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Nad brdským pohořím se náhle objevilo krásné světlo
vycházející z bělostných mraků. Připadalo mi jako pa-
prsky, které směřují z mraků na malbách příbramské
Svaté Hory, ze kterých vždy vystoupí Svatohorská
Panna Marie a svou silou zachraňuje dobré lidi v neštěs-
tí. Tady nad Brdy paprsky vypadaly jako stříbrná ledová
skluzavka a já už jsem si představoval, jak se v kouzel-
ném světle vynoří Jarda Jágr a sklouzne se po té ledové
paprskové skluzavce dolu a zachrání nám titul mistrů
světa. Mraky se najednou zatáhly, světlo zmizelo a já
přestal snít. Titul si odvezli za moře ti nejlepší a uvědo-
mil jsem si, že Jarda je také jenom člověk, i když s veli-
kým nadáním hokejového machra. Tak si říkám, svět se
nezboří a naši hokejisté nehráli tak špatně. Dokonce
jsem měl pocit, že čeští diváci se povznesli nad českou
povahu a uznali to. Tak jedinou záchranou, kterou žád-
ný Pán Bůh ani Panna Marie nezpůsobili, je ukončení
mistrovství světa v ledním hokeji. Alespoň mne to
zachránilo. Konečně jsem přestal čučet na televizi a za-
čal něco dělat. Za papíry u počítače už nejsem ani vidět,
telefony od účetní raději neberu a zpravodaj překládám
ze dne na den a také se konečně začnu učit text na diva-
dlo. Stejně to dopadne jako vždycky, budu ten nejlepší...

Co na jdete  v  Obecn ickém zpravoda j i :
OÚ • SDH • MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA • MATEŘSKÁ ŠKOLA • KNIHOVNA • SLAVOJ OBECNICE

sklerotik. A také bude čas na sekání trávy, protože ta
roste jako když jí pohnojíte. Přátelé, zahrada po hnojení
vypadá moc krásně, travička zelená bez plevele, ale sekat
se musí skoro dvakrát za týden. A te� se rozhodnout,
práce nebo pampelišky. Práce šlechtí, pampelišky léčí.
Chce to kompromis a poté z vás bude pracovitý zdravý
šlechtic. Je ještě jedno řešení. Slepice. To se poté o trávu
nemusíte nikterak starat a ještě budete mít vajíčka. Když
jsem tak vzpomněl na slepice. Moje oslavy šedesátin měly
ještě takový trochu slepičí konec. V práci jsem dostal
od osazenstva při slavnostním obědě balíček. Podotýkám,
že jsem v kolektivu jediným oblíbeným chlapcem. Na ba-
líčku se skvěl nápis: „Od svého spokojeného hejna“.
Při rozbalení dárku na mne vykoukla barevná kniha.
Kapesní atlas slepic a zakrslých slepic. Rozzářené tváře
mých spolupracovnic a zaměstnankyň ukazovaly, jakou
mají radost, jak mne dostaly a tím mi udělaly také
radost. Chvíli jsem nevěděl, jak mám reagovat. Proto
jsem se na všechny hezky usmál a poděkoval. Slepičí at-
las jsem lehce prolistoval a jen tak mezi listováním jsem
se zeptal, proč mi tam nenalepily na památku u svého
oblíbeného druhu svoji fotografii. Přežil jsem. Kykyryký.

bs

P O Z V Á N K A

Srdečně Vás zveme na slavnostní otevření
multifunkčního hřiště v Obecnici,
které se bude konat v pátek 5. 6. 2015
od 10.30 hodin.

Uvítání hostů v 10.15 hodin na Obecním úřadu v Obecnici.

Josef Karas
starosta obce
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V rámci projektu Studentské sociální minipodniky - příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.00/540047, který je financován z prostředků operačního programu Vzdělávání pro konkuren-
ceschopnost, se kromě závěrečné výstavy 5. června 2015 v areálu MZŠ v Obecnici, budou konat další samostatné
výstavy v místě jednotlivých zúčastněných škol. Žáci těchto škol, kteří založili v rámci programu své fiktivní firmy,
na nich budou prezentovat své zajímavé výrobky a produkty. První výstava již proběhla v dubnu v Zaječově, kde
se představilo zahradnictví Zahradní děti z ZŠ Zaječov. Další výstavu můžete navštívit ve středu 27. května v příbram-
ském Divadle Antonína Dvořáka. Zde budou předvádět svoji činnost firmy Kefír, Studna a Laskonka z příbramské
ZŠ Příbram VII, 28. října. Na programu bude i Jarní koncert 1. - 8. tříd. V Jincích se můžete těšit na 6. června, kdy
se na Jineckých slavnostech v Sokolské zahradě představí minipodniky zahradnictví Mrkvičky a redakce žurnalistiky
ŽUŽU z jinecké ZŠ. V Komárově se bude 8. června od 14 do 17 hodin v budově školy konat samostatná výstava
žákovských firem Redakce Kom-Times a zahradnictví Slunečnice ze ZŠ T.G.Masaryka. Samostatné výstavy uzavřou
prezentací svých výrobků a činností firmy z obecnické MZŠ. Jednou z nich je Pekárna P a druhou keramická firma
Keramika HH s.r.o. a výstavu můžete shlédnout 18. června od 17 do 18 hodin v budově školy, spolu s programem ZUŠ
Rožmitál. Na všechny výstavy vás srdečně zvou jejich organizátoři a hlavně „vedení a zaměstnanci“ výše zmíněných
studentských sociálních minipodniků a těší se, že předvedou, co dokázali. bs

Masarykova základní škola Obecnice,
příjemce projektu Studentské sociální minipodniky
- příležitost pro spolupráci a rozvoj venkovské oblasti pod Brdy,
který je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

vás zve na

závěrečnou výstavu výrobků a produktů vytvořených žáky jednotlivých škol,
která se koná v pátek 5. června 2015 od 9.30 hod. v areálu školy.

Jiří Kadlec, ředitel MZŠ Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
další měsíc je za námi, a tak vám přináším nové aktuality
z hasičárny. Během vydávání minulého Zpravodaje si ně-
kteří z vás všimli, že jehličnaté stromy nad hasičárnou
jsou o něco kratší. Jelikož hrozil pád stromů vlivem větru,
byly zkráceny. Samotné zkrácení jsme sice nedělali, ale byli
jsme přítomni pro řízení dopravy. Ta se musela vždy zasta-
vit, když hrozil pád špičky. Nakonec se akce zdařila a až
za nějaký čas špičky znova obrostou, nebude to ani tolik
vidět.

Již tradiční jarní akcí je čištění koupaliště. Na to jsme se
po domluvě s Martinem Sirotkem vrhli v sobotu 25. dubna.
Naštěstí bylo krásné slunečné počasí, a tak nám trochu
vlhka nevadilo. Čištění jsme zvládli za necelé čtyři hodiny,
a to hlavně díky tomu, že se nás letos sešlo hodně. A tak to
odsýpalo, každý něco dělal. Chtěl bych tímto poděkovat
všem, kteří se na této akci podíleli. Pří této akci jste mohli
potkat P. Zimu, M. Kuchaře, M. Rössnera, M. Ježka,
J. Lukáše, J. Laněho, L. Doležala a M. Ježkovou. Ke konci
se přijel ještě podívat P. Juříček.

sedmé. Nejdříve jeli hlídat vatru k Příbrami, a poté se pře-
souvali do Obecnice. Zde obhlídli vatry, které už hořely,
a nakonec skončili na koupališti. A to bylo něco i pro děti,
protože si tu mohly opět po nějakém čase prolézt auta.

Ti z vás, kteří chodí častěji okolo hasičárny, si určitě
všimli, že se tam pořád něco děje. Ono když je člověk hasič,
tak pořád něco dělá. Te� se momentálně dělaly kryty na
světla u Sobola a ještě různé doplňky, které byly potřeba
dodělat. V plánu je ještě natřít vrata a konečně i trochu
zasportovat, protože sezóna se už blíží, tak nás snad i uvi-
díte trochu se motat kolem našeho hasičského sportu.
S přáním už jen hezkých dnů

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Aby toho nebylo tento den málo, tak jen co jsme uklidili
hadice a náčiní do hasičárny, rozezněla se nám siréna.
Tímto zařízením jsme byli povoláni na vytažení zapadlého
Land-Roveru, který uvízl na protipožárním příkopu
u Toku. Nejdříve jsme chtěli auto vytáhnout pomocí navi-
jáku, což nešlo, a tak se dalo za tažné oko lano a auto se
podařilo z bahna vyprostit. Po takto náročném dni jsme
byli rádi, že jsme si večer mohli v klidu sednout u piva
a odpočívat.

Každý z vás určitě vždy 30. dubna slaví tzv. čarodějnice,
kdy se pálí velké vatry. Pro vás je to většinou zábava, ale
pro nás je to spíše být ve střehu. A letos tomu nebylo ji-
nak. Kluci, kteří tento den hlídali, už vyjížděli asi v půl

I N Z E R C E



MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Jak probíhal Jarní ekologický týden
v Masarykově ZŠ Obecnice

Od pondělí 20. do pátku 24. dubna 2015 se výuka ve ško-
le většinou točila kolem životního prostředí a ekologie.
Žáci měli příležitost vyslechnout poutavé přednášky, na-
vštívit zajímavá místa, podílet se na zlepšení prostředí
např. sběrem starého papíru nebo věcí, které do přírody
nepatří.

