení a vysvětlil, k čemu jim
přímo slouží.

Děti si mohly prohlédnout nová hasičská auta, vyzkoušely
si vysílačky, helmy, masky, zastříkaly si s hadicí a na závěr
se děti svezly hasičským autem. Dětem se tato akce velice
líbila a děkujeme p. Juříčkovi za exkurzi.
20. 5. 2013 se uskutečnil zápis do MŠ.
22. 5. 2013 se uskutečnila půldenní vycházka, na které se
byly děti podívat na daňky, různé druhy ryb a okrasné keře
u paní Vyšínové na Šachtičce. Děti nejvíce zaujaly zvířátka (daňci, bengálské ovce, srnka, kozy a ryby).

13. 6. 2013 jsme byli na školním výletě: „Čapí hnízdo“,
kde měly děti připravený program – včelaření a hry s ekologickou tématikou a poznávání života.
R.M.

Sraz spolužáků po 52 letech
V sobotu 1. 6. 2013 jsme se po 52 letech setkali s bývalými spolužáky z Masarykovy základní školy.
Chceme touto cestou poděkovat panu Jaroslavovi Kadlecovi za ochotu a vstřícnost, se kterou nás po krásné, čisté
a barevné škole provedl. Také děkujeme vedení školy
za umožnění prohlídky.
K příjemnému posezení jsme využili naši staročeskou
hospodu, kde jsme vzpomínali na krásné roky mládí,
na spolužáky, kteří už, bohužel, nejsou mezi námi a při dobrém pohoštění jsme vydrželi skoro do půlnoci.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Na trase mezi Brnem a Pálavou
Při vyřknutí slova Pálava se asi každému z nás vybaví
sluncem zalitý kraj vinic, zrcadlící se na hladině Novomlýnských nádrží, které podkovovitě obklopují severní úpatí Pavlovských vrchů-Pálavy. Tato výrazná vápencová
hradba dominuje lehce zvlněné krajině a motoristé jedoucí
po dálnici D2 z Brna směrem ke slovenské hranici jí zcela
určitě nemohou přehlédnout, zrovna tak jako motoristé,
kteří pro změnu směřují z Brna k rakouské hranici u Mikulova. O Pálavě však dnešní povídání nebude, to si nechám na jindy. Dnes bych se zastavil zhruba tak na půli
cesty mezi Pálavou a jihomoravskou metropolí Brnem –
v Rajhradě a v nedalekých Židlochovicích. A co že je zde
tak zajímavého, že tato místa stojí za zastávku? Na okraji
obce Rajhrad se nachází benediktinský klášter, který je
nejstarším klášterem na Moravě a náleží k nejstarším moravským církevním institucím. Podle legendy zde měl již
v 10. století existovat klášter basiliánů, založený sv. Cyrilem. V roce 1045 daroval český kníže Břetislav I. břevnovskému klášteru opuštěný hrad s názvem Rajhrad a založil
v něm klášteřík sv. Petra a Pavla. O tři roky později byl
klášteřík proměněn ve skutečný klášter, který byl podřízen břevnovskému opatství. Klášter neměl lehký osud, během 13. až 17. století byl několikrát obsazen a vydrancován, v roce 1619 byl moravskými stavy zrušen, po Bílé
hoře se však řeholníci do kláštera znovu vrátili. V roce
1813 bylo probošství povýšeno císařem Františkem I.
na opatství a po celé 19. století byl klášter centrem vzdělanosti, zejména v oboru historických věd a chrámové hudby. Na konci 20. století byl klášter využíván jednotkami
československé armády, v roce 1990 byly objekty vráceny
řádu, který postupně rekonstruuje celý areál. V roce 2005
zde byl otevřen Památník písemnictví na Moravě, který
spravuje slavnou benediktinskou knihovnu s 65 000 svazky knih. Při mé návštěvě tohoto místa jsem se podíval nejen do zmiňovaného památníku, ale měl jsem štěstí a pronikl jsem i do kostela sv. Petra a Pavla a přilehlých prostor.
Konala se tady totiž svatba. ☺

