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Je podzimní sobota, tak trochu si přispávám, ale sluníč-
ko, které se dere žaluziemi do ložnice, mě stejně nene-
chává na pokoji. Nedá se nic dělat, jdu je vytáhnout.
Zaslechl jsem dost hlasité švitoření a na drátě, kterým
nám přichází ze sloupu telefonní linka, sedělo asi čtyři-
cet vlaš�ovek. Á tak už je to tu doopravdy. Vlaštovky se
houfují a podzim na krku. Jak říká jedna pranostika:
„Když vlaštovky v houfu na drátě, zapomeň na krátký,
na gatě“. Samo sebou jsem si ji te� vymyslel, že? To aby
byla legrace, když nám nastává ten nostalgický a ponu-
rý podzim. Te� si vzpomínám na jednu legraci zrovna
s vlaštovkami. Když nám kdysi před lety zaváděli tele-
fon, vadilo mi, že drát je rovnou před oknem z ložnice.
Jedno takové podzimní ráno vytáhnu žaluzie a drát je
fuč. Vykouknu ven na zahradu a on leží na zemi. No co
to je? Pak jsem si vzpomněl, že se na něm k večeru hou-
fovaly vlaštovky. Ony jej fakt vytrhly ze zdi. To mne
opravdu rozesmálo, ani jsem se nenaštval na kvalitní
práci montérů, kteří prostě vzali hák z udělaný z kulati-
ny, zatloukli jej do tvárnice ve štítě a telefonní drát na
něj pověsili. V dnešní době by se to určitě stát nemohlo.
Vlaštovky prý jsou lehčí a menší. Menší je i moje sebevě-
domí. Při výletu do zahraničí jsem se díky své neznalos-
ti cizích jazyků dostával do komických situací. Když se
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 20. 9. 2012
Bylo přítomno 13 zastupitelů, omluveni 2 zastupitelé

Volba komisí - návrhová: p. Vohradský, p. Oktábec – OZ souhla-
sí, ověřovatelé zápisu: p. Urbánek, p. Zelenka – OZ souhlasí
Zpráva ověřovatelů minulého zápisu – bez připomínek
Informace starosty: znak a vlajka obce – schválený návrh byl
přijat heraldickou kanceláří poslanecké sněmovny, – předání
zakoupeného hasičského auta proběhne 6. 10. 2012 ve
14.00 hod., při příležitosti dne s IZS, byly provedeny opravy
komunikací po budování kanalizace a překop u Vojáka do no-
vého vodojemu, – byly provedeny opravy na vodovodním
potrubí – poruchy u Říhů, u Kočů, u prodejny, u Zábranských,
– prořezání lípy u domu služeb, aby nehrozilo padání vět-
ví, na jaře se uvidí, zda obrazí, v případě, že ne, bude se muset
porazit a zasadit nová, – proběhlo veřejné projednávání
územního plánu – nikdo z dotčených institucí se nedostavil,
te� se bude čekat měsíc na jejich vyjádření, – pořádek u Ma-
lého Veského rybníka – p. Handl již něco uklidil, ale ještě to

například syn u kamarádů domlouval, v kolik ráno vy-
razíme na výlet, padlo anglicky, že v osm, poté sedm.
I připojil jsem se svojí troškou do mlýna, že by bylo nej-
lépe sex. Všichni se na mne otočili jak to myslím a syn
povídá: „Myslel jsi asi six, že jo?“ Trval jsem na svém:
„No myslel jsem sex ráno“. To už se řezali smíchy i naši
přátelé. Samo sebou mi to došlo. S kým jsem se dobře
domluvil byly děti našich přátel. Jackovi byly čtyři
a Wyattovi necelé dva. Při jízdě s mašinkou nepotřebu-
jete moc hovořit, stačí když umíte houkat a dělat šššš.
Pokud se mě děti na něco ptaly, vždy jsem odpovídal opa-
trně yes (jés), ale musíte koukat, jak se váš malý přítel
zatváří. Pokud se tváří nechápavě, musíte s otázkou
v očích použít no (nou)? Většinou hovoří o něčem dál
a vy musíte k jeho spokojenosti použít podobný fígl.
Předsevzetí, že po návratu domu se konečně do tý angli-
ny pustíte, vás opouští většinou při vystoupení
z letadla. Jo kdyby se člověk učil, když mu to ještě šlo.
Jenže to nás zase nebavilo. Pravda, že někteří z nás byli
výjimkou a naučili se. Doba je dnes jiná, naše děti umí
nejen s počítačem, ale znají i jazyky. Nemyslím jenom
vyplazovat. Z toho plyne ponaučení: „S vyplazeným ja-
zykem se těžko domluvíš“.