Výsledky sběru starého papíru
20. dubna, hned první den Jarního ekologického týdne,

jsme spustili sběrovou akci. Před školou se začaly hroma-
dit krabice a balíky. Ve třídách jsme si zopakovali, že papír
musí být tříděný, karton se dává zvláš	, z knih musejí být
odstraněné desky. Někteří lidé bohužel do sběru hodí
všechno, co doma překáží. V pátek přijelo nákladní auto
a hromady sběru zmizely. Celkem se nasbíralo 4 502 kg sta-
rého papíru.

Pořadí nejúspěšnějších tříd: 1. místo – VI. třída,
2. místo – III. třída, 3. místo – IV. třída.

Pořadí jednotlivců: 1. Jiří Brynda, VI. tř. – 496 kg,
2. Anna Bergerová, IV. tř. – 456 kg, 3. Jonáš Polák, VII. tř.
– 407 kg. Josef Legát, VIII. tř.

PŘIPOMNĚLI JSME SI, JAK TŘÍDIT ODPAD

nevíme zrovna málo, protože se už několikrát stalo středo-
bodem Jarního ekologického týdne. Nejdříve jsme si zopa-
kovali, co známe. A co jsme se vlastně dozvěděli nového?
Seznámili jsme se s tím, jak probíhá recyklace u různých
materiálů, co se z recyklovaných materiálů vyrábí a koli-
krát může recyklace proběhnout. Tady jsme se dozvěděli
nové informace a také mi to přišlo jako varování před tím,
co by se mohlo stát, když odpad třídit nebudeme. Žáci niž-
ších tříd si procvičovali i správné třídění odpadů. A celkem
jim to šlo. Felix Šrámek, VIII. tř.

Dorazily k nám sovy
Ve středu 22. dubna proběhla ve škole akce společnosti

ORNITA Desatero sov. Sov jsme opravdu viděli celkem de-
set, např. sovu pálenou, kulíška nejmenšího, puštíka, výra
velkého. Paní Zuzana nám ke každé sově řekla nějakou
zajímavost, na prezentaci nám předvedla, jak vypadá
a pustila nahrávku s hlasem. Pak nám pan Viktor ukázal
živý exemplář. Mohli jsme si prohlédnout typické znaky
různých druhů sov ve skutečnosti. Většinou jsme si sovu
mohli i pohladit. Nejvíce se mi líbila sovice sněžní (ta u nás
ale nežije), o které jsem se dozvěděl, že samec je celý bílý
a samice má krátké černé proužky mezi bílým peřím. Proto
mi te� vrtá hlavou, proč ve filmu o Harrym Potterovi byla
sova Hedvika, když to byl vlastně sameček. No ale zpátky
k tématu. Ke konci přednášky jsme si mohli prohlédnout
vycpané sovy a k vidění byly i vývržky, na které můžeme
v přírodě narazit. Dostali jsme rozvrhy hodin s informace-
mi o sovách, které jsme viděli, paní učitelka obdržela výu-
kové materiály a už jsme se museli rozloučit. Čekala totiž
další třída. Přednášky se účastnili všichni žáci (postupně).
Celá akce se mi velmi líbila. Pokud se o sovy zajímáte,
na webových stránkách Ornity naleznete spoustu informa-
cí a také soutěž. Vladimír Bára, VI. tř.

Prohlédli jsme si exotické motýly zblízka
Ve čtvrtek 23. dubna se žáci z druhého stupně vypravili

za motýly do pražské botanické zahrady. Když se řekne
„botanická zahrada“, každého hned napadnou rostliny.
Těch tu bylo samozřejmě hodně. V obřím skleníku bylo vše
zbudováno ve stylu tropického pralesa. Vzduch byl vlhčí,
teplota vyšší, což někteří hůře snášeli. Stavba je rozdělena
do tří částí. V první jsme si mohli prohlédnout tropické
rostliny. Do druhé části jsme procházeli tunelem, po jehož
stranách byla šest metrů hluboká jezírka s množstvím dru-

V pondělí 20. dubna
jsme se zúčastnili in-
teraktivní výuky na
téma recyklace a třídě-
ní odpadu. Přednáš-
kou pod názvem Ton-
da obal na cestách nás
provázela paní (nebo
slečna) Dominika,
díky které dávalo ve
vyšších ročnících větší
pozor chlapecké osa-
zenstvo (oproti dívčí-
mu). My, tedy žáci os-
mého a devátého roč-
níku, jsme byli nejdří-
ve trochu zamlklí, ač-
koli o tomto tématu

(pokračování na str. 5)
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hů ryb. Byly tu i ryby, které žijí v jeskyni. Nemají žádné
oči, protože v jeskyni je nepotřebují. Pak už byli k vidění
motýli různých barev a druhů. Někteří měli na křídlech
tzv. soví oko a další třeba proužky nebo čárky v různých
barvách. Většinou posedávali na listech, ale občas usedli
i někomu na rameno nebo na ruku. Byla to nádherná ba-
revná podívaná. K vidění byly i kukly motýlů. Ve třetí čás-
ti nás zaujaly masožravé rostliny z různých koutů světa.
Shodli jsme se na tom, že příroda je opravdu mocná čaro-
dějka, když dokáže takové zázraky. Petr Lanc, IX. tř.

JAK SE VAŘÍ POHÁDKA
V úterý 5. 5. k nám do školy zavítalo divadlo z Hradce

Králové. Za pomoci kulis se z naší tělocvičny stala divadel-
ní scéna, na které se odehrálo představení Jak se vaří
pohádka. Zajímavé bylo, že celý příběh zvládli odehrát pou-
ze dva herci. Princ Hudbymil a bába kořenářka v jedné
osobě provázel celé představení hrou na kytaru. Společně
jsme si krásně zazpívali a neskutečně se nasmáli. Předsta-
vení se mi moc líbilo a bylo vážně vtipné. Už te� se těžím,
až k nám herci zase s něčím přijedou.

Vanesa Wischinová, III. tř.

DIVADLO NEKOUŠE
Pro žáky páté až deváté třídy si herci Divadélka pro ško-

ly z Hradce Králové připravili představení s názvem Diva-
dlo nekouše. Zábavnou formou jsme se dozvěděli něco
o divadelních žánrech – komedii, tragédii, činohře i muzi-
kálu. Sledovali jsme historii divadla a jeho vývoj. Viděli
jsme ukázky z řecké tragédie, z Shakespearova Othela,
z Hadriána z Římsů V. K. Klicpery i z Polednice Jiřího Su-
chého. Sledovali jsme hlavní znaky jednotlivých žánrů
i převtělení herců do postav. Někdy byli zapojení i žáci,
například Natálka Poláková sehrála roli Desdemony. Kro-
mě utřídění informací jsme se také hodně pobavili a každý
z nás si odnesl příjemný zážitek. Divadlo se nám velmi líbilo.

Marie Marešová, IX. třída

Prohlédli jsme si exotické motýly zblízka
(dokončení ze str. 4)

bahněném svahu a po mokrých a kluzkých kořenech. Když
jsme vyšplhali až nahoru, byl nám odměnou skvělý výhled
do dálky. Pokračovali jsme v cestě do lomů. V muzeu jsme
se dozvěděli něco o historii Salvayových lomů, prohlédli
jsme si stroje, které pomáhaly při těžbě. Největší zážitek
na nás teprve čekal – projíž�ka vláčkem. Poté jsme s prů-
vodcem navštívili štoly, ve kterých byly vystaveny těžební
stroje a důlní vláčky. Prohlídka byla zajímavá. Pak už nás
čekal jen sestup zpátky ke Svatému Janu a odjezd domů,
kde jsme si mohli utřídit všechny zážitky.

Radek Šeffl, IX. tř.

Velký úspěch mladých fotbalistů
Ve středu 6. května se na hřišti 1.FK Příbram u Litavky

sehrálo okresní finále celostátní soutěže
Fotbalistů 4. a 5. Tříd Mc Donalds cup 2015. Žáci naší

školy do finále postoupili z okrskového kola, které se hrá-
lo 28. 4., kde skončili na 2. místě ve skupině za pořádající
fotbalovou školou Březové Hory.

Za námi skončila družstva Bohutína a ZŠ 28. října Pří-
bram. Celkem se okrskových kol účastnilo 23 škol okresu
Příbram.

Do okresního finále postoupilo 10 týmů z okrskových
kol. Byly rozděleny do 2 skupin, z každé skupiny pak po-
stupovaly 2 nejlepší do semifinále. V prvním zápase ve sku-
pině jsme porazili ZŠ Rožmitál 1:0, ve druhém ZŠ Sedlčany
3:2, ve třetím ZŠ 1. Dobříš 3:1, čímž jsme si zajistili první
místo ve skupině. V posledním zápase jsme prohráli se ZŠ
Milín 1:0. Do semifinále se kromě nás probojovaly školy
z Březových Hor, 2. Dobříš a Rožmitálu. V semifinále jsme
se střetli se silným soupeřem z 2. ZŠ Dobříš a zápas skon-
čil 1:1. O postupu do finále rozhodovaly nakonec penalty,
ve kterých byl bohužel nakonec š	astnější soupeř. Naše
škola hrála nakonec o 3. místo se ZŠ Rožmitál; zápas skon-
čil 0:0. Na penalty jsme tentokrát zvítězili my a tím jsme
dosáhli na zatím největší úspěch naší školy v této soutěži.

