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„Zebe to zebe, mlha padá z nebe, klouže to klouže, zamrzají louže, podzim záporů i kladů, padá listí padá
v listopadu, to umí, podzim to umí... Sakra, nevyměnil jsem gumy!“ Ještě sice máme do konce října čas,
ale te právě nastane nával v pneuservisech. Pokud si
gumy u auta měníte sami doma, takové obavy určitě
nemáte. Chce to jen při práci dodržovat bezpečnostní
předpisy a pracovat opatrně. Moc dobře si vzpomínám
na výměnu kol u našich prvních tisícovek. Jak jsem
skákal na páku, kterou jsem povoloval zarezlé šrouby
u kol naší zlaté stříbrné škodovky. Občas klíč vypadl,
měl jsem sedřené kotníky i klouby a neslušná slova se
mnou poskakovala okolo auta. Kdeže ty doby jsou.
Podzimní čas na nás vykoukl mezi krásně zbarvenými
stromy, zahrada bude ještě chvilku barevná než listí
popadá. Nás popadne melancholická nálada. Letos
jsem se rozhodl uklidit venku zahradu dřív než napadne sníh. To abych zase neuklouzl po nějakém nářadí
či hadici pod sněhem. Co nevidět přiletí ptáci a zase
budou vyřvávat naše kočky, než si zvyknou, že na ně
do krmítka nemůžou. Budku už jsem také na příkaz
vedení pověsil. Je dobře, že všechny práce jsou doma
řízeny odborným „managementem“. Kdyby to bylo na
mně, nedopadlo by to dobře. Někteří z nás máme laxní přístup k domácí práci. Ovšem jsou mezi námi pra-

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Nově o odpadech
V souvislosti s novelizací zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vypracovalo a schválilo zastupitelstvo obce Obecnice
Obecně zváznou vyhlášku č.1/2015 o stanovení systému
shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Obecnice. Tato vyhláška vyšla
v platnost dne 23. 9. 2015. Ve vyhlášce jsou stanovena místa pro ukládání tříděného komunálního odpadu, a to včetně ukládání odpadu biologického (tráva, zbytky rostlin,
větve stromů), dále pro ukládání kovoodpadu a textilu.
Kde jsou tato místa?
Biologický odpad je již několik let možno odkládat
na prostranství u ČOV. Zde je nově umístěn kontejner
(pokračování na str. 2)

covníky v domácnosti výjimky. Vedení naší domácnosti
je řízením velmi zaměstnáno a je někdy nesoustředěné. Zapomíná nákup na chodníku, doklady v Tesku...
Asi už je ovlivněno nastávajícím koncem roku, a tak
musím na manželku dávat pozor. Proto za ní neustále
nosím klíče, telefon, brýle a podobně. Možná by jí
udělalo radost, kdyby takové věci na zavolání pípali.
To by byl pěkný dárek k vánocům. Nebo jí dát třeba
nějaké zvířátko. Tuhle jsem se dočetl, jaká zvířata
mají ženy nejraději. Prý lišku kolem krku, jaguára
v garáži, bejka v posteli, vola na služební cestě.
No nic z toho se mi nelíbí. Odbočím. Nedávno mi vyprávěl druhý děda, jak šel s naším vnukem po ulici
a z obchodu vyšla paní. Miky slušně pozdravil: „Dobrý
den.“ Ona mu odpověděla: „Ahoj.“ Otočil se na ní
a povídá: „Co mi říkáš ahoj, když já ti říkám dobrý
den.“ Paní se tak trochu zarazila, děda se snažil
o omluvné pohledy. Posléze jsme na to přišli. V Obecnici s manželkou zdravili sousedku: „Dobrý den.“
Mikuláš také: „Dobrý den.“ Ona mu odpověděla:
„Ahoj!“ Miky na to: „Ahoj máš říkat, když někoho
znáš.“ „Ale já tě znám.“ Manželka mu vysvětluje:
„My ji taky známe, to je přeci naše paní sousedka.“
Mikuláš to uzavřel: „Tak proč jí říkáš dobrý den.“
Nu přátelé: „Ahoj... tedy... dobrý podzimní den.“
bs
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Nově o odpadech
(dokončení ze str. 1)

na biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva, zbytky rostlin apod.), větve stromů a keřů je nutné dávat zvláš
na vedlejší hromadu.
Kovový odpad je možno odkládat do určeného prostoru
za prodejnou COOP, kde bude též nově pořízen kontejner,
a kde jsou umístěny kontejnery na objemný komunální
odpad. Tyto kontejnery jsou otevřeny v pevně stanovenou
dobu, ve středu 15.00 – 17.00 a v sobotu 9.00 – 11.00 hodin
(mimo tuto dobu je zde skládkování odpadu zakázáno –
pouze v případě předchozí domluvy na obecním úřadu
je možno odkládat i mimo tento čas) a je zde přítomna
odpovědná osoba. Tento pracovník bude přísněji dohlížet
na to, aby do kontejnerů nepřišel jiný odpad, než pro který
je určen. V prostoru těchto kontejnerů mohou být odkládány i pneumatiky, ale pouze bez disku a pouze z osobních
aut. Nádoba na textil je umístěna vedle staré prodejny
současně spolu s dalšími kontejnery na tříděný odpad (sklo
bílé, barevné, tetrapaky, plasty a papír). Další místa s kontejnery na tříděný odpad jsou v Oseči u prodejny a v Obecnici na rozcestí u Uzlů. Místem kam lze odkládat drobné
elektrospotřebiče je kontejner umístěný na chodbě obecního úřadu. Pro likvidaci nebezpečných složek komunálního odpadu zajišuje obecní úřad 2x ročně jejich sběr, vždy
v pevně stanovenou dobu, do přistavených speciálních

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

V Y H L A Š UJ E

SBĚR
POUŽITÉHO OŠACENÍ
– letní a zimní oblečení (dámské, pánské,
dětské)
– lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon
– vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky
– obuv - nepoškozenou
– knihy
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů
či do krabic, aby se nepoškodily
transportem.
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME
– ledničky, televize, počítače, matrace,
koberce (z ekologických důvodů)
– nábytek
– znečištěný a mokrý textil

Sběr v Obecnici 5. a 6. 11. 2015
od 15 hodin do 16 hodin
– sklad u Spolkového domu.
red.

kontejnerů. Vyhláška nově stanovuje, že stavební
a demoliční odpad není odpadem komunálním a likvidaci tohoto odpadu si osoba, provádějící činnost, při které
tento odpad vznikl, zajišuje sama na své náklady, a to
zákonem stanoveným způsobem. Není proto možné jej
ukládat za prodejnu nebo do kontejneru na velkoobjemový
odpad. Vyhláška dále ukládá, že do nádob a určených
míst je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny. To znamená, že tam
kde se ukládá biologický odpad, nelze ukládat odpad jiný
apod. To se ale bohužel neustále děje. V kontejnerech na
velkoobjemový odpad se objevují plasty, papír, kovový odpad a mnohdy i odpad nebezpečný. U kontejnerů na plasty
a sklo jsou odkládány torza ledniček, pneumatiky a další
odpad. Všechna sběrná místa na tříděný komunální odpad
jsou využívána bezplatně. Přesto někteří občané odkládají
zejména biologický odpad na jiná místa než k tomu určená
(viz fotografie). Každý chceme mít na svém pozemku uklizeno a čisto. Chtějme mít také čisto a uklizeno i na pozemcích ve svém okolí. To, že odložíme odpad jinam než
na místo k tomu určené, neděláme pouze v dané lokalitě nepořádek, ale tento odpad musí někdo uklidit a vytřídit,
a to stojí nemalé finanční prostředky, které by se daly využít jiným způsobem.
J. Karas, starosta obce

Zveme vás na

zahájení adventu
v Obecnici
v neděli 29. 11. 2015
v 17 hodin na návsi
u vánočního stromu.
PROGRAM:

Rozsvícení vánočního stromu,
prodej vánočních svícnů apod.,
vánoční hra Narození Krista
v podání Divadelního spolku Skalka,
přesun na hřiště a vypouštění balonků štěstí.
Srdečně zvou organizátoři.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Opět po měsíci zdravím všechny čtenáře Obecnického
zpravodaje. Opět vám přiblížím naši činnost za uplynulý
měsíc. Ještě než vyšel minulý zpravodaj, udělali jsme
na naše vrata u Sobola nápis HASIČI a bílý pruh. Mnoho
z vás si toho určitě všimlo. Pokud to vyjde, chtěli bychom
příští rok nápis i pruh udělat na vratech u Tatry, u nich
bychom asi udělali menší konstrukční úpravy a hlavně
natřeli stejnou barvou, jakou jsou vrata nová.