bs

není vše, – kontrola z Hygieny, MÚ a MÚ Životního pro-
středí kvůli znečištění potoka – někdo ze zahrádkářů vypustil
žumpu do potoka, díky tomu byla špatná voda v koupališti.
Všem zahrádkářům bude zaslán dopis, aby doložili, jak naklá-
dají s odpadními vodami, byl instalován hlásič povodní v poto-
ce u prodejny, Spolkový dům – instalovány kolektory, střešní
okna, je objednán krb, štukuje se, dodělává se topení, do konce
týdne by měla být hotova komplet střecha, vše hotovo by mělo
být do prosince, – 12. - 13. října 2012 proběhnou volby
do Krajského zastupitelstva, – bude nutno nechat udělat
energetické štítky na pronajímané domy, kompostéry
jsou již rozvezeny zájemcům, – ve středu 26. 11. proběhne dílčí
kontrola z Krajského úřadu, – je opravena dlažba před školou
– původní dlažba je nahrazena protiskluzovou, – vyhláška
o odpadech a místních poplatcích – bude nutno novelizovat
Informace o provedeném rozpočtovém opatření – OZ bere
na vědomí.

(pokračování na str. 2)



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.

Prázdniny už jsou dávno za námi a mnohým z vás se určitě
mohlo zdát, že se kromě soutěže u nás nic neudálo. Opak je ale
pravdou, i když ne v tak veliké míře. Každý určitě pamatuje na
vedra, která byla v druhé polovině srpna. My jsme jako hasiči
dostali za úkol v pondělí 20. srpna zalít nově vysazené stromy
v obci. A tak jste nás mohli skoro celé odpoledne vidět, jak po-
pojíždíme obcí. Od nás se této „brigády“ zúčastnili P. Juříček,
M. Kuchař a L. Doležal.

Kvůli velkému vedru, které trvalo celý týden, a poruše na
ventilu jste naší Tatru v neděli 26. srpna mohli vidět u pekár-
ny. Ve 20.00 hod. jsme tam jeli dovézt vodu, která slouží pro
přípravu páry na pečení pečiva. Vzhledem k poruše, jsme byli
zvednuti ještě po půl noci, i když se nám moc nechtělo, bez pro-
blémů jsme tam ještě jednou dojeli, vždy� jsme tu pro to, aby-
chom pomáhali lidem. Tohoto dovozu vody jsme se zúčastnili
ve složení P. Zima a P. Juříček.

Protože zbytek prázdnin a začátek tohoto měsíce byl celkem
klidný, rozhodli jsme se, že 8. září vyrazíme na Zbirohské Tat-
rování. Tak jsme tedy z naší Tatrou společně s kluky z Rožmi-
tálu p. Tř. jeli na onu přehlídku. Jelikož jsme dorazili mezi
prvními účastníky, mohli jsme si v klidu projít muzeum hasič-
ské techniky, které na této stanici je. Jo ještě jsem pomalu za-
pomněl, že celá akce se konala v areálu HZS Zbiroh, který se
nachází pod zámkem Zbiroh. A proč se to jmenuje Zbirohské
Tatrování? Celou akci zaštituje Tatra Kopřivnice a na přehlíd-
ku lze přijet jen s Tatrou. Mohli jsme tedy vidět spoustu typů
Hasičských speciálů, ale i vozy Tatra AČR. V programu dne byla
i dovednostní soutěž, kdo přezuje nejrychleji kolo u tatry. Naši
zástupci se s časem 6:21 umístili na hezkém šestém místě
z dvanácti týmů. Celé přezouvání probíhalo samozřejmě ručně.
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Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 20. 9. 2012
(dokončení ze str. 1)

Žádost o povolení zřízení parkovacího místa – paní Vyšínová –
u bytovky, OZ souhlasí
Žádost města Příbram o poskytnutí neinvestičního příspěvku
na provoz záchytné stanice, – v loňském roce naši 2 občané, pří-
spěvek 5 000,- Kč, OZ souhlasí s příspěvkem 5 000,- Kč
Žádost o prodej pozemků, a) část pozemku č. p. 961/1 a 323/8 –
Lilingovi – OZ souhlasí se záměrem prodeje, b) část pozemku
PK 970/2, KN 237/1 a stavební č. p. 340 – paní Sedláková, nyní
oploceno živým plotem, – OZ souhlasí se záměrem prodeje,
c) část pozemku 323/1 – p. Neliba Václav, celá zahrada + kol-
na, již jednou koupili, ale neproběhl záměr prodeje – OZ sou-
hlasí se záměrem prodeje.
Prodej pozemků, a) pozemek 25/3 v k. ú. Oseč – paní Příbojová,
OZ souhlasí s prodejem a s cenou 100,- Kč za metr čtvereční,
b) pozemek 994/1 v k. ú. Obecnice – paní Prejzková (na Brůdku),
dorovnání stávajícího stavu – OZ souhlasí s prodejem a s cenou
100,- Kč za metr čtvereční , c) pozemek 798/277 v k. ú. Obecnice –
společenství vlastníků byt. jednotek č. p. 330, pozemek okolo by-
tovky, OZ souhlasí s prodejem a s cenou 100,- Kč za metr čtvereční

Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky – o veřejném
pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě v obci Obecni-
ce – OZ schvaluje vyhlášku
Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene,
věcná břemena musí být sjednána tam, kde vede obecní vodo-
vod, kanalizace – OZ souhlasí
Žádost o povolení cyklomaratonu a žádost o spolupráci při za-
jištění veřejného pořádku, veřejný pořádek budou zajiš�ovat
hasiči – OZ souhlasí
Diskuse – příspěvek hasičům na Den s IZS – 10 000,- Kč,
na 5. 10. 2012 bude domluvena schůzka ohledně projednání
stavu křižovatky u kostela, poděkování od paní Lockerové
(dlažba před školou) a paní Kopičkové (pohřeb její maminky),
p. Zelenka – nesouhlasí s příspěvkem na záchytnou stanici,
navrhuje oplotit potok u hřiště (již 2 mrtví) – p. starosta pro-
jedná možnosti s Povodím Vltavy, paní Novotná – navrhuje vy-
lepšit prostor u nádrže na vodu na hřbitově, – úder blesku
na hřbitově – vypálilo to tam elektriku – usnesení OZ souhlasí.

 Dle zápisu Markéty Švehlové
upravil bs

Určitě jsme tam chytili mnoho nových poznatků a hlavně
inspirace na úpravy pro lepší přehlednost věcí ve vozidle.

A co nás do budoucna čeká? No určitě na začátku října vítání
nového vozidla a Rally Příbram. Pro aktuální informace se
můžete podívat na www.obe.webnode.cz .

Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Poslední prázdninová sobota v Obecnici (1. září 2012)

patřila všem dětem, které se chtěly vesele rozloučit s prázd-
ninami. Počasí loučení s prázdninami zrovna nepřálo,
přesto se sešlo v místní Rezervaci na koupališti dost dětí
(školáků i předškoláků), aby se akce mohla konat. Hanka
Poláková s Pavlou Strmiskovou, které za podpory OÚ
Obecnice a Martina Sirotka program připravily, se v pře-
vleku klaunů na děti už moc těšily. Po slavnostním přivítá-
ní se mohla na parketu vyzdobeném spoustou balonků roz-
proudit veselá zábava.

Na žádné dětské tváři nechyběl úsměv. K tanci hrála ka-
pela Sortiment. Zpestřením programu byly soutěže, napří-
klad tanec s balonky nebo soutěž ve zpěvu, při které se
mohly děti vžít do role zpěváků a zazpívat si do mikrofonu
přímo na pódiu své oblíbené dětské písničky. Během celé
akce se rozdávaly cukrovinky a balónky. Kdo nesoutěžil,
mohl si na hřišti zahrát fotbal nebo tenis. Deštivé odpoled-
ne se nakonec vydařilo a účastníci odcházeli domů
s dobrou náladou a rozloučení s prázdninami bylo veselé.
Dominika Poláková

Prázdniny utekly rychle a je tu zase práce
A je to tady! Další prázdniny utekly jako voda. Předpo-

kládám, že mohu za všechny žáky říct, že bychom uvítali
prázdniny delší. Ale i tak jsme si je užili naplno. Někteří
trávili své dny volna v zahraničí, někteří navštívili památ-
ky, hory, řeky a další krásy Česka, někteří zvolili odpoči-
nek od školní práce na táboře, někteří strávili prázdniny
doma. Zkrátka každý si užil podle svého. Všichni jsme od-
počinutí, plní zážitků, vyřádění z prázdnin a připravení na
další, doufejme zajímavý školní rok. Přejme si, aby byl
nový školní rok 2012/2013 alespoň tak zábavný a hezký
jako ten minulý. Z. Bíza, V. Kovařík

TAK JSME V DEVÁTÉ TŘÍDĚ
Připadá mi, že je to včera, když jsme byli v první třídě

a čekalo nás devět let ve škole. Někdo byl nadšený, někdo
měl obavy, jestli se mu bude dařit. A jak ty roky rychle
uběhly! Už nejsme ty zvídavé děti, které chtějí poznávat
svět. Spíš poznáváme obtíže rozhodování. Není lehké se ve
14 – 15 letech rozhodnout, co budeme dělat po zbytek živo-
ta, tedy jakou práci si vybereme. Ještě máme pár měsíců
čas přemýšlet. Snad si vybereme správně. Zatím musíme

sbírat co nejvíce vědomostí ze všech předmětů. K tomu pře-
ji všem spolužákům hodně trpělivosti, pečlivosti při přípra-
vě a úspěchů. Karolína Chaloupková

CESTA DO POHÁDKOVÉ ZEMĚ
Kde byste hledali tuhle cestu? Představte si, že v Drahlíně.