Všichni žáci i vedoucí si z turnaje odnesli pěkné medaile
a pohár, radost byla veliká. Všichni žáci si zaslouží velkou
pochvalu za bojovný a obětavý výkon během celého turna-
je i za pěkné vystupování. Smůlu jsme měli pouze na poča-
sí, když oba dny, co se hrálo, během dne pršelo. Mužstvo
bylo složeno z žáků hrajících za Obecnici, Kovohutě a Dra-
hlín. Byli ze svých oddílů dobře připraveni. Byli to tito žáci:
Matěj Srch, Jonáš Matějka, Jaroslav Ježek, Patrik Roušal,
Marek Roušal, Ondřej Pergelt, Dominik Skierski, Tomáš
Prokeš, Michal Štamberk, Jan Zapletal, Jakub Polák
a David Ptáček. Všem děkuji za vzornou reprezentaci naší
školy. Mgr. Jiří Matějka

NAVŠTÍVILI JSME SALVAYOVY LOMY
Ve středu 6. května 2015 se někteří žáci druhého stupně

vydali do Svatého Jana pod Skalou. Ráno počasí nevypa-
dalo zrovna lákavě, ale nenechali jsme se odradit. Cesta od
kláštera do vrchu byla obtížnější než obvykle díky rozmá-
čenému terénu. Museli jsme zdolat náročný výstup po roz-
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
• 20. dubna navštívili členové Klubu mladého diváka poslední představení letošního předplatného,

hru s názvem Obraz (autorka Yasmina Reza) o přátelství tří mužů.
• 20. dubna začali žáci III. a IV. třídy jezdit na plavecký výcvik.
• 24. dubna se vítězové školního kola v recitaci zúčastnili soutěže ve Spolkovém domě. Slavnostní vyhlášení vítězů

proběhlo 12. května. (Výsledky jsou na stránkách knihovny.)
• V týdnu od 11. do 15. května byli pozváni žáci druhého stupně na Gymnázium v Příbrami. Byly zde pro ně připra-

veny různé pokusy z přírodopisu, fyziky a chemie. Procvičili si, co už vědí, leccos si mohli pod vedením odborníků
vyzkoušet a ověřit v praxi a také se dozvěděli nové informace.

• Dne 20. dubna začaly děti z naší školky navštěvovat
předplavecký výcvik v Příbrami. Děti plavání baví a do
bazénu se vždy těší.
• Dne 21. dubna jsme vyslechli koncert: „Zvířátka v hud-
bě.“ Děti se velice zajímavým a poutavým způsobem sezná-
mily co zvířátka dělají, jak zvířátko vypadá, zda je veselé
či smutné, zahrály si na skokánky, na ptáčky... a zatanco-
valy si. Děti byly koncertem nadšené, se zaujetím poslou-
chaly a vždy nadšeně tleskaly. Strávili jsme velmi příjem-
né, zábavné a poučné dopoledne.

• Ve čtvrtek 30. dubna jsme pro děti i rodiče připravily na
odpoledne „ Slet čarodějnic“ na školní zahradě. Malé čaro-
dějnice zahájily slet discotancem, soutěžily v hodu koště-
tem, let na koštěti kolem ohniště, kdo nejrychleji obletí
s rodičem na koštěti altánek, děti také pálily dopisy pro
čarodějnici, které si připravily během dopoledne. Byla
vyhodnocena nejhezčí čarodějnice a vyhodnocena rodiči
nejstrašnější dospělá čarodějnice. Nejstrašnější dospělou

(pokračování na str. 7)
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HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLNÍCH JÍDELEN
Vaření ve školní jídelně aneb „Spotřební koš“
Co je spotřební koš?
Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají
splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou
stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovo-
ce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka
a den. Výpočtem spotřebního koše pak jídelna dokumentu-
je, jak tato doporučení plní. Spotřební koš se počítá za mě-
síční období v hodnotách „jak nakoupeno“.
Podrobnosti k výpočtu spotřebního koše jsou uvedeny
ve vyhlášce 107/2005 Sb. v příloze 1 (Výživové normy
pro školní stravování).
Proč musíme plnit spotřební koš?
Hlavní činností školního stravování je především výchova
ke zdravému životnímu stylu. Musíme děti naučit, co je
zdravé jíst, aby se tak stravovaly v dalších letech a bránily
se tak civilizačním chorobám.
Limity vyrovnané stravy
Spotřební koš vlastně udává limity, které musí respekto-
vat tvůrce jakéhokoliv školního jídelníčku. Je sestavený
na základě doporučených výživových dávek v České repub-
lice a určuje měsíční spotřebu vybraných druhů potravin
na strávníka a den v gramech. Za vzorovou podobu spo-

čarodějnicí se stala paní učitelka D. Magenheimová a na
prvním místě z malých čarodějnic se umístila Pacholová
Kristýnka, na druhém místě se umístil Mareš Jaroslav
a na třetím místě Smrčková Anetka. Hod koštětem vyhrá-
la čarodějnice Varvařovská Janička, druhé místo obsadil
Srch Matouš a na třetím místě se umístil T áborský Dan.
Let s rodičem vyhrála Lucka Švehlová s maminkou,
na druhém místě Markétka Šamonilová s tatínkem a na
třetím místě se umístila Janička Varvařovská s mamin-
kou. V diskotanci vyhrála čarodejnice Janička Varvařov-
ská, druhé místo Zuzanka Soukupová a třetí místo Daník
Táborský. Všichni výherci obdrželi diplom a věcnou cenu.
Ostatní účastníci byli odměněny sladkostmi. Na závěr
jsme si společně opekli špekáčky.
• Na neděli 10. května si naše děti připravily pohádku
„O Budulínkovi“, vystoupily s tanečním kroužkem při MŠ,
pod vedením p. J. Krejčové, s moderním tancem a malé děti
zatancovaly „Elišku a Šla Nanynka do zelí“. Pro své

MATEŘSKÁ ŠKOLA
(dokončení ze str. 6)

třebního koše zodpovídají společně ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví. Důvo-
dem, proč se tato norma mění, jsou vždy nové poznatky
v oblasti výživy.
Jídelníček sestavuje v prvé řadě školní jídelna. Svůj na
míru šitý spotřební koš naplňuje na základě smluv s doda-
vateli potravin. Za podobu jídelníčku i kvalitu uvařeného
jídla pak vždy zodpovídá ředitel daného stravovacího zaří-
zení nebo ředitel školy.
Právo na názor máte, poslední slovo ne
K podobě jídelníčku mají právo se vyjádřit i rodiče, avšak
i ti mohou své představy uplatňovat jen v souladu se spo-
třebním košem. Pokud mají rodiče a školní jídelna rozdílnou
představu o podobě jídelníčku, rozhoduje dané stravovací
zařízení, které poskytuje dětem určitou službu. Dodržová-
ní naplňování spotřebního koše školní jídelnou kontroluje
Česká školní inspekce.
Školní stravování nemá povinnost zajiš	ovat speciální,
zejména vegetariánskou stravu nebo dietní pokrmy. V prv-
ním případě by šlo o nedodržení spotřebního koše, v tom
druhém by náklady na stravu, zvláště její odbornou přípra-
vu, nepřijatelně vzrostly. R. S.

maminky zhotovily přáníčka a všem maminkám předaly
kytičku i přáníčka. Děkujeme všem maminkám a dětem,
které se zúčastnily veřejného vystoupení ve Staročeské
hospodě u příležitosti oslavy „Dne matek“.

• V úterý obdržely děti od sponzora pana Martina Denov-
ského bezpečnostní vesty. RM
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
ZÁJMOVÝ KROUŽEK

Děti ze zájmového kroužku si na čarodějnice vyrobili
malé čarodějky. Pěkně si je oblékli a při jejich malování se
také pěkně vyřádili. Nechybělo ani koš	átko, které vyrobi-
li ze špejle a vlny. Čarodějnice jsou moc hezké a zde je malá
ukázka. Plánuje se spaní ve stanech, tak doufám, že nám
to letos počasí a klid ve vedlejší osadě dovolí a klapne to.

Přednáška o MONGOLSKU
Dne 22. 4. 2015 se ve spolkovém domě konala přednáška

o Mongolsku. Přednášel pan Karel Škvor, který po Mon-
golsku cestoval a přivezl si sebou ze svých cest mnoho
poznatků a také zážitků. Přednáška byla velice zajímavá
a všechny nás moc zaujal hlavně svými příběhy od jídla
až po kulturu. No prostě, kdo byl na této přednášce, se roz-
hodně poučil a také pobavil. Pan Škvor opět přislíbil něja-
kou přednášku o Kamčatce, ale až po letních prázdninách.
Už te� se na jeho další vypravování moc těším.