Pár kilometrů od Rajhradu se nachází nevelké městečko
Židlochovice, ležící na úpatí výrazné výšiny Výhon. V roce
1349 se tu připomíná tvrz, mezi jejíž majitele mj. patřily
slavné rody Valdštejnů, Pernštejnů a Žerotínů. Posledně
jmenovaný rod z obce vytvořil významné centrum českých

bratří s bratrským sborem, v němž v roce 1590 působil Jiří
Strejc, jeden z překladatelů Bible kralické. V roce 1819 se
židlochovické panství dostalo do majetku habsburské císařské rodiny, posledním majitelem byl arcivévoda Bedřich, kterému toto panství patřilo až do vzniku Československé republiky. V roce 1873 získala obec městský statut,
v roce 2003 se pak Židlochovice staly obcí s rozšířenou
působností, jejíž správní obvod čítá celkem 24 obcí.
Ve městě se nachází řada pamětihodností, já jsem při své
procházce věnoval pozornost těmto cílům: zámku a parku,
bývalému cukrovaru a budově radnice. Na místě původní
tvrze, opevněné vodními příkopy, dnes stojí zámek, který
byl několikrát stavebně upravován. Dnešní podoba je
v empírovém slohu. Zámek v roce 1919 připadl do majetku
státu, v roce 1924 se zámecký objekt stal letním sídlem
prezidenta T. G. Masaryka. Dnes je zámek nepřístupný,
z části je využíván jako hotel a z části jako sídlo Lesního
závodu Židlochovice. Přesto je možné do zámku nahlédnout, vždy první víkend v září je zámek otevřen i pro veřejnost. Celoročně je však přístupný zámecký park, který
má rozlohu 23 ha a postupem doby byl přebudován do anglického stylu. Na levém břehu řeky Svratky se nachází
protáhlé náměstí, které uzavírá v jádru gotická radnice,
jejíž dnešní podoba pochází z roku 1559. Velice zajímavým
objektem jsou i pozůstatky cukrovaru, který patřil k nejznámějším v českých zemích. Jeho počátky sahají až do
roku 1836, kdy bylo zřízení cukrovaru povoleno Francouzi Florentu Robertovi. Ten jej uvedl do provozu v roce 1838
a k definitivnímu ukončení výroby v něm došlo v roce
1991. Pozůstatky - filtrační věž a komín bývalého cukrovaru - byly v roce 2008 prohlášeny Ministerstvem kultury
ČR za kulturní památku.
O výrazné výšině Výhonu jsem se již zmínil, ta také bude
posledním cílem tohoto výletu. Auto je možné zaparkovat
na parkovišti u místního informačního centra (to se nachází vedle radnice) a odtud vyrazit na vrchol Výhonu
(355 m.n.m.). Zde jsem se napojil na zelenou turistickou
značku, která mě po 2 km dovedla do cíle. Zde mě čekala
zajímavá rozhledna s názvem Akátová věž. Rozhledna je
vysoká 15,7 metrů, s jímací tyčí hromosvodu je pak ještě
o 2 metry vyšší. Otevřený vyhlídkový ochoz je umístěn
ve výšce 14,5 metrů nad zemí a stoupá na něj celkem
76 schodů. Vyhlídková věž má kruhový půdorys o průměru 3,7 metrů, konstrukce rozhledny má základ ve 30 nosných sloupech, které tvoří pláš stavby, nosnou konstrukci schodiště i celé stavby. Na stavbu bylo použito akátové
dřevo a ocelové spojovací prvky. Rozhledna je volně přístupná po celý rok, z jejího ochozu je v podstatě kruhový
výhled. Je možné spatřit samotné Židlochovice, areál
v Rajhradu, Drahanskou vrchovinu, brněnskou městskou
aglomeraci s jejími jednotlivými částmi, na jihu je to pak
Pálava s Dívčími hrady a jezero Novomlýnských nádrží.
Stejnou cestou je možné se vrátit zpět nebo využít část
naučné stezky „Výhon, turistický okruh s rozhlednou“.
Až budete někdy projíždět tímto směrem na Pálavu, udělejte si chvilku a vystoupejte na rozhlednu. Odmění se vám
nezvyklým výhledem do sluncem zalitého kraje vinic, který se zrcadlí na hladině Novomlýnských nádrží.
Z cest vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY / Piju, piješ, pijeme
Voda je základ života, bez vody uhyne i ten nejodolnější tvor a rostlina. Je nejvhodnějším dopravním prostředkem pro všechny procesy, které v našem
těle probíhají. Jejich výsledkem je, že i díky vodě chodíme,
dýcháme, spíme, jíme, přemýšlíme... Voda je taxi pro transport kyslíku v našem těle, je to popelářský vůz pro všechny škodliviny, které je třeba z těla vyplavit. Její nedostatek
je znát všude - vysychá kloubní tekutina, na kůži přibývají
vrásky, plicní sklípky jsou méně odolné k infekci, může se
objevit pocit suchých očí... Chybí-li asi 10% tělesné vody,
stoupá krevní tlak a zvyšuje se zátěž srdce, roste riziko cévní mozkové příhody a infarktu myokardu. Tělo si vodu vezme všude, kde se dá. Vlivem nedostatečného příjmu vody se
může rozvinout osteoporosa, mozek se ozve bolestí hlavy,
poruchami soustředění, únavou, změnami nálady, zapomnětlivostí. Ani játra nebo ledviny nemohou bez dostatku
vody dobře fungovat, a to jsou nejdůležitější orgány pro vylučování toxinů z těla. Toxiny jsou v tlustém střevě rovněž
naředěny vodou. Při jejím nedostatku jednak vzniká nepříjemná zácpa a jednak se prodlužuje doba kontaktu těchto
toxinů se střevní stěnou. Z tekutiny, kterou denně přijmeme, asi polovinu vymočíme. Dalších 40% tekutiny ztrácíme
plícemi při dýchání, část tekutiny odchází se stolicí, ženy
ztratí něco tekutiny i během menstruace. Voda nám pomáhá
udržovat tělesnou teplotu a brání přehřátí, a proto při sportu nebo za parného počasí se odpaří z povrchu těla 2-3 litry
vody. Během odpočinku každý organismus regeneruje a přitom pozvolna dehydratuje. Proto první, co bychom měli po
ránu udělat, není vypít šálek kávy, ale sklenici vody. Vhodný je i ovocný čaj, ředěný džus nebo vlažná voda s čerstvou
š ávou z citronu. Pokud cítíme žízeň, je už něco v nepořádku. Mozek dává vědět, že je pět minut po dvanácté a s pitným režimem je třeba rychle něco udělat. Ale pozor, každý z
nás musí během života vystačit jen s jedněmi ledvinami a ty
mohou za hodinu zpracovat pouze asi 3 deci vody. Pokud
vypijeme velké množství tekutiny naráz, voda odchází
močí nevyužita i s potřebnými živinami. Na ledviny je třeba brát ohled a pít celý den průběžně. Denně bychom měli
vypít cca tři a půl deci na 10 kg váhy. Pokud je moč téměř