ňovou stěnu, kterou vlastníme. Jelikož nebyla zatím
použita a složení lidí, kteří se účastní akcí, se velice změnilo, museli jsme všem protipovodňovou stěnu představit.
Když si vzpomínám, kdo byl u předvádění této stěny, kterou předávala firma, od které se kupovala, tak už jen dva
členové sboru. Tento den se jednalo o teoretickou stavbu.
Během příštího roku bychom ji chtěli postavit skutečně,
ale až bude teplo, abychom ji mohli v pohodě vysušit.
V poslední řadě bych upozornil, že už v podstatě nastává
topná sezóna. Tak doufám, že své kouřovody máte všichni
v pořádku, neradi bychom se s někým z vás setkávali z důvodu požáru komínu. Tak se mějte všichni na pozoru a nenechávejte to zajít do havarijního stavu.
Přeji vám všem snad ještě spoustu hezky prosluněných
dní. I když teploty už nebudou takové, jako byly ještě před
měsícem.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
INZERCE

Ve středu 30. září bylo slyšet, že se nám v 16:06 rozezněla siréna. Tímto nám byl oznámen požár v lese nad Obecnicí. Chvíli trvalo, než se místo našlo. Jednalo se o oheň,
který byl na ploše cca 2 x 2 m. Byl tedy celkem rychle zlikvidován. Podle našich odhadů se jednalo o špatně dohašené ohniště.
Abychom moc nezlenivěli, hnedka druhý den nás siréna
svolávala opět, a to v 15:56. Znovu byl nahlášen požár
v lese. Tentokrát bylo nahlášeno místo mezi kopcem Brda
a Sádka. Pokud víte, kterou lokalitu mám na mysli, tak mi
určitě dáte za pravdu, že je to hodně široké okolí. A proto
jsme to společně s HZS a vojáky delší dobu hledali. Nakonec se to podařilo, ale pro auta to bylo hodně daleko, protože se tam nedalo moc zajet. Naši kluci zvolili trochu
jinou cestu a dostali se k ohni na cca 200 m, proti původnímu kilometru vzdálenost neskutečně stáhli. Naštěstí se
jednalo o podobný požár jako den předtím. Požár byl tedy
rychle uhašen.
Tímto bych chtěl upozornit všechny tzv. trampy, kteří
jsou v lese a rozdělají si tam oheň, že ho musí dostatečně
uhasit. Každý tento oheň, i když se moc nerozšíří, stojí
nemalé peníze za výjezd.
Mimo častého dovážení vody do vodojemu do Drahlína,
jste nás mohli v sobotu 3. října vidět na hrázi u hasičárny.
Vyhradili jsme si odpoledne, abychom vytáhli protipovod-

4

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Říjen 2015

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
The Detectives

Divadelní představení

Dne 21. 9. jsme šli ve škole na anglické představení jménem The Detectives. Byli tam tři herci jménem Silvia,
Christopher a Mike, kteří nám ukazovali smyšlenou vraždu, která se odehrála v kabaretu dne 14. 2. 2011 a my jsme
měli vyřešit, jak se vražda stala. Jelikož se Christopher
a Silvia neměli rádi a štvali se navzájem stejně jako Christopher s Mikem, tak dal Christopher Silvii do kelímku s pitím jed, který je smrtelný až po pěti minutách, takže
po pěti krásně protančených minutách s Mikem Silvie zemřela. Christopher měl dobře promyšlený plán, jak se Silvie zbavit. Náš spolužák Šimon se také hry zúčastnil jako
číšník. Všichni si mysleli, že vraždu spáchal on, ale nakonec jsme to vyřešili. Bylo to velmi zábavné.
Sandra Strougalová, VII. třída

Dne 7. 10. se přihlášení žáci z naší školy zúčastnili letos
prvního divadelního představení Klubu mladého diváka
v příbramském divadle. Představení se jmenovalo Umění
vraždy. V divadle jsme mohli vidět Annu Fialovou, kterou
můžete znát ze seriálu Ulice. Všem se nám v divadle moc
líbilo nejen kvůli hře, ale i kvůli příjemnému večeru s našimi přáteli. Mile nás překvapilo, že jsme se zde potkali
i s naší bývalou paní učitelkou Kadlecovou. Všichni se už
těšíme na další divadlo v listopadu.
Adéla Němcová a Tereza Kiliánová, VIII. třída