8. září odpoledne se u Obecního úřadu sešly děti, které měly
zájem podívat se do Pohádkové země. Pipi Punčochatá
vydala dětem (skřítkům) pasy a pan starosta doklad potvr-
dil velkým razítkem. Než se děti vydaly do světa, nabídla jim
panímáma dozlatova upečenou buchtu, aby neměly hlad.

Honza se povaloval na peci, a tak šly děti pomáhat po-
hádkovým postavám samy. Vodníkům pomohly lovit rybič-
ky a za odměnu dostaly utopence. Bílá paní je provedla
kapličkou a děti si mohly vybrat dárek pro štěstí. O kou-
sek dál nešla babičce s dědečkem vytáhnout řepa, tak jim
samozřejmě museli kluci i holčičky pomoci, také hledali
myšku, aby byli úplně všichni. Cestou je čekala ještě čaro-
dějnice se svým pavoukem a velkou pavučinou, královna
Koloběžka s připravenými dopravními prostředky, na kte-
rých museli předvést svoji dovednost a projet se mezi kuže-
ly. A co dál? Bojovali s piráty, pomohli Šípkové Růžence
zachránit království, Zlatovlásce posbírat rozházené per-
ly, od Ježibaby dostali za svůj výkon s lopatou perníček
a Karkulka vyzkoušela, jak děti znají, co nese v košíčku,
myslivec jejich přesnou mušku, tedy jak se trefí míčkem do
košíku. Na konci cesty čekal pan král s královnou, kteří
otevřeli velkou truhlu a odměnili děti pokladem a zlatým
dukátkem. Za odměnu si ještě mohly děti zaskákat
v královském hradu a svézt se na skluzavce. Sluníčko celé
odpoledne dětem na jejich cestě hodně přálo a tak byli
všichni spokojeni. Akce se opravdu vydařila.

Lukáš Kovařík

BĚH KOVOHUTĚMI je za námi
 8. září 2012 se uskutečnil 42. ročník Běhu Kovohutěmi.

Stejně jako každý rok se této akce zúčastnili i žáci Masa-
rykovy základní školy Obecnice. Běh není jen zábava, ale
také součást zdravého životního stylu mnohých lidí. Kolik
žáků naší školy se tentokrát objevilo v různých kategori-
ích na startu závodu? Nastoupilo celkem 33 běžců, kteří se
snažili o dobré výsledky. (pokračování na str. 4)



4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Září 2012

BĚH KOVOHUTĚMI je za námi
(dokončení ze str. 3)

Jak se připravili? Úspěšnější byli závodníci v nižších vě-
kových kategoriích. Snažili se všichni, ale je vidět, že je co
zlepšovat. I vrcholoví sportovci trénují a chtějí mít ještě
lepší výsledky. Jak závod dopadl a kdo byl nejúspěšnější?

Tentokrát měli reprezentanti školy štěstí na třetí místa.
V kategorii nejmenších se dobře umístil Matěj Melichar
(1. tř.) – 3. místo. Třetí místo obsadil také David Ptáček
(3. tř.) v kategorii nejmladších žáků. Martin Bíza (6. tř.)
v kategorii mladších žáků se také ocitl na 3. příčce. Mezi
staršími žáky 3. místo uniklo o vlásek Ví�ovi Soukupovi
(9. tř.), nebyl sice na stupních vítězů, ale doběhl v pořadí
čtvrtý, což je také dobrý výsledek. Do desátého místa se
ještě ve svých kategoriích vešli: D. Sandr (šestý), R. Šeffl
(7.), J.Polák (8.), J. Černohorský (8.), S. Tóthová (8.),
A. Richterová (9.), Ni., Paleníková (9.) Na. Paleníková
(10.), V. Krůta (10.). Blahopřejeme všem závodníkům, kte-
ří obsadili pěkná místa k úspěchu, a ostatním ke snaze a
běhu pro radost a zdraví. V. Soukup, P. Šroub

teoretickými znalostmi a jejich praktickým uplatněním
trochu rozdíl. Uvidíme, jaké výsledky se na konci školního
roku ukážou. M. Ježková, A. Nelibová