bez barvy a zápachu, je to známkou dobrého pitného režimu. Tmavá koncentrovaná intenzivně zapáchající moč je
známkou toho, že organismus potřebuj řádně zavlažit.
A co je vhodný nápoj, který nezatíží náš organismus? Kromě vody potřebujeme dodat i některé minerály, což je důvod zařazení minerálních vod do pitného režimu. Kvalitní
čaj dodá vitaminy skupiny B, vitamin C a E. Za studena
lisované džusy dodají energii i vitaminy, mléčné výrobky
zase probiotické kultury pro správné zažívání. S mírou bychom měli pít perlivé minerálky a slazené vody, které pro
obsah jednoduchých cukrů nebo umělých sladidel zatěžují
ledviny, mají negativní vliv na kvalitu zubů, kostí, vyplavují z těla potřebné stopové prvky a nahrávají obezitě.
Desatero, proč pít vodu: 1. Dáte-li si sklenku vody před jídlem, sníte toho méně. 2. Dáte-li si sklenku vody každých
cca 30-40 minut, metabolismus se oživí a spalujete více kalorií. 3. Svaly tvoří ze 70% voda a dostatečný přísun vody
je pro ně přísunem energie. 4. Voda je nepřítelem suché
a vrásčité pleti. 5. Dehydratace je nejčastějším spouštěčem
bolestí hlavy. 6. Mozek tvoří voda celých 95% a její dostatečný přísun vede ke zvýšení jeho aktivity. Mozek je vybíravý, nejvíc mu prospěje čistá voda eventuelně obohacená
magnéziem a dalšími stopovými prvky. 7. Dostatečný pravidelný přísun vody posiluje imunitu. 8. Voda je skvělým
pomocníkem trávení a je naprosto klíčová v boji se zácpou.
Pomáhá vyplavit ze střeva množství toxinů a odpadních
látek, které by jinak ve střevě zahnívaly. 9. Voda pomáhá
vyplavování endorfinů (hormonů dobré nálady) z mozku.
10. Lidské vajíčko tvoří voda z 96%. Dostatečná hydratace
je vhodnou vstupní podmínkou pro početí. Vodovodní kohoutek je po ruce vždy, ale ne každému kohoutková voda
vyhovuje. Její úprava chlorem může mít negativní vliv na
chu , proto je vhodné ji nechat několik minut odstát.
Zvláš pro kojence je kvalita vody důležitá a vždy bychom
se měli o její zdroj zajímat. Důležitá je tedy i otázka „co
piješ“. Káva a alkohol mezi vhodné zdroje zavodnění organismu rozhodně nepatří. Navíc hrozí riziko, že byste někdy
mohli z hospůdky dovést domů i něco cizího.
Podle časopisu „Moje zdraví“ 6/13 a z vlastní zkušenosti Drso