RECITACE V KNIHOVNĚ
Knihovna Obecnice vyhlásila dětem ze základní školy

recitační soutěž. Dne 24. 4. 2015 od 8.30 hodin proběhl
druhý ročník recitační soutěže pro děti. Byly 3 kategorie
1. - 3. třída, 4. - 6. třída, 7. - 9. třída. Z každé kategorie
měla porota vybrat 5 žáků, kteří dostali za svou recitaci
odměnu a pamětní list. Všichni žáci recitovali na výbornou
a tak to porota neměla vůbec jednoduché. Nakonec si s tím
ale poradila a zde jsou výherci recitační soutěže:
Šilhan Tomáš, Kadlec Dominik, Jirásek Matyáš, Neuman
Marek, Tomcová Štěpánka, Hrkalová Sára, Blažková
Helena, Šínová Štěpánka, Landsperská Míša, Krátká
Terezka, Dikan Robert, Veverková Aneta, Kiliánová Terez-
ka, Kovařík Lukáš, Šeffl Radek, Šlapák Petr.

Všem výhercům ještě jednou blahopřejeme. Dne 12. 5.
2015 jsem byla ve škole dětem rozdat jejich zasloužené
odměny. Děti byly nadšené a už se těší na další soutěž, kte-
rou pro ně knihovna připraví.

ČARODĚJNICE NA HŘIŠTI
Dne 30. 4. uspořáda-

la knihovna a školní
družina pro děti slet
čarodějnic na hřišti
v Obecnici. Pro děti
jsme s kolegyněmi při-
pravily soutěže, se kte-
rými nám pomohli
starší žáci základní
školy. Děti za své vý-
kony dostávaly sladké
odměny a dobře si za-
soutěžily. Na závěr
jsme dětem opekly špe-
káčky, aby se po vyčer-
pávajících výkonech
posilnily. Ze začátku to
vypadalo, že z toho ani

(pokračování na str. 9)
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nic nebude, protože nám začalo trochu pršet. Nakonec se
ale příroda umoudřila a vše proběhlo dobře. Dětem se
na hřišti velice líbilo a užily si odpoledne plné legrace.
A o to nám všem jde.

S pozdravem čarodějnice Elvíra, Zelfíra a Keliška

Knihovna představuje knihu Thom Racina
Smrtený mráz

ČARODĚJNICE NA HŘIŠTI
(dokončení ze str. 8)

Slunečné západní pobřeží Spojených
států se během pár dní promění v pusti-
nu. Za všechno mohou teploty hluboko
pod nulou a oslepující sněhová bouře,
jež se prožene Los Angeles. Bazény se
proměňují v kluziště, cesty jsou neprů-
jezdné, opuštěné automobily zasypává
hustá vánice. Tímto však noční můra
nekončí. Radikální náboženské hnutí považuje katastrofu
za konec světa – Armagedon – po němž bude nastolen nový
řád. Přežijí pouze pravověrní a ostatní musí ve jménu
Boha zemřít. Příroda si ve městě plném strachu vybírá
krutou daň. Největší nebezpečí však představují sami
lidé….

Thom Racina se narodil jako Thomas Raucina. Kořeny
jeho rodiny najdeme v České republice a na Slovensku –
jeho dědeček pocházel z Bratislavy a babička z Prahy.
Se svými rodiči navštívil Českou republiku již několikrát.
Než se Thom Racina stal spisovatelem z povolání, nastar-

toval úspěšnou kariéru v televizním vysílání. Napsal scé-
náře pro více než čtyři tisíce vysílacích hodin a získal pět
nominací na Emmy. V současné době má na svém spisova-
telském kontě několik věhlasných thrillerů. Nakladatel-
ství BB/ art vydalo v roce 2005 román Smrtelná hra. Žije
ve městě Palm Springs v Kalifirnii.

DEN DĚTÍ
Zveme vás na DEN DĚTÍ,

který se bude konat
v pátek 29. května 2015 od 13 hodin

na hřišti v Obecnici.
Pro děti budou připraveny soutěže, odměny

a opékání špekáčků.
V případě

pěkného počasí
připraví hasiči
pro děti pěnu

a můžete se povozit
v hasičském voze.

Přij
te si
zasoutěžit

a pobavit se
mezi nás.

VZPOMÍNKA
Dne 27. března 2015  se v pražské katedrále sv. Víta, Václava
a Vojtěcha konala slavnostní  mše k poctě arcibiskupa praž-
ského Bedřicha kardinála Schwarzenberga. Byla sloužena
při  příležitosti 130. výročí úmrtí tohoto církevního hodnos-
táře - 27. 3. 1885. Kardinálem byl od roku 1842, arcibisku-
pem pražským v létech 1850 - 1885. Pocházel z českokrum-
lovské větve Schwarzenbergů. Pro Obecnici byl jeho
význam v tom, že zdejšího správce farnosti kaplana Fran-
tiška Vogla ustanovil v roce 1856 farářem této  farnosti.

VELKÁ MORAVA A POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ
Výstava s tímto názvem probíhá v Císařské konírně Pražského
hradu do 28. června 2015. Exponáty na této přehledné a zajíma-

Jubilea v květnu slavili a slaví
Vanda Tumpachová  50 let
Květa Poplšteinová  80 let

Marie Trnečková  65 let
Dagmar Šemberová  60 let

Hana Lukešová  50 let
Jana Paboučková  60 let

Hana Hrubá  65 let
Josef Šembera  65 let
Martin Sirotek  50 let
Václav Pistora  65 let

Jindřich Karpíšek  80 let
Ladislav Slančík  50 let

Václav Uzel  90 let

Jubilea v červnu budou slavit
Jiří Stočes  70 let

Vlastimil Sirotek  50 let
Jan Krátký  75 let

Václav Sobotka  60 let
Zdeněk Petráň  55 let
Jiří Pabouček  60 let

Jan Bosák  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

vé výstavě pocházejí z arche-
ologických výzkumů v České
republice, na Slovensku, v
Polsku a Rakousku. Některé
jsou vystaveny úplně poprvé.
Jsou to různé  šperky z dra-
hých kovů, doplňky oděvů,
stříbrné šperky a  nádoby -
poklad byzantského kupce,
pohřební výbava kněžny. Po-
kud chcete vidět zlaté náuš-
nice, prsteny, zlaté gombíky
a další krásně vypracované
šperky z 9. století našeho
letopočtu, nenechte si tuto
výstavu ujít.                     E.T.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Město s betonovou duhou

Zámek, tradice keramické výroby, lázně – to všechno jsou
atributy spojené s půvabným jihočeským městem Bechyně.
Toto významné letovisko leží na soutoku Lužnice a říčky
Smutné, zhruba 20 km jihozápadním směrem od Tábora.
Původně zde stálo slovanské hradiště, které se ve druhé
polovině 12. století stalo centrem církevní správy a od dru-
hé poloviny 13. století z rozhodnutí krále Přemysla Otaka-
ra II. i sídlem rozlehlého Bechyňského kraje. Tento král
dal po roce 1268 na místě hradiště postavit středověký
hrad a zřejmě již on u něj založil město. Prohlídku tohoto
města doporučuji začít v jeho historickém centru, které se
rozkládá v okolí náměstí T. G. Masaryka. Zde je možné bez
jakýchkoliv problémů  zaparkovat, navštívit zdejší info-
centrum a poté se s nabytými vědomostmi vydat na pro-
hlídku města. Již při příjezdu na náměstí mě kromě řady
pozoruhodných domů zaujal děkanský kostel sv. Matěje
s mohutnou zvonicí a ochozem, připomínaný již ve 13. sto-
letí, později několikrát přestavovaný až do dnešní barokní
podoby. V dolní části náměstí, které jako empírový park
přiléhá k zámku, se nachází Městské a Hasičské muzeum,
Mezinárodní muzeum keramiky a Muzeum Vladimíra
Preclíka. Já jsem si vybral to druhé, nebo	 již od 16. století
se v Bechyni rozvíjelo hrnčířství a kamnářství. Vyráběly
se zde jak nádoby, tak kachle a později i střešní krytina.
Proslulé byly tzv. bechyňské háky, které dodnes pokrývají
řadu střech starých domů ve městě a okolí. V 19. století
zde vznikla první keramická dílna a v roce 1884 tu byla
otevřena nejstarší (a dodnes fungující) keramická škola
u nás. Různé výrobky z keramiky lze zakoupit jak v muzeu,
tak i ve zmiňovaném infocentru na náměstí. Samostatnou
kapitolou je návštěva bechyňského zámku, který stojí
na vysokém ostrohu nad již zmiňovaným soutokem Lužnice
a Smutné. Původně gotický hrad postupně vlastnili páni ze
Šternberka, ze Švamberka a z Rožmberka. Všichni patřili
k nejvýznamnější české šlechtě a díky nim se město i zá-
mek dočkaly značného stavebního rozvoje. V roce 1569
koupil Bechyni Petr Vok z Rožmberka, který se zde o 11 let
později oženil s teprve čtrnáctiletou Kateřinou z Ludanic.
Za jeho vlády se bechyňský hrad dočkal největších staveb-
ních úprav. Prostory areálu byly postupně přestavovány
a v jeho blízkosti vyrostl renesanční zámek založený
na čtvercovém půdorysu. Rozmařilý a nákladný společenský
život bechyňského pána, s roztomilou nadsázkou ztvárně-
ný ve filmech „Svatby pana Voka“ a „Pan Vok odchází“,
však nakonec vyčerpal jeho pokladnu a Petr Vok musel
prodávat jednotlivé vsi i celá panství. Koncem 16. století
došlo i na Bechyni, do níž se opět vrátili Šternberkové.
V roce 1761 panství zdědil Jan Václav Paar, jehož potomci
drželi Bechyni až do roku 1948, kdy jejich majetek vyvlast-
nil  stát. Zámek s parkem a některé zámecké interiéry jsou
dnes přístupné veřejnosti, z nichž nejzajímavější je asi go-
tická síň, jejíž klenby se sbíhají na středový sloup v podobě
stromu se žebry představujícími větve. Nejkrásnější míst-
ností zámku je bezesporu ložnice Petra Voka s klenbou,
kterou zdobí bohaté figurální i ornamentální štuky a lune-
ty s vyobrazením jednotlivých ctností. Po prohlídce zámku
jsem pokračoval uličkou směrem k františkánskému kláš-
teru s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, uvnitř kterého
se skrývá nádherná pozdně gotická sklípková klenba
z doby před rokem 1500. Klášter, stavěný současně s kos-
telem, tvoří komplex patrových budov kolem čtvercového
rajského dvora, na který navazuje terasovitá zahrada
s nádherným výhledem do údolí řeky Lužnice. Z hradeb za-