Nina Hartzová „zajela“ úspěšný závod
Nina Hartzová je žákyní šesté třídy Masarykovy základ-

ní školy Obecnice a jejím koníčkem jsou koně. Na koních
jezdí už pět let a věnuje se parkurovému skákání. 7. září
2012 se zúčastnila s kobylkou Terezou dvou závodů
ve Zduchovicích. V těžším závodě čekalo na jezdce osm pře-
kážek. Kobylka byla rychlá, proto dosáhly dobrého času.
Nina byla nadšená, když slyšela při vyhlašování výsledků
své jméno a zúčastnila se dekorování. S Terezou zajela
jako první mezi velkými koňmi, mohla tak jet v čele čest-
ného kolečka. Blahopřejeme a přejeme Nině hodně dalších
úspěchů. Anna Richterová

PŘIŠLI NOVÍ PRVŇÁČCI
3. září 2012 začal nový školní rok. Naše řady posílili žáci

první třídy. Objevili se opravdu v hojném počtu třiceti
dvou dětí. Prvňáčci se teprve rozkoukávají v novém pro-
středí a poznávají nové spolužáky. Je hezké, jak se snaží
dodržovat pravidla, a až okouzlující je vidět ty malé hlavič-
ky, jak většinou s úsměvem a nadšením (někdy se objeví
i slzička) vcházejí do školy a pospíchají do svých lavic.
Paní učitelka Karasová i zástupkyně ředitele Stanislava
Nováková své žáčky chválí. Přejeme našim novým spolu-
žákům, a� jim snaha vydrží, mají hodně úspěchů a plno
krásných známek.  K. Hrubá, M. Brožková

Jak dodržujeme
pitný režim?

Pitný režim je v našem ži-
votě velice důležitý, ale víme
všichni, jaké jsou správné
zásady pro jeho dodržování?
Abychom si rozšířili prak-
tické dovednosti i teoretické
vědomosti z této oblasti, za-
měříme se v letošním škol-
ním roce 2012/2013 na pro-
jekt „ Voda = život a zdra-
ví“. V různých předmětech
se naučíme, jaká pravidla
platí pro správný pitný re-
žim a jak dbát na svůj zdra-
vý životní styl. Každý by
měl vědět, jak žít zdravě. Ale
ještě důležitější je vědomosti
využít v praxi. Někdy je to-
tiž - bohužel - mezi našimi
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V pondělí 3. září 2012 jsme přivítali v MŠ 15 nových dětí.
Starší děti je společně s pedagogy seznámily s tím, jak to
ve školce funguje. Chodili jsme si hrát na zahradu a vyra-
zili jsme na dopolední procházku do lesa. D. M.

MEDU BUDE MÁLO, JEHO CENA POROSTE
Medu je letos proti minulým letům méně, včelaři úrodu ozna-

čují za podprůměrnou. Někteří odhadují, že proti běžnému prů-
měru se v Česku sklidila zhruba polovina. Na vině je počasí, ze-
jména jarní sucho a květnový mráz. Kvůli menšímu množství
medu zřejmě vzroste jeho cena, podle Českého svazu včelařů ale
jeho nedostatek nehrozí.

 Svaz bude mít přesné statistické údaje o sklizni k dispozici
až na začátku příštího roku, odhady ale už nyní hovoří o velmi
špatném roce. „Zcela jednoznačně můžeme potvrdit, že množství
medu ze snůšky v roce 2012 bude podprůměrné,“ řekl Právu ta-
jemník ČSV Rudolf Peleška. Zatímco loni čeští včelaři získali od
svých včel více než 11 tisíc tun medu a minulá úroda tak byla nej-
vyšší v historii samostatné České republiky, letos je tomu naopak,
podle mnohých včelařů se přiřadí k těm nejhorším.

„Profesionální včelaři letos získali zhruba 40 až 50 procent
obvyklé úrody medu,“ řekl Právu sekretář Cechu profesionál-
ních včelařů Petr Táborský. Na mnohých místech Česka téměř
celý květen nepršelo, nektar proto netvořily květy řepky, která
obvykle patří k jistým snůškám.

Kvůli suchu se nektar netvořil ani u řady dalších rostlin, na-
příklad akáty pak také poškodil mráz. Následně nebyl ani lesní
medovicový med. Podle Pelešky kvůli deštivému červenci a také
malému množství producentů medovice.