Spolkový dům Obecnice – KNIHOVNA
Dne 13. 5. 2013 se ve Spolkovém domě konala prezentace
o Číně. Prezentaci nám přednesl pan Stanislav Venclík,
který nějaký čas v Číně pobýval. Prezentace byla moc zajímavá a naučná. Dozvěděli jsme se o kultuře v Číně, o zvycích obyvatel. Také jak se lidé v Číně stravují a jak žijí.
Například jsem zjistila, jak je někdy složité sehnat v Číně
lístek na vlak, pokud si ho dopředu neseženete. Také mají
moc pěkná pravidla v dopravě, například kruhovém objezdu. Musíte být hodně drzí a vjet na kruhový objezd, jinak
tam můžete stát také hodiny, než se na něj dostanete. No
a nějaké to auto v protisměru na tom kruhovém objezdu
také není nic divného. Jezdí se na něm doleva i doprava.
Já osobně bych tam stála hodně dlouho, protože to se jen
tak nevidí. Nestála bych tam proto, že bych nechtěla pokračovat v jízdě, ale proto, že je to opravdu legrační. Představte si, že stojíte na kruhovém objezdu a auta jezdí naproti sobě, mezi nimi cyklisti, lidé na skútrech a ještě se
k nim přidají autobusy. Celkem trochu aspoň pro mě chaos. Bylo hodně krásných fotek a pěkných videí a prezentace se prodloužila skoro na tři hodiny. Pan Venclík nám při-

slíbil prezentaci zase někdy opakovat. Já osobně na ni půjdu znovu. Tímto bych mu chtěla zároveň poděkovat a těším se na další spolupráci.
Od 8. 7. 2013 – 19. 7 2013 bude knihovna uzavřena z důvodu dovolené.
Od 7. 8. 2013 bude provoz ve Spolkovém domě a knihovně
omezen.

9

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2013

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 1. 6. 2013 se konal ve spolkovém domě Den dětí.
Pro děti byly připraveny soutěže, paní Karasová upekla
dětem perník a děti dostávaly za své výkony sladké odměny a bublifuky. Paní Katka Stejskalová nám věnovala pro
děti bločky, pexesa a omalovánky. Pro děti byla připravena
např. soutěž ve střelbě ze vzduchovky, přetahování na
laně, kuželky, házení tenisáků, stříhání po slepu, házení
kroužků, soukání cukru atd. Dětský den se povedl a myslím, že se tu dětem líbilo. I ten déš nechal děti alespoň
chvilku zasoutěžit. Potom však začalo pršet a dětem byla
v knihovně promítnuta pohádka. I na tu nepřízeň počasí
to bylo fajn a doufám, že příští rok se tu sejdeme znovu
a snad bude i to počasí moudřejší. Tímto všem děkuji za pomoc při přípravách dětského dne.