hrady nelze pře-
hlédnout oblouk
mostu, tyčící se
vysoko nad hladi-
nou řeky. Z kláš-
terních zahrad
jsem si to okolo
Muzea turistiky,
sídlícího od roku
2006 v bývalé ži-
dovské synagoze,
namířil do jedno-
ho z nejstarších
lázeňských areá-
lů v Čechách, leží-
cích po obvodu
historického já-

dra. Bechyňské lázeňství zde má dlouhou tradici; nejstarší
známá zpráva o lázních pochází z roku 1730, ale léčba po-
mocí minerálních pramenů zde byla údajně provozována
již v 16. století. V současné době se zde především léčí rev-
matická onemocnění, poruchy výměny látkové a poúrazo-
vé stavy ve svalech. V Bechyni jsem si samozřejmě nemohl
nechat ujít návštěvu technického unikátu – Bechyňské
duhy. Ta se klene nad údolím řeky Lužnice a je zde k vidění
již od roku 1928. Samozřejmě mluvím o jednoobloukovém
železobetonovém mostu, který jsem měl možnost již spatřit
z hradeb klášterní zahrady. Stavba mostu přes Lužnici,
konstruovaného pro sdruženou silniční a železniční dopra-
vu, byla zahájena podle projektu Dr. Ing. Eduarda Viktory
na jaře roku 1926. Na stavbě pracovalo téměř 400 zaměst-
nanců, mj. 30 zedníků a betonářů, 56 tesařů, 17 zámeční-
ků a kovářů a 14 montérů a strojníků. Do provozu byl
slavnostně uveden dne 28. října 1928 – k 10. výročí vzniku
Československé republiky. Most je dlouhý 224,8 metru, šíř-
ka vozovky s chodníky je 8,9 metru, rozpětí oblouku je
90 metrů a mostovka se nad hladinou Lužnice vznáší ve
výšce 52 metrů. Náklady na jeho vybudování byly ve výši
4.999.676,- korun. Po turistické značce přes vyhlídky na
levém břehu řeky jsem pokračoval do místní části Zářečí,
odkud je pak z úrovně hladiny řeky skvostný pohled na
klášter i vedlejší zámek. Po silnici mi pak už jenom zbýva-
lo vystoupat zpět okolo okrouhlé renesanční věže zv.
Kohoutek a pozůstatků městských hradeb s Čertovou zdí
zpět na náměstí, kde jsem okruh bývalým sídlem Petra
Voka započal. Z cest Vás všechny zdraví

Martin „Párek“ Jarolímek
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Od ledna 2015 klade novela zákona o potravi-
nách a tabákových výrobcích nové požadavky na 

 LÉKAŘ A VY  •  Údaje na obalech potravin

údaje na obalech potravin. Větším písmem musí být uvede-
ny údaje o složení, datu použitelnosti, podmínkách sklado-
vání... Také musí být zajištěna dobrá čitelnost, čili černé
písmo nesmí být na tmavém podkladě atd. Musí být uvádě-
na přítomnost částečně ztuženého tuku a nasycených mast-
ných kyselin, což jsou zdraví škodlivé tuky, kterým bychom
se měli vyhýbat. Nacházejí se zejména v trvanlivém jem-
ném pečivu, polevách, náhražkách čokolády a přispívají
ke vzniku diabetu 2. typu a srdečním chorobám. Zdraví
prospívají zejména nenasycené omega 3 a 6 mastné kyseli-
ny, obsažené zejména v rybách, lněných semenech a řepko-
vém oleji. Tělo si je neumí vytvořit samo a je odkázáno
na jejich přísun v potravě. Na obalech musí být uváděny
i alergeny, ale jejich čísla nestačí. Pokud se ve složení na-
cházejí např. arašídy, musí být napsány výrazně, protože
jde o důležitý alergen. Důležité je i celkové složení potra-
vin, např. u telecích párků je důležité, jestli obsahují tele-
cího masa 85 nebo 30 procent, protože pak většinu tvoří
drůbeží separát a bramborový škrob, a musíte mít možnost
zvolit si, co budete vlastně jíst. U naložených potravin je
důležité znát množství pevného obsahu, aby jste si neku-

povali hlavně lák. Hlídejte si také sůl a cukr, údaje o podí-
lu soli a sacharidů jsou mimořádně významné. Maximální
tolerovanou dávku soli Češi překračují skoro třikrát. U sa-
charidů, tedy cukrů je důležité jak jejich celkové množství,
tak podíl jednoduchých cukrů. Na obalech bývá uvedeno:
„sacharidy , z toho cukry“, čím je větší rozdíl mezi prvním
a druhým číslem, tedy čím je první číslo vyšší, tím je potra-
vina zdravější. Tím má příznivější tzv glykemický index
a tím déle po ní zase budeme mít pocit hladu. Sacharidy
jsou totiž tvořeny jednak jednoduchými cukry a jednak
škroby, což jsou složené cukry. Pomaleji se tráví, ale u nich
je zase ve hře vyšší energetická hodnota, a tedy i s nimi
opatrně. Jednoduché cukry jsou ale jednoznačně zdraví
škodlivé a někdo je označuje přímo za jed. Jsou zodpověd-
né za vznik zubního kazu a nadváhu. Od prosince 2016
bude povinné uvádět na obalech i výživové hodnoty potra-
vin.

Od dubna 2015 pro výrobce potravin v celé EU platí
povinnost uvádět zemi původu vepřového, hovězího, drů-
bežího, skopového a kozího masa. Máte-li zájem, navštivte
weby www.vimcojim.cz , www.bezpecnospotravin.cz
a www.potravinynapranyri.cz.

Dobrou  chu	  a  s tá lé  zdrav í  pře j e Drsvo

Eva Hölzelová: HVĚZDNÁ OBLOHA / VIII.
V roce 2013 vydala paní Eva Hölzelová knihu Hvězdná

obloha, příběhy souhvězdí na severní obloze s krásnými
ilustracemi paní Renaty Petříčkové. S laskavým svolením
autorky se v Obecnickém zpravodaji objevují úryvky z této
velmi zajímavé a čtivé knihy, v níž zpracovala řecké mýty
vztahující se ke 37 souhvězdím, a tak vzniklo 18 povídek.
S ohledem na rozsah Zpravodaje je možná vždy jen malá
úprava z povídky. Zájemci si ke knize jistě cestu najdou ☺.
Dnes o Héraklovi - Drak

Král Eurystheus uložil Héraklovi jako další úkol přinést
zlatá jablka  ze zahrady Hesperidek. Zlatou jabloň darova-
la země Gaia Héře jako svatební dar a Héra ji zasadila
v zahradě, která patřila Titánu Atlasovi. Jeho dcerám-
Hesperidkám nařídila zlatou jabloň hlídat, aby nikdo jabl-
ka netrhal. Ale protože jablka trhaly samy Hesperidky,
nakonec Héra nechala jabloň hlídat velkému drakovi

blka přinesl. Musel ale za něj chvíli držet nebeskou klen-
bu. Atlas mu jablka přinesl, ale Héraklés  musel být velmi
opatrný, aby se nebeské klenby zase zbavil. Titán Atlas na-
konec zůstal na místě, dokud neletěl okolo Perseus a ten
jej pomocí hlavy Medůzy změnil v kámen. Pohoří Atlas se
rozprostírá v severní Africe dodnes. Bohyně Héra přenesla
Draka na oblohu a Poseidón se postaral o to, že na obloze
je i souhvězdí Euridanus. Drak je souhvězdím cirkumpo-
lárním a nejlépe ho můžeme pozorovat na jaře a kulminuje
na obloze v květnu. Patří mezi deset největších souhvězdí,
ale má málo zářivých hvězd. Jasnější hvězdy jsou v oblasti
hlavy. Je zde nejkrásnější dvojhvěda Ný a známá hvězda
Thuban. Ta ukazovala sever v době stavby pyramid, dnes
je na jejím místě Severka. Místo si vymění zase kolem roku
20 000. Euridanus je souhvězdí jižní polokoule a táhne se
jako dlouhá klikatá řeka od rovníku směrem na jih.V řec-
ké mytologi se jednalo o řeku Pád, v egyptské se jednalo
o posvátnou řeku Nil. Příště o Kentaurech. Evas