Snůška medu nebyla ale podle včelařů všude stejná. „Jsou mís-
ta se sklizní průměrnou, jsou místa, kde podle informací jednot-
livých včelařů nestálo za to ani vytáhnout či „špinit“ medomet,“
uvedl Peleška. Podle Táborského mají velké včelařské provozy
rezervy a letošní výpadek by se u nich neměl projevit. Že by
medu byl nedostatek, prý nehrozí. „Nižší sklizeň se ale může
projevit a také se již projevuje mírným nárůstem ceny,“ řekl Pe-
leška. Podle oficiální statistiky přesáhla v červenci průměrná
spotřebitelská cena medu 138 Kč za kilogram. „U nás je ale stá-
le nejlevnější med v Evropě, hlavně díky prodeji falšovaných
medů, které se objevují v tržní síti. Chtěli bychom se s cenou do-
stat alespoň na evropský průměr, zhruba 140 až 150 korun
za kilogram,“ sdělil Táborský.

Pozor na dovoz. Spotřeba medu v Česku v posledních letech
stále mírně roste. Podle odhadů nyní dosahuje zhruba 0,7 kilo-
gramu na osobu. Na rozdíl od většiny evropských států je ČR
schopna pokrýt poptávku po medu produkcí domácích včelařů.
Ti ho většinu prodají přímo zákazníkům. V obchodních řetězcích
naopak dlouhodobě převažují levné dovážené medové směsi,
u kterých často jejich špatnou kvalitu potvrzují rozbory státních
orgánů. Některé výrobky dokonce neměly s medem vůbec nic
společného. Přetištěn článek Aleše Pelikána, Právo

                                                   Zaslal Bc. J. Roub
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Řeku Sázavu zná asi každý z nás, už i školák trochu

znalý zeměpisu ví, že se jedná o pravostranný přítok Vlta-
vy, do které se vlévá v Davli. Vodáky a trempy je nazývána
Zlatou řekou, toto pojmenovaní však nedostala podle
obsažených zlatinek ve vodě, ale podle toho, že se do řeky
z okolních polí splavuje jílovitá půda, která vodě dává cha-
rakteristický nazlátlý odstín. To je krásně znát na uvede-
ném soutoku v Davli, kde se mísí modrozelené vody Vltavy
se „zlatou“ Sázavou.

lím řeky Sáza-
vy, na mnoha
místech je velmi
náročně tech-
nicky řešená,
překonává ná-
ročná stoupání,
prochází ostrý-
mi zářezy a ob-
louky, noří se do několika tunelů, vede přes nádherné via-
dukty, z nichž asi nejznámější je viadukt Žampach. Na uve-
dených tratích je veden běžný pravidelný provoz, ale je zde
i konána řada historických a svátečních akcí, které jsou
zpestřeny jízdami vlaků taženými parními lokomotivami.

Na trase Posázavského Pacifiku je samozřejmě možné si
udělat libovolnou zastávku a navštívit tam nějaké to zají-
mavé místo nebo památku. Pro náš výlet, který jsme začali
v Davli, jsme si vybrali Týnec nad Sázavou. Ten je z novo-
dobé historie znám podnikem na výrobu motocyklů zn.
Jawa, ovšem jeho historie sahá mnohem, mnohem dál,
až na přelom 11. a 12. století. Však tady také najdete hrad
s věží a s kaplí z doby románské, kterých je u nás jako ša-
fránu. Věž hradu je přístupná, nám se však její návštěva
nezdařila, nebo� jsme nechtěli rušit její obyvatele – vzácné
netopýry. V novém křídle paláce je umístěno muzeum s ex-
pozicí týnecké kameniny, archeologickými nálezy a s expo-
zicí historie vzniku a výstavby tratí Posázavského Pacifiku,
která mě osobně zaujala nejvíce. Zajímavé je i přilehlé okolí
hradu, které je využíváno ke konání kulturních akcí.

Cestou zpět k nádraží jsem v uličce pod hradem objevil krá-
mek z dáli vonící – soukromé řeznictví a uzenářství p. Tro-
jánka. Masožravý turista si zde skutečně přijde na své… ☺

Pokud se třeba te� na podzim rozhodnete vyrazit na vý-
let Posázavským Pacifikem tak neváhejte do něj nastoupit
a svézt se, příroda te� začne měnit barvy a to bude to pra-
vé pro potěchu oka i duše. Konec konců, vystupovat z něj
nemusíte, vždy� i cesta je cíl. A okolí Sázavy je skutečně
nádherné. Z cest vás všechny zdraví

Martin „Párek“ Jarolímek

Cílem dnešního povídání však není popisovat Sázavu
z vodní hladiny z pohledu vodáka, nebo vyprávět o mnoha
trempských osadách, které se podél řeky nacházejí, ale i na
to možná někdy dojde. Cílem mého povídání je jiný sá-
zavský fenomén – Posázavský Pacifik.