Tvořivé kurzy s paní Blankou Sýkorovou
Od září 2013 se budou konat ve Spolkovém domě tvořivé
kurzy s paní Blankou Sýkorovou. Zde je nabídka kurzů.
Korálkování, decoupage, pedig, papírový pedig, ovčí
rouno, dekorace, enkaustika, fimo, malování pravou
hemisférou, práce s papírem, automatická kresba.
V případě zájmu o některý z těchto kurzů, nás prosím kontaktujte na tel. číslech knihovny 313 105 842, 605 986 955,
nebo Obecním úřadě 318 614 056. Děkuji.
Šefflová

KNIHOVNA Obecnice představuje knihy
Vlasta JAVOŘICKÁ (25. března 1890, Studená
u Telče – 1. srpna 1978, Velký Újezd u Moravských Budějovic) byla česká spisovatelka, autorka velkého počtu románů a povídek z venkova, jejichž osou jsou především milostné příběhy.
Vlasta Javořická,
vlastním jménem
Marie Barešová,
provdaná Zezulková, pocházela
z lékařské rodiny.
V jednadvaceti letech se provdala
za účetního místní továrny na

masné výrobky a vychovala šest dětí (pět vlastních a jednoho sirotka po zemřelé příbuzné. Publikovala v celé řadě
katolických kalendářů a regionálních periodik, později
i v celostátních listech vydávaných Československou stranou lidovou (například v deníku Lidová demokracie a brzy
začala vydávat i knihy) Psala romány pro dospělé i pro
mládež, veršované pohádky, povídky i rozsáhlé vesnické
kroniky a v období první republiky patřila k nejoblíbenějším autorům čteným na vesnici. Po podepsání Mnichovské
dohody napsala Javořická dopis Stalinovi, v němž se vyznala ze zklamání z toho, že Sovětský svaz Československu nepomohl. Zřejmě proto byla po německé okupaci její
díla vydávána omezeně a od roku 1946 již vůbec ne. Po roce
(pokračování na str. 10)
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KNIHOVNA Obecnice představuje knihy

Recitace v knihovně
Dne 12. června 2013 se konala v naší knihovně soutěž v recitaci. Recitace byla uspořádána pro děti naší školy. Učitelé měli za úkol vybrat z každé třídy tři zástupce,
kteří postoupili do finálového kola recitace. Bylo to pěkné
dopoledne, plné krásných básniček a dobré nálady. Děti měly
připraveny opravdu pěkné básně a všichni odrecitovaly na
jedničku. Proto bylo pro porotu velice těžké vybrat vítěze.
Vybíralo se ze tří kategorií 1. - 3. tř., 4. - 6. tř. a 7. - 9. třída.
každé kategorie bylo vybráno pět dětí, které obdržely diplomy a drobné ceny. Ostatní děti dostaly pamětní listy a sladkou odměnu. Všem byla předána fotografie na památku.
Tímto moc děkuji dětem i učitelům za jejich účast v této soutěži. Přeji krásné prázdniny a těším se v příštím školním
roce na další spolupráci.
Vaše knihovnice

křes anské katolické morálky. Je autorkou rozsáhlého
díla, které čítá na 240 položek, z čehož je 113 románů. Její
tvorbu lze typově rozdělit do pěti skupin:
První skupina navazuje na žánrové líčení maloměstských
domácností a na sentimentální milostné novely (Osudy
srdcí, Dvojí polibek), skupina druhá je populární odnoží
vesnického realismu (Bez lásky, Na Veveřím gruntě,
Na faře, Granáty). Třetí skupinu tvoří zamilované románky se zběžně načrtnutými reáliemi a s důrazem na popis
milostného příběhu (Na nůž, Petra), která se dají zařadit
do tzv. červené knihovny. Zvláštní skupinu její tvorby tvoří práce vzniklé po roce 1948, kdy v obšírných vesnických
kronikách popisovala na osudech několika generací selských rodů rozlehlé úseky našich nejnovějších dějin včetně násilné kolektivizace zemědělství (Malá ale naše, Meze
rozorané, Dva mlýny).
Vlasta Javořická je také autorkou šestidílné autobiografie
Můj život. Seznam knih Vlasty Javořické najdete v knihovně. Některé knihy máme v knihovně k zapůjčení.