Ládónovi. Héraklés neznal
cestu ke zlatým jablkům.
Cestou dorazil k řece Euri-
danu, ve které se koupaly
Nymfy a ty mu poradily,
kterak najít mořského kme-
ta Nérea, který mu nakonec
cestu do zahrady Hesperidek
poradil a ještě mu řekl: „Po-
žádej Titána Atlase, aby ti
jablka natrhal, ale králi je
dones sám“. Hérakles našel
Titána, jak podepírá nebes-
kou klenbu jako trest za to,
že se vzbouřil proti bohům.
Ukázal Héraklovi velkého
draka, který hlídal jabloň se
zlatými jablky. Hérakles jej
zabil ranou šípem do oka
a požádal Titána, aby mu ja-
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Budu včelařem
Včelstvo – dokonalý stát  /  2. díl

V prvním díle našeho seriálu jsme popsali včelu tak, jak
se vyvíjela od doby, kdy se na naší planetě ve čtvrtohorách
v období křídy objevily první rostliny s květy a bylo třeba
jejich opylování včelami, aby se z nich urodily plody. Doba,
kdy člověk uvědoměle využívá činnosti včel a jejích pro-
duktů, je tedy jen velmi krátký úsek druhové existence
včel na naší planetě.

Včela medonosná žije v početném kolektivu – včelstvu,
ve kterém mohou žít současně až tři generace včel. Včel-
stvo tvoří tři typy včel. Matka (lidově královna) je největší
včela ve včelstvu, je jediná a jejími hlavními úkoly je zajis-
tit potomstvo kladením vajíček a řídit chod včelstva.

Trubci jsou zavalití samečkové a za normálních okolnos-
tí je jich ve včelstvu pět set až osm set. Nemají žihadlo.
Pomáhají zahřívat včelstvu plod a oplodní matky na tzv.
trubčím shromaždišti. Dodnes není spolehlivě vysvětleno,
podle čeho si včely toto místo určí. Bývá to často rozlehlá,
prosluněná paseka. Matky ani trubci zde v životě nebyli,
přesto hned napoprvé na toto místo spolehlivě zamíří,
i když je několik kilometrů vzdálené. Zde dochází k milo-
vání včel ve výšce asi dvaceti metrů. Matka se postupně
spáří s mnoha trubci z různých včelstev, aby byla zachová-
na genová pestrost. Když některý z trubců matku oplodní,
padá mrtev k zemi. Jeho penis však zůstává zasunut
v útrobách včely. Včelaři ho nazývají znaménko. Nový tru-
bec penis svého předchůdce odstraní, spojí se s matkou
a celá procedura se postupně opakuje s patnácti až dvaceti
trubci. Když matka cítí, že má naplněnou spermabanku,
což je orgán, kde matka po celý svůj život skladuje spermie
trubců na oplodnění svých vajíček, milování končí a mat-
ka s posledním znaménkem v těle opouští shromaždiště
a vrací se do svého úlu. Když ji včelí rodina při návratu
spatří se znaménkem, přivítá ji s jásotem. Začnou matku
krmit, čistit, znaménko z ní vytáhnou a všichni si ho pro-
hlíží. Pokud však matka při návratu znaménko ztratí,
zabouchnou před ní včely dveře a matka musí zpátky do te-
rénu poohlédnout se po nějakém tom dalším znaménku.

Osud trubců je z hlediska nás, lidských mužů poměrně
tragický. S příchodem studených podzimních dnů začnou
včely trubce agresivně vyhánět od zásob a nakonec je díky
své přesile vyhazují z úlů, nepustí je dovnitř a ti chudáci
hynou venku hlady a zimou. Na jaře příštího roku si včel-
stvo ovšem pořídí nové trubce, kteří netuší, co je čeká.

Třetí, nejpočetnější skupina, jsou dělnice. Jejich počet
určuje charakter včelstva a na jejich činnosti je existenčně
závislé. Dělnice je nejmenší včelou ve včelstvu a je vyzbro-
jena žihadlem. Rozlišujeme je na mladušky, kterým
po vyběhnutí z buňky v krátkém čase ztuhne chitinový
krunýř který chránící vnitřní tělní orgány. Tyto včelky
ve včelstvu vykonávají prozatím jen domácí práce.Udržují
potřebnou vlhkost ve včelstvu, zahřívají plod, vylučují
z voskotvorných žláz vosk a staví nové plásty. Krmí matku
i staré trubce a čistí je. Střeží také bezpečnost česna (vstup
do úlu) a brání je proti případným vetřelcům. Dbají na čis-
totu úlu, tmelí škvíry a trhliny proti průvanu. Od starších
včel přebírají látky přinesené zvenku a zpracovávají je na
včelí produkty.

Létavky jsou starší včely, které mají za úkol za sluneč-
ných dnů přinášet zvenčí vše, co včelstvo potřebuje. Nek-

tar z květů, ze kterého včely vytváří světlý med, nebo
medovici (vylučovaný produkt mšic), ze kterého je med
tmavý. Dále nosí do úlu pyl, který je pro včely zdrojem bíl-
kovin, vodu a pryskyřičnatý tmel – propolis. Za nepřízni-
vého počasí nebo v noci jsou létavky v úle a pomáhají mla-
duškám s jejich činností.

V zimě se včely shluknou do tzv. chumáče, uprostřed kte-
rého se nachází matka. V jeho středu dosahuje teplota dva-
ceti až třiceti stupňů Celsia, i když okolo klesá teplota hlu-
boko pod nulu. Ohřáté včely ze středu se v chumáči střída-
jí s vychladlými na jeho okrajích, a pokud mají dostatek
zásob a nejsou rušeny, dočkají se v plné síle jara.

Jako všichni živočichové i včela stárne. Matka žije tři až
čtyři roky a ročně naklade až dvě stě tisíc vajíček. Když
včelstvo pozná, že ztrácí výkonnost, vychová si matku no-
vou. Stará matka uvolní své místo mladé matce a včelstvo
opouští. Když dělnice  instinktem zjistí, že přišel její čas
a nemá již sílu pracovat a včelstvu co nabídnout, vylétne
naposled z úlu a ve volné přírodě umírá.  Výzkumu včel se
lidé věnují již od pradávna.  V současné době však došlo
k zcela výjimečnému objevu. Člověk porozuměl řeči včel
jako jedinému druhu hmyzu v celé živočišné říši. Zjistil,
jak se včely dorozumívají a jak řídí své společenství. Mat-
ka řídí a ovládá včelstvo pomocí feromonů a zdroje snůšky
si včely vzájemně sdělují pomocí tzv. osmičkových taneč-
ků. Na svých letech za snůškou se včely orientují podle
slunce, přičemž korigují svůj let podle jeho pohybu na
obloze a vždy zamíří do svého úlu, i když je kilometry dale-
ko.  Včely neznají pojmy sobectví, soukromé vlastnictví,
majetkové vztahy, opozice, apod. Celý svůj život podřizují
prospěchu svého včelího společenství, kde má každý jedi-
nec své místo a úkol, který se snaží beze zbytku splnit.
Za to si pro sebe bere jen to, co skutečně potřebuje ke své-
mu životu. Když včela  přestává  být platným členem spo-
lečnosti, dobrovolně odchází,  aby uvolnila místo mladým
a schopnějším. To jsou hlavní důvody, proč vývoj včel trvá
bez přerušení již osmdesát milionů let.

Uvědomělý rozvoj lidstva od Sumeru k dnešku trvá zhru-
ba pouhých šest tisíc let a již se někteří vědci dívají s oba-
vami do budoucna, co lidstvo čeká. Přitom přímo před
očima máme příklad sociálního chování, které by nám
mohlo být vzorem, jak by mohlo lidstvo jako živočišný
druh přežít, ovšem jaksi bez toho vyhazování trubců, když
dovolíte.

Bc. Jiří Roub
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Vše o Tvém skvělém mozku
a jak ho cvičit (John Woodward)
Jak uvažuješ

Naše smysly neustále přijímají informace o světě kolem
nás . Většina z nich je nepodstatná, mozek je filtruje a ne-
chává si pouze informace, které vyžadují bližší pozornost.
Ostatní prostě vypadnou z hlavy. Aby se mozek mohl věno-
vat důležitým datům, nevědomě nepodstatné informace
odstraní. Například na vodní hladině nás upoutá drobný
nejasný pohyb a soustředíme svoji pozornost na plavoucí
ho živočicha. Hlava plavoucího zvířete vyhlíží známým
způsobem a v mysli si doplníme zbytek těla. Víme, že jde
o hada dřív, než jeho tělo spatříme. Vyhodnotí-li mozek
smyslová data jako důležitá, přiřadí je k některé zkušenosti.
Toto škatulkování nám umožňuje rychlou reakci. Umožní
nám vytvořit si duševní modely všech věcí kolem nás včet-
ně zvířat, lidí či sociálních skupin. Nazývají se stereotypy.
Lidé se bojí hadů, koneckonců někteří jsou jedovatí. Když
vidíš před sebou hada, neponoříš se do své mysli, abys zjis-
til, jaký je to had. Prostě uděláš automaticky krok zpět.
Ve skutečnosti to může být neškodná užovka. Stereotypy
se mohou mýlit a někdy mohou být až nebezpečné, napří-
klad vznik rasových předsudků. Rychlé a správné hodno-
cení smyslových dat přeje všem našim mozkům Drsvo.