Tra� Posázavského Pacifiku se skládá ze dvou částí –
z tratě č. 210, vedoucí z Prahy přes Vrané nad Vltavou do
Čerčan (ta má odbočku do Dobříše), a z tratě č. 212, která
začíná v Čerčanech a vede přes Kácov do Světlé nad Sáza-
vou. Posázavským Pacifikem tuto tra� pojmenovali tremp-
ové ve 20. letech 20. století, když tuto oblast začali hojně
navštěvovat a tento název zůstal populární do současné
doby. Tra� vede romantickým a malebným skalnatým oko-

Jen ten, kdo zkušenosti v jiné rezervaci zís-
ká, ví, proč rodná nora je nám tak blízká...

ky na večerní ulici. Po návratu do rodné nory mé srdce
zaplesalo,  když jsem uzřel pěnu na nápoji zlatavém a když
mi správce Nerv provedl po naší zvelebované rodné noře.
Musel jsem si to nechat vyfotit od malého živočicha Marti-
na a podělit se s vámi o svoji radost. A tak jen ten, kdo
zkušenosti v jiné rezervaci získá, ví, proč rodná nora je
nám tak blízká..., proto se tak rádi navracíme a proto se
nám tu líbí v té naší malé krásné rezervaci střediskové.

Zpravodaj rezervace Prcek

Letos jsem se vypravil až za velkou louži a proběhl se svý-
mi blízkými živočichy několik zvláštních rezervací. Hezké,
zajímavé, gigantické. V některých se vyskytují i původní
lidští živočichové, ale že by byli nějak zvláště ochraňováni,
se mi moc nezdálo. Nikdo se o ně nestará, aby měli co pít
a v takové kvalitě jako v naší rodné noře. Jedna zkušenost
mne vyděsila, když jsem si chtěl zakoupit na zahnání žízně
zlatavý nápoj chmelovitého rázu, musel jsem předložit do-
klad, zda jsem již zralý jednadvaceti let (při mém vzření
šedivého zkušeného živočicha ). Poté mi bylo doporučeno
nápoj ukrýt do papírového pytlíku a tak konzumovat. Zla-
tá rodná nora. Na točeném nápoji v jejich rezervačních
norách  jsem marně hledal svoji oblíbenou pěnu. O mnoho
dalších zážitků a zkušeností ze zaloužových rezervací bych
se s vámi rozdělil, ale musí ještě uzrát. Tak a� uzrají. Ná-
vrat do rodné nory byl radostný. Přinesl jsem malý dárek
z rezervace Lasvegás, kartičky které rozdávali pro sameč-

Z Rezervace



Metanol je nejjednoduší bezbarvý alkohol, hoř-
lavý a velmi jedovatý. Po požití se rychle vstřebá- 

 
Lékař a vy  /  Na zdraví
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vá a dostává se do různých orgánů podle obsahu vody
v těchto orgánech. Sám o sobě není toxický, ale průchodem
játry se změní postupně až na kyselinu mravenčí a další
přeměnou až na kysličník uhličitý. Vede k rozvratu vnitř-
ního prostředí organismu, které může končit i smrtí. Cí-
lem toxického efektu metanolu je sítnice oka. Poruchy vi-
dění zahrnují bolesti očí, neostrostí vidění, zúžení zorného
pole a další problémy. Trvalá slepota se vyvine do 48 hod.
Otrava je charakterizována počínajícím opojením po požití
metanolu, následovaná časovým obdobím bez zjevných pří-
znaků v čase mezi 12 - 24 hod po požití. Příznaky otravy
nastupují postupně. Otrava se projevuje bolestmi hlavy,
nevolností, zvracením, zmateností, poruchou vědomí…
Škodlivá dávka metanolu pro organizmus se prakticky
nedá určit vzhledem k řadě okolností (např. zdravotní
stav, pohlaví, tělesná hmotnost, věk, atd.). Pohybuje se od
několika ml (4-10) až do smrtelné dávky asi 1ml čistého
metanolu na l kg váhy ( asi 70-100 ml). Polovina metanolu
z krve zmizí cca za 3 hodiny, při konzumaci malých dávek
se metanol z těly vyloučí do jednoho dne. Základní léčbou
otravy metanolem, je otráveného opít jakýmkoliv kvalit-
ním tvrdým alkoholem obsahujícím nad 40% etanolu. Eta-
nol i metanol jsou přeměňovány tím samým enzymem a ten
ochotněji přeměňuje etanol než metylalkohol. Jednoduše
řečeno, má-li enzym ve svém okolí dostatek molekul etano-
lu, přeměňuje je přednostně a molekuly metanolu musí če-
kat. Když tedy člověku záměrně udržujeme hladinu etano-
lu v krvi těsně nad 1 promile (střední opilost), metanol se
nemůže přeměňovat na toxické produkty a postupně se

Z KULTURY

Koncertní agentura ANDANTE pořádá
večer na téma „Tango Argentino“ v rámci cyklu
Příbramské hudební večery se představí  hudební těleso
Escualo kvintet v sobotu 6. října od 18 hodin v Aule
ZŠ Jiráskovy sady 273.
Téma argentinského tanga, i vystoupení mistrovského
tanečního páru, slosování vstupenek o víkendový věnova-
ný generálním partnerem koncertu.
Informace a vstupenky objednávejte u paní Marie Švejno-
hové kultura.sdpb@seznam.cz, telefon 739 323 727.