Ve Spolkovém domě v Obecnici jje
e otevřena

výstava fotografií
výtvarnice Magdaleny Kolářové .
E

D
Jubilea v červnu slavili a slaví
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

Výsledky recitační soutěže
1. – 3. třída: 1 místo: Hrkalová Sára / 2 místo: Kadlec
Lukáš / 3 místo: Dvořáková Tereza / 4 místo: Srch Matěj
/ 5. místo: Prokeš Tomáš
4. – 6. třída: 1. místo: Klobouček Jakub / 2. místo: Bíza
Martin / 3. místo: Strnišová Štěpánka / 4. místo: Kovařík Lukáš / 5. místo: Matějka Antonín

Jubilea v červenci budou slavit
Věra Radová 85 let
Věra Lockerová 80 let
Zdeňka Voldánová 70 let
Vladimír Frýdl 65 let
Miroslav Kalousek 85 let

7. – 9. třída: 1. místo: Zapletal Jaroslav / 2. místo:
Dragounová Tereza / 3. místo: Bíza Zdeněk / 4. místo:
Melichar Vojtěch / 5. místo: Mareš Roman
V soutěži dvojic: 1. místo: Lukáš Karel, Pokorný Tomáš
2. místo: Kiliánová Tereza, Němcová Adéla

Jubilea v srpnu budou slavit
Dagmar Havelková 60 let
Bohumila Škvárová 60 let
Mária Ježková 60 let
Pavel Kasl 75 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

1948 ji komunisté dokonce jako vesnickou bohačku připravili o všechen majetek. Proto také počátkem roku 1950
emigrovaly její tři dcery i s rodinami do Ameriky, kde je
mohla navštívit až v roce 1965. Od roku 1946 do roku 1989
tak vyšly jenom dvě její práce (roku 1968 otiskla Naše rodina na pokračování román Na faře a roku 1969 Zemědělské
noviny román Dva mlýny) a její knihy byly vyřazeny z fondů
knihoven. Javořická byla nucena psát do šuplíku a její knihy vycházely pouze v USA pro tamější českou menšinu.
Vlasta Javořická zemřela po mozkové mrtvici roku 1979 ve
Velkém Újezdu u Moravských Budějovic a pochována byla
ve Studené. Masivního vydávání svých děl, ke kterému
došlo až po roce 1989, se tak již nedočkala (do roku 2000
vyšly ve velkých nákladech téměř všechny její práce včetně
dosud nepublikovaných děl z pozůstalosti).
Vlasta Javořická se snažila navázat na hodnotnější větev
tzv. ženské literatury, hlavně na Růženu Svobodovou
a Věnceslavu Lužickou, a usilovala o populární lidovou
četbu prodchnutou sentimentem a ušlechtilostí v duchu

(dokončení ze str. 9)