ČINČILA
K jedenáctým narozeninám jsem si velmi přála činčilu.
Rodiče mi moje přání splnili. Byla jsem moc š astná a dala
jsem mu jméno Teo.
Teo je moc krásné zvířátko. Narodil se 26. dubna. Vypadá trochu jako veverka křížená s morčetem. Jeho tělíčko
je asi 15 cm dlouhé a chlupaté. Jeho ocásek je skoro stejně
dlouhý. Celý je šedivobílý. Na tělíčku má velice jemné kratší chloupky, takže je jak sametový. Zato ocásek je huňatý
s dlouhými chloupky, které vypadají jako štětinky. Na hlavičce má velká ouška. Oči jsou jako velké černé korálky.
V koutcích čumáčku má dlouhé vousky. Pohybuje se velmi
rychle. Přes léto bydlí ve venkovním domečku asi 150 cm
vysokém a 80 cm širokém a zepředu domečku má hustou
mřížku. Ve střeše domečku má půdičku, ve které mám uložené krmení. Je tam seno, v misce granulky, rozinky, sušené ovoce a růže. Toto všechno má Teo moc rád. Někdy mu
dám i pochoutku: jablko, mrkev a větvičku ze stromu.
V domečku má větev, po které velice rád skáče. Na mříži
má pověšenou láhev s pitím, dole mističku, do které mu
dávám jíst, a vaničku, ve které je písek. Když nastane
chladné období, přestěhuji Tea a celé jeho bydlení domů do
klece.
Také jsem si na něj pořídila kšírky a občas s ním jdu na
procházku. Koupila jsem mu i dřevěný domeček a dala mu
ho do klece. Protože je to hlodavec, asi za tři měsíce ho
úplně snědl. Jsem velice ráda, že Teouška mám.
Míša Šlapáková, VII. třída
INZERCE

FOTBALOVÝ TURNAJ
Dne 1. 10. se vybraní žáci z druhého stupně zúčastnili
fotbalového turnaje, který se konal v Zaječově. Na turnaj
přijely týmy ze čtyř škol. Na prvním místě se umístila
Základní škola Jiráskovy sady z Příbrami. Na druhém
místě skončila Základní škola Bohutín. Na třetím místě
jsme po výhře nad Zaječovem skončili my. A na posledním
místě se umístil domácí Zaječov. Turnaj jsme si velmi užili.
Martin Bíza a Jan Krátký, IX. třída
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M AT E Ř S K Á Š KO L A v Obecnici
• Ve středu 30. září naší MŠ navštívilo „DIVADLO CIRKUS ŽEBŘÍK“. Děti shlédly loutkové představení „Svatováclavská pověst“, seznámily se s českým králem formou
pohádky. Loutky i vystoupení se dětem velice líbilo.

ní zahradě v altánku. Dětem se polévka vydařila, všem moc
chutnala a všichni polévku snědli.

• Ve čtvrtek 1. října jsme pro děti připravili, ve spolupráci
se školní jídelnou, vaření polévky na školní zahradě. Děti
si za asistence kuchařky Renči, na školní zahradě uvařily
kotlíkovou bramborovou polévku. Nejprve si vyjmenovali
a ukázali, co do polévky patří a společnými silami polévku
začaly vařit. Malé kuchtíky vaření bavilo, byli moc šikovní. Po uvaření polévky jsme se všichni naobědvali na škol-

• 2. října nás navštívila paní Posekaná z Občanského
sdružení se svými
pejsky. Děti byly poučeny jak se k pejskům mají chovat,
jak si s nimi mohou
hrát, starat se o ně
a jak pejskové pomáhají lidem.
• 5. října navštívil
naší MŠ pan fotograf. Děti fotily na společnou fotografii a na vánoční přání
či kalendář.
• S dětmi jsme navštívily 8. října Hornické muzeum v Příbrami na téma „Den s permoníky“. Na uvítanou si děti
společně zazpívaly, v podzemí vyslechly vyprávěnou pohádku a prohlédly si štolu, uviděly se s permoníky a svezly se
v podzemí vláčkem.
• V podzimních měsících hodně s dětmi vytváříme z přírodního materiálu. Děti práce velice baví, jsou vynalézavé
a vzájemně si pomáhají a radí. Vyzkoušely si vytvořit různé
postavičky z kaštanů, ze žaludů, z kukuřice a z brambor.
Také si vyzkoušely zhotovit podzimní obrázek s jeřabinou
z keramiky. Svoje výrobky si vystavily v šatně.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
SETKÁVÁNÍ SENIORŮ

ANGLIČTINA pro dospělé

Milí senioři opět jsme se po prázdninách začali setkávat
ve Spolkovém domě. Tímto zveme všechny, kteří by chtěli
posedět s námi v příjemném prostředí spolkového domu.
Je zde možnost dle zájmu ručních prací, společenské hry
atd.

Opět dávám dotaz, kdo by měl zájem o kurz angličtiny pro dospělé začátečníky. Prosím všechny, kdo by
měl o angličtinu zájem a to i ty, kteří se již hlásili, aby se
znovu přihlásili na tel číslech 313 105 842, 605 986 955
nebo osobně v knihovně. Děkuji.

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Ve spolkovém