Tak jsme druhý no a cooo?!? ☺☺☺☺☺
Až třetí rozhodující zápas musel rozhodnout o vítězi a zá-
roveň postupujícím do Krajské soutěže 1. třídy.
Tím se nakonec stal tým SK Březnice "A". Gratulujeme
vítězům a čest Nám poraženým, kteří jsme byli Březnici
více než vyrovnaným soupeřem.
Tímto také chceme poděkovat všem fanouškům, kteří nás
během finále podporovali.

Výsledky f inále:
1. zápas SK Březnice "A" – Slavoj Obecnice "A" 9:9
2. zápas Slavoj Obecnice "A" – SK Březnice "A" 9:9
3. zápas SK Březnice "A" – Slavoj Obecnice "A" 9:5

Zleva: Radek Srch, Zdeněk Petráň, Petr Steiner, Antonín Hušek,
Pavel Hála a Radek Tůma.

Zleva: Terka Krátká, David Štamberk a Vanessa Steinerová

Slavoj Obecnice  /  STOLNÍ TENIS

"A" tým Slavoje Obecnice tedy v Krajské soutěži 2. třídy
obsadil konečné 2. místo.

I přes naše veliké zklamání z neúspěchu se jedná o nejlepší
umístění za poslední dobu, kterého jsme dosáhli.
Za "A" tým v této sezoně dále nastoupil Fanda Steiner.
Nesmíme zapomenout ani na naše nejmladší naděje. Ty se
během dubna zúčastnili několika turnajů, kde dosáhly
krásných výsledků. Např. na turnaji v Čenkově nejlépe
z našich skončil Tonda Locker, který obsadil 3. místo.
Přiložené foto je z 26.dubna z 5. regionálního turnaje
v Příbrami.

Obecní stránky
Vážení spoluobčané i ostatní zájemci
o aktuality a informace z naší obce,

Obecní úřad v Obecnici spustil
nové webové stránky na adrese

www.obecnice.eu
Pokud máte nějaký nápad  nebo materiály,
které by se nám hodily na doplnění stránek,

ozvěte se místostarostce paní Markétě Švehlové
marketa.svehlova@obecnice.eu

nebo na e-mail ou.obecnice@volny.cz,
je možno i na adresu red. Obec. zpravodaje

bohpsvoboda@seznam.cz .

Budeme rádi, pokud nám svými připomínkami
či příspěvky pomůžete zlepšit
naše obecní webové stránky.

OU Obecnice bs
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • Kapitola III

Ponurý příběh pana učitele
Opatrně, aby se mi nerozdrobila v ruce, jsem před sebe

na desku stolu položil první stránku volně sypaného sešit-
ku. Jak jsem již uvedl, list papíru nenesl žádné datum, ale
snad se dočtu něco bližšího o době již avizovaných neuvěři-
telných událostí z textu.

Začátek řádky byl nečitelný, dále mi však již stránka sdě-
luje: „... ještě nyní jsem pln děsu z toho hrůzného nočního
setkání. Nemohu si to vše stále v hlavě srovnati. Já, člo-
věk studovaný, přece nebudu na stará kolena věřit na hý-
kaly, divoženky a jiné lesní duchy. Žiji zde v centrálních
Brdech již třicátým rokem, ale s něčím podobným jsem se
dosud nesetkal. Anebo mě snad šálily smysly? Konečně,
i to je možné...“ Opět několik vybledlých nečitelných
řádek. Holt násadka do inkoustu máčená není čína, to je
marné. Ale již čtu o kus dále: „...hrom zaburácel a klikatý
blesk rozčísl jako �áblova čepel žlutým světlem okolní di-
vokou krajinu. Asi padesát metrů ode mne zasáhl staletou
borovici, která byla doslova přepůlena a s krutým prasko-
tem se poroučela k zemi.

o vzrostlý kmen borovice, který byl jimi ze všech stran ob-
klopen a tvořil tak funkci nosného trámu. Jak jsem se
zkusmo přesvědčil, nebyly větve ke kmeni nijak připevně-
ny provazy či jiným materiálem spojeny a neznámý stavi-
tel je pokryl tak hustou vrstvou jehličnatých větviček,
mechu a dalších darů lesa, že tato střecha byla nádherně
nepropustná. V duchu jsem blahořečil tomu podivnému
architektu, jen ten ošklivý zápach jsem si neuměl řádně
vysvětlit.“

Hmm, začíná mi trochu svítat. Z toho, co jsem dosud pře-
četl o těch různých údajně přežívajících opolidech, a	 již
v Tibetu nebo USA či v Kanadě, tak si pamatuji, že svědci
vždy uváděli pronikavý zápach, který se kolem sídel oněch
tajuplných bytostí šířil a držel. Opičáci asi zrovna nemilo-
vali vodičku a mýdlo. Ale to se odehrává, sakra, v lidu-
prázdných a nehostinných končinách neprozkoumané
divočiny, stovky a tisíce kilometrů od nejbližšího lidského
obydlí a nikoliv v „lesíku“ malého státečku uprostřed
 Evropy. Stále jsem tomu nemohl nějak uvěřit. Ale i když
jsem se pro jistotu štípal, bohužel se mi to nezdálo.

Pana učitele zdržel liják až do večerních hodin. Užil si
v zatuchlém „bejváku“ asi své. Deník však pokračoval:
„Na černé obloze pojednou vyklouzl mezi roztrhanými
mraky bledý kotouč měsíce, v jehož sporém světle pohle-
dem na ciferník hodinek jsem zjistil, že odbila již dvaadva-
cátá hodina. Pršet již takřka přestalo a tak jsem vyrazil
na cestu k domovu. Přirozeně, mnoho jsem bloudil, nebo	
do těchto míst má noha ještě nikdy nevstoupila. Zhruba
po deseti minutách chůze se stalo TO, co bych nejraději
nikdy nezažil. Přímo proti mně se pojednou vynořilo něko-
lik zlověstných postav, jako by ze země vyrostly. Beze slova
hleděly mým směrem. I přes panující tmu a strach, který
mě svíral, jsem si uvědomil, že ta stvoření se sice podobají
lidem, ale stejně tak i lesním strašidlům, jakoby zrovna
z lůna bažin vystoupila. Jejich hnusný zápach zachytilo
ihned mé chřípí. Zároveň jsem si uvědomil, že přede mnou
stojí stavitelé a uživatelé oné chatrče, jíž jsem před několi-
ka minutami opustil...“

Tak te� to začíná být opravdu napínavé a já jsem byl zra-
lý tak akorát na ledový obklad na hlavu. Hryzal jsem si rty
samým vzrušením a rychle otočil na další stránku. Naštěs-
tí jí byla ještě polovina čitelná.

(pokračování na str. 15)

V duchu jsem si nadal do hlupců, že mě první příznaky
blížící se bouře nevarovaly a já vyrazil do lesa s úmyslem
najít nová mraveniště a hnízdiště tetřeva hlušce, abych
tato pak se svými žáky mohl navštíviti a jim ukázati..."
No prosím, tak se potvrdila má domněnka, že pisatelem
těchto řádků je jakýsi vesnický kantor! Něco, jako učitel
Pěnička ze Švandrlíkových Příhod žáků Kopyta a Mňou-
ka. V duchu jsem se usmál připomínce mé oblíbené četby
dětských let. Ale stránka pokračovala: „...Hotovil jsem se
někam schovati před lijavcem. Šňůry deště bičovaly zem
všude kol mne, ani husté koruny stromů nemohly všechnu
tu nenadálou vodu zadržet.“ Z dalších takřka začerněných
řádek jsem pochopil, že pisatel prchaje lesem před deštěm,
se dostával stále hlouběji do lesa, do míst, kde ještě nikdy
nebyl. Po dlouhém klopýtání zšeřelými hvozdy, promočen
až na kůži, objevil náhle cosi jako neumělou chýši. Doslo-
va do ní narazil:"...přístřešek to byl velice podivný, ale
s velkou úlevou jsem v něj vklouzl. Byla tam tma, ale
sucho. Teprve po chvíli jsem si uvědomil všude kol sebe
silný zápach. Jakoby zde ještě nedávno pobývalo jakési di-
voké zvíře. Přesto mi bylo toto pižmo příjemnější než mok-
nouti venku. Můj útulek nebyl nikterak veliký, asi šest
kroků v průměru. Podivnou tu stavbu tvořily větve opřené
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Ponurý příběh pana učitele
(dokončení ze str. 14)