D
Babičce Věře Lockerové

k jejím 80. narozeninám
přejí mnoho zdraví a štěstí
vnoučata Zuzka, Toník a Lojzík
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Brdy a Vojenské lesy a statky po válce
Po ukončení druhé světové války v roce 1945 byla obnovena československá armáda a potřebovala pro sebe výcvikové prostory i proto zůstala střelnice v Brdech zachována k vojenským účelům. Činnost vojáků se rozběhla na
větší ploše než před válkou. Na základě dekretu prezidenta
Edvarda Beneše o konfiskaci majetku nepřátel a zrádců
národa přešel do vlastnictví státu velkostatek Hořovice.
Jednalo se o majetek knížete Hanau-Schaumburga. K vojenskému újezdu byly přičleněny lesní pozemky v katastru
Hořovice, Jince, Ohrazenice, Hrachoviště, Křešín, Chaloupky, Hvozdec, Malá a Velká Víska. Celkem se jednalo
asi o 1570 ha. Na druhé straně prostoru bylo území střelnice rozšířeno o část polesí Míšov (asi 567 ha). Od velkostatku Rožmitál – Arcibiskupství pražského bylo předána
v roce 1948 část polesí Teslíny – Varta cca 1510 ha a vyvlastněno bylo i 169 ha pozemků velkostatku Hluboš. Dne
16.června 1949 nabyl účinnosti zákon č.169/1949 Sb.,
o vojenských újezdech. V Brdech se poté začal používat název Vojenský újezd Brdy a v Jincích byl zřízen Újezdní
úřad vojenského újezdu Brdy. Celková plocha střelnice tehdy činila 20 676 ha a do Středních Brd byl opět vyhlášen
zákaz vstupu bez zvláštního povolení.
Pro obyvatele vesnic nacházejících se uvnitř vojenského
prostoru byl rozhodujícím rok 1952. V tomto roce bylo rozhodnuto rozšířit prostor o území vesnic Velcí, Hrachoviště, Přední a Zadní Záběhlá, Padr a Kolvín. Rozloha pozemků zmíněných obcí cca 890 ha byla převedena vojákům
a vysídlení přibližně 1250 obyvatel probíhalo v roce 1953.
Bourání vesnic bylo uskutečněno hned vzápětí v roce 1953
a pokračovalo až do roku 1957. Současně byla zahájena
výstavba bytů na okraji újezdu formou tzv.finských domků. Po poslední z úprav byl stav ploch vojenského újezdu
26 015 ha, a platí dodnes.
Na přelomu čtařicátých a padesátých let se na zdejší
střelnici opakovaly pokusy různým pevnostním materiálem. Byl opraven srub CE, který vykazoval značná poškození. Opravy prováděla na jaře roku 1948 čtyřiceti členná
Stavební četa ŘOP velitelské oblasti 2. Do konce padesátých let zde došlo i ke zkouškám stálých objektů polní
obrany.
Po roce 1968 se i v Brdech objevila okupační sovětská
armáda a část těchto okupačních vojsk zde přečkala zimu
1968-69 v primitivních podmínkách. Zbytky zemljanek
jsou prý dodnes k nalezení v okolí Malého Toku nad Nepomukem a Zalány. V té době bylo v jižním cípu prostoru,
v těsné blízkosti silnice Poříčí - Rožmitál dokončeno zařízení, které mělo sloužit sovětské armádě (utajovaný sklad
jaderných hlavic). Dle měření zde ale hlavice naštěstí
umístěny nebyly. V roce 1991 se do do Jinec v rámci reorganizace přestěhovala 322. dělostřelecká brigáda z Dobřan
a dala základ 1. dělostřelecké brigádě. V roce 1997 vznikla
transformací 1. výcviková a mobilizační základna dělostřelectva posléze v roce 2003 již výcvikové středisko dělostřelectva.

Padr u Rokycan

lení došlo v dubnu v roce 1942 po zřízení střelnice Wermachtu a jejím rozšiřováním. Tak byly vysídleny obce
a osady Přední a Zadní Záběhlá, Padr , Kolvín, Skořice,
Příkosice, Štítov, Trokavec, Pančava, Dražka, Hořice, Vísky, My , Velcí a jejich vysídlení skončilo v roce 1943. Výjimkou byl jen Kolvín, kde v pracovním táboře sídlilo postupně až 700 osob. Brdy byly totiž v roce 1941 postiženy
větrnou kalamitou, kterou bylo nutné zlikvidovat. Proto
zde byla zřízena úzkokolejka, po které se sváželo dřevo na
pilu do Mirošova. Po skončení války se vraceli vystěhovalci do polozničených obcí a pustili se do opravy zplundrovaných usedlostí s vírou, že vesnice kráčí vstříc lepším zítřkům, jak začala hlásat komunistická strana, která se dostala k moci. V roce 1940 se Němci nikoho neptali a vydali
rovnou rozkaz k vystěhování, ve druhém případě bylo jednáno jakoby demokraticky. Byla svolána schůze do Hořovic, na kterou byli pozváni zástupci vybraných brdských
obcí, aby s nimi byly projednány plány vysídlení. Příčinou
rozšíření prostoru měla být příprava agrese západních imperialistů proti táboru míru. Posléze ti, kteří odmítali dobrovolně podepsat vysídlení, byli označeni jako třídní nepřátelé, se všemi dalšími následky. A v následujícím roce začala likvidace domků,
zahrad, školy, kapličky ba i pomníků
padlých v Kolvíně
i Padrti. Ze Záběhlé
se podařilo pomníky padlých několika Z filmu „Obecná škola“

Vystěhování brdských obcí
V souvislosti s povídáním Vojenských lesích a statcích
Hořovice, či zatím spíše o historii vojenského újezdu Brdy,
narážíme na další téma, kterým je vystěhování obyvatel
vesnic, stávajících ve vojenském prostoru. Jako základní
materiál pro naše povídání jsem použil informace z internetu ze stránek Svazu vyhnanců z Brd. K prvnímu vysíd-