SLAVOJ OBECNICE STOLNÍ TENIS
„Zdravíme všechny příznivce stolního tenisu, nová sezona
za chvíli začíná a tak je čas vás poinformovat o novinkách.
Tou největší je, že se v Obecnici bude opět hrát Krajská
soutěž 2. třídy a to po dlouhých 5 letech.

Níže uvádíme rozpis nejbližších domácích utkání, na která
jste srdečně zváni. Budeme rádi když nás přijdete podpořit.
1. kolo TJ Slavoj Obecnice - TJ Olešná 6.10. od 17 h.
4. kolo TJ Slavoj Obecnice - TJ Tatran Sedlčany „B“

3. 11. od 17 h.
5. kolo TJ Slavoj Obecnice - TJ Sokol Mníšek pod Brdy „C“

4. 11. od 10.30 h.

Dále nás v letošní sezoně bude reprezentovat „B“ tým
v Okresním přeboru a „C“ tým v Okresní soutěži 2.třídy.
Tréninky probíhají každé úterý a pátek od 17.00 hodin.
Všichni zájemci jsou vítáni, přij�te si stolní tenis vyzkoušet.
Děkujeme všem za projevenou podporu a brzy s prvními
výsledky nashledanou. ZP

SLAVOJ OBECNICE

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 11. října 2012 v Příbrami

Daruj krev – zachráníš život

v nezměněné formě vy-
loučí z těla ven. Je-li
to třeba, lze použít di-
alyzační přístroj, ve
kterém se metanol vy-
chytává. Říká se, že
stačí zapálit alkohol
a pokud hoří modrým
plamenem, pak je
v pořádku. Tento test není tak jednoznačný. Destiláty pod
30% se nepodaří zažehnout a v pančovaných nápojích je
vždy směs metanolu a etylalkoholu, takže je tento test
k ničemu. Kapalinová chromatografie je test, který trvá
zhruba třicet minut a může zachránit život. Je prováděn
v některých laboratořích u nás, ale není anonymní. Labo-
ratoř nejprve s každým žadatelem sepíše formulář a lidé,
kteří si nechají otestovat přinesený alkohol, musejí také
dopředu souhlasit, že v případě nálezu metylalkoholu či
jiné škodlivé látky ve vyšší než přípustné koncentraci, la-
boratoř výsledky testu okamžitě předá policii a celníkům.

Vzhledem k tomu, že průmyslově používaný metanol je
kapalina na první pohled i ochutnání podobná alkoholu,
měly by být láhve s ním řádně označené. V některých stá-
tech se dokonce do průmyslového metanolu povinně přidá-
vá modré barvivo, aby si ho nikdo nespletl. Druhou formou
prevence je dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme.

Bezpečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spoleh-
livých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z neprověřené
domácí palírny s sebou nese riziko.
Ostrý zrak při kontrole nových kolků a na zdraví všech!

Evas.

Omlouváme se  č tenářům,  že Obecnický zpravodaj - Září 2012 vychází později.
Z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.                                                  Red. bs
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SLAVOJ STARÁ GARDA
První místo v turnaji MALÉ KOPANÉ „O pohár
starosty Obecnice“ 18. 8. 2012
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TJ SLAVOJ OBECNICE

Turnaj 1. 9. 2012 cj Izolace CUP v Drahlíně  Obecnice
se umístila na pátém místě.

Jubilea v září s l a v i l i
Jiřina Fulínová  65 let Václav Neliba  65 let
Olga Havelková  65 let František Mareš  65 let

Josef Krotil  60 let Jiří Hylán  60 let

Jubilea v říjnu s l a v í
Božena Oktábcová  75 let Pavel Ručka  50 let

Věra Škardová  50 let Antonín Hrdina  55 let
Jana Kaslová  50 let Ladislav Rozsypal  80 let

Alena Žahourková  60 let Milan Brůček  50 let
Miroslava Rudovská  60 let Roman Prokůpek  80 let

Hana Svěchotová  60 let

 Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let