„Vůdce těch podivných bytostí cosi zamručel a mně, již
tak k smrti vylekanému, bodlo u srdce. Málem jsem si mys-
lel, že přišla má poslední hodinka a v duchu odevzdával
duši Bohu. Sotva se však první divoch, ach, jak divně toto
označení zní v našich českých podmínkách, vykročil smě-
rem ke mně, rázem se zmátořily veškeré mé reflexy, daly
popud svalům a já v děsu a panické hrůze prchal směrem,
kam mě nohy nesly. Jenom rychle pryč od té podivné tlupy,
jež jakoby ani z tohoto světa nepocházela. Za svými zády
jsem slyšel bezeslovný pokřik, spíše jakési nesrozumitelné
mručení, jímž se pronásledovatelé dorozumívali. Získal
jsem nepatrný náskok a v duchu děkoval své zálibě v at-
hletickém běhu, který jsem provozoval i ve svém  pokroči-
lejším věku. Fyzická připravenost se mi nyní velice hodila.
Naštěstí divé muže zdržel i déš	 a vichr, takže mé stopy tíže
hledali a jejich hlasy postupně slábly. Teprve po dlouhých
minutách jsem se odvážil zastavit a ve stavu naprostého

vyčerpání a šoku jsem padl na mokrou zem. Oddechoval
jsem těžce sípavým dechem...“

Měl jsem v krku struhadlo a potřeboval se napít. Tohle
bylo fakt silný kafčo, přímo cloumák! Stát se to v hustém
nočním lese mně, tak snad porodím. Vážně, asi by to se
mnou seklo. Musel jsem „Pěničku“ v duchu obdivovat, že
se tak dokázal zmátořit a utéci. Ovšem člověk prý dokáže
ve stavu ohrožení nevídané věci. Ale zpět k věci. A	 to zní
sebeneuvěřitelněji, musím se prostě smířit s tím, že Brdy
ještě nevydaly všechna svá tajemství. Zvrátil jsem se
v křesle, ruce založil za hlavu a zasnil se. Vypadá to tak, že
jsem rovnýma nohama skočil či spíše rovnou spadl do set-
sakra zajímavého dobrodružství. Toto bude o hodně vzru-
šující než akční krváky v TV. Bude to totiž opravdové.
O možnosti, že bych causu brdského „Yettiho“ nedotáhl
do nějakého srozumitelného konce, jsem vůbec nepochybo-
val. Takovou senzační bombu si jako novinář na volné
noze rozhodně nenechám utéci. Za dveřmi již synek ozna-
muje večeři, a tak se vracím do všední reality...

Pokračování příště

BRDSKÁ PŘÍRODA • Vyšlápněte si do brdské přírody

SVĚTOVÝ DEN ČERVENÉHO KŘÍŽE
V SENÁTU

Dne 11. 5. 2015, v souladu s tradicí založenou již r.1921,
oslavil Český červený kříž Světový den ČK&ČP slavnost-
ním shromážděním v Senátu Parlamentu ČR. Záštitu nad
shromážděním převzal předseda Senátu M. Štěch.

U příležitosti Světového dne bylo předáno zasloužilým
členům a dobrovolníkům ČČK a jeho kolektivních členů 31
Pamětních listů a 28 Vyznamenání za dlouholetou práci,
dále pak byli prezidentem ČČK oceněni čtyři členové ČČK
a hlučínský Záchranný útvar HZS ČR za osobní účast při
pomoci ČČK obětem války na Ukrajině.

Shromáždění pozdravil předseda zdravotněsociálního vý-
boru Senátu J. Žaloudík, který se také s prezidentem ČČK
M. Juklem a ředitelem úřadu ČČK J. Konečným zúčastnil
předání ocenění. (Zdroj: internet)

chvojka. Dále zde postupně rozkvétají vstavač obecný, bě-
lozářka větevnatá, kociánek dvoudomý, lněnka alpská,

Přírodní památka „Na horách“ se nachází v katastru
obce Křešín.  Je od Obecnice vzdálená  21 km (vzdušnou
čarou 9 km nebo případně lesem 15 km). Jde o území býva-
lé pastviny – místní jej nazývají „Obůrka“. Je to svah ori-
entovaný k jihu.

Podložím jsou kambrické prvohor-
ní usazeniny. Je to ojedinělá lokalita
s teplomilnou květenou. Tvoří výraz-
ný kontrast proti podhorsky laděné
chladnomilnější květeně vlastních
Brd.

V teplomilných trávnících zde nyní
hojně kvete koniklec luční, zimostrá-
zek horský, mochna písečná a pryšec

rozchodník skalní a jiné.
Úžasný ráz této lokality

dotváří solitérní borovice lesní
a keře jalovce obecného.

Nenechte si ujít tuto zajíma-
vou podívanou. Tento tichý
kout opravdu potěší na duši
nejen květenou, ale i výhledem
do údolí Litavky pod Olympem
Brd (Plešivcem).

Hana Studená (text)
Tomáš Studený (foto)
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RYBNÍK OŽIL DÍKY NASAZENÝM
PSTRUHŮM

Vzpomínáte, milí čtenáři, na první hokejový turnaj a na
spoustu bruslařů na obnoveném rybníku? Tehdy jako by
rybník ožil. Nyní však žije doslova, nebo	 v jednu dubno-
vou sobotu bylo do rybníka nasazeno 400 pstruhů, z toho
200 sivenů amerických a 200 pstruhů duhových (sladko-
vodní ryba z čeledi lososovitých).

CHKOO - Z Obecnické rezervace
Přátelé VČCR, přiblyžníci,
chtěl jsem zavzpomínat na počátek tradičního etapového
závodu, ale zapomnětlivost již u mne působí. Našel jsem si
povídání o prvním závodu ve zpravodaji, kdy pět stateč-
ných (nyní veterán klub VČCR) vyběhlo na asfalt zname-
nající svět a založilo tuto skvělou tradici. Cena, i když
červnová se běhá v květnu, to podle vzoru VŘSR (velká
říjnová v listopadu). Tak vás zveme k fandění a některé
z vás k závodění. A te� už trocha nostalgie z roku 2002:
  „Prvního června se v Obecnici rozléhaly podivné zvuky,
jako by někdo mlátil prknem o silnici, nebo traktor tahal
po vsi brány. Někteří lidé se došli podívat co je příčinou
podivných zvuků a též nesrozumitelných výkřiků “skol“
a hleděli udiveni na houf lyžařů, který uháněl jako o život
nahoru do Nových chalup. Což teprve lidé přijíždějící z vel-
koměst, když se proti nim za zatáčkou tito přiblyžníci vyříti-
li a hůlkami jim naznačovali, aby se s autem uhnuli. Dlou-
ho poté si tito neznalí lidé omývali obličeje vodou z ostřiko-
vačů a nesrozumitelně něco mumlali. Kdyby  byli z Obecni-
ce, věděli by, že se zrovna koná Velká červnová cena rezer-
vace v běhu na lyžích. Jak bylo při startu vysvětleno, koná

děk Srchovi – 50 ks, Jaroslav a Tomáš Srchovi – 40 ks,
Ondřej Hájek – 10 ks

 Dále k pstruhům přibývají i kapři, cejni, líni či karasi
od našich rybářů důchodců – Jardy Srcha a Ládi Krumb-
holce, kteří pravidelně vyrážejí na řeku a své úlovky ne-
směřují na talíř, nýbrž taktéž do rybníka. Také „starý po-
rybný“ a vášnivý rybář Mírek Srch st. přispívá svými
úlovky, stejně tak i další rybáři z rodu Srchů. Několikrát
jsme viděli i jiné spoluobčany, jak do vody  vypouštějí  ně-
jaké rybky. Prosíme však, nenasazujte štiky a okouny.
Malí pstroužci by se tak stali kořistí pro tyto dravce.

 Po zimě jsme se těšili, až se hráz a břehy zazelenají,
a dočkali jsme se. Každým dnem je hráz zelenější a pohled
na vodní hladinu je velmi příjemný. Až budete mít cestu
kolem, zadívejte se a jistě zahlédnete malé pstruhy nad
vodní hladinou při lovu komárů či jiného náletového hmy-
zu. Tento pohled se vám však naskytne spíše před západem
slunce.

Martina Srchová

se na počest průkopníků lyžařského sportu na Podbrdsku,
kterým se na rozdíl od krkonošských lyžníků říkalo na Pod-
brdsku přiblyžníci. Podle toho jak se v kterékoliv roční
době přibližovali od hospody k hospodě na lyžích. Proto ten
etapový závod.“ Zpravodaj rezervace Prcek (bs)

Tyto malé rybičky, které zatím měří pouhých 6 - 12 cm,
potřebují čas a klid, aby mohly narůst. V našich řekách
dorůstají obvykle do délky 30 - 40  cm a dosáhnou hmot-
nosti 0,30 - 1  kg, v jezerech i více. Proto doufejme, že jim
budou voda a podmínky v Malém Veském rybníku vyhovo-
vat  a pokud přežijí, dočkají se rybáři jednoho dne pěkných
úlovků. Nyní však prosíme všechny rybáře, malé i velké,
aby dali těmto drobečkům šanci a alespoň po dobu dvou
až tří let (v této době pstruh dospívá) zde nechytali.

Pstruhy sponzorovali tito pánové: Jiří Oktábec – 200 ks,
Josef Zelenka – 50 ks, Jan Krátký – 50 ks, Oldřich a Lu-