Kolvín v Brdech

(pokračování na str. 12)
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(dokončení ze str. 11)

odvážlivcům odvézt a dnes stojí ve Skořici vedle tamního
pomníku.
Nechci se pouštět do žádných rozborů oprávněnosti
či neoprávněnosti vysídlení, každý koho zajímají bližší informace o této záležitosti si může najít údaje na internetu
či z jiných přístupných dokladů. Mne zaujal odstavec
v knize Jana Čáky v pasáži o Kolvínu, kterou bych s dovolením citoval: Stejně jako nad Záběhlou a Padrtí, i nad
Kolvínem si můžeme už jen povzdechnout Také tato ves
horského charakteru, rozložená na bezlesém ostrůvku západně od Padrtě, zmizela při rozšiřování střelnice ve stalinských časech. Dnes, kdy už uběhlo bezmála půlstoletí
od této důkladné likvidace, jsou stopy po Kolvínu mizivé.
Jen tu a tam se choulí přestárlý ovocný strom a nerovný
terén ještě leckde prozrazuje půdorysy staveb. Tam všude
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je zpravidla neproniknutelná houština z náletů břízy, jasanu a javoru. Už jen ti, kteří odtud odešli, by uměli rozpoznat, kde stála kaplička, škola či hospody U Bílků a Bělohlávků, kampelička. Z obce, kde kdysi žilo až k šestistům
lidí, přetrval jen pečlivě opracovaný sokl kříže, jenž střežil
Kolvín na jeho východním okraji. Litinový kříž, který byl
do něj zasazen, už dávno kdosi roztříštil... Až jednou přišel
konec hospodaření, konec života v této brdské krajině
a z celé vsi zůstal jen onen sokl, pár fotografií schraňovaných potomky vystěhovalců a v archivu uložená kronika
Kolvína.
Na konci povídání o Kolvínu uvádí Jan Čáka pasáž
z obsáhlejšího veršování, které se zrodilo v Kolvíně v roce
1952 a které kolovalo v opisech mezi lidmi: Kolvíne, Kolvíne, vesničko má milá, na tebe vzpomínám, čím jsi mně byla.Chaloupky vy milé, co z vás asi bude, až se vystěhujem,
kdopak se vás ujme? Máme se stěhovat, nemáme však kam,
kam nás osud zavede, ví jen Pán Bůh sám.
bs

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE V BĚHU NA LYŽÍCH 2013
VČCR se konala 25. května 2013 v CHKOO v Obecnické
rezervaci. Startovalo se ve 13 hodin a letošního závodu se
účastnilo sedmnáct přibližníků. Pro ty z vás, kteří se s tímto výrazem pro brdské lyžaře ještě nikdy nesetkali, vysvětlím. Tak jak bývali v Krkonoších průkopníky lyžování

takzvaní lyžníci, v Brdech se jednalo o jiný druh průkopníků. Byli to takzvaní přibližníci. Ti se v jakékoliv roční
době po Brdech přibližovali od hospody k hospodě na lyžích. Na jejich počest byl založen v Rezervaci etapový závod Velká červnová cena rezervace v běhu na lyžích. Koná
se sice v květnu, ale to vzniklo dle vzoru VŘSR (říjnová
v listopadu). Letos vše proběhlo dle pravidel nebo nikdo
ze závodníků nepodrážel nohy svým soupeřům ani starostovi. Veliký dík patří skvělé tvůrkyni perníkových etapových cen a úžasných dortíků v cíli etapy U Toničky, naší
Toničce Šeflové. Výborné jako vždy. Poděkování patří
i ostatním za jejich občerstvovací zajištění ve Staročeské
hospodě, U Romany, U Garáže a hlavně v naší rodné noře
v Rezervaci. A čest patří vítězům, či spíše vítězkám, čest
patří doběhlým, čest padlým (hlavně po závodě v Rezervaci) a čest práci. Bližší informace u účastníků. Mne by mohli za prozrazené výsledky a příhody i mučit. Žízní.
Doprovodnou akcí byl Závod dětí na lyžích okolo
bazénu na koupališti. Účastnil se kromě jiných dětí i malý
Nervík a velké dítě sám správce rezervace Nerv. Výsledky
jsem po donesení některých malých účastníků do cíle propásl. Tak zase při dalším ročníku... S k o o o l.
Zpravodaj rezervace Prcek
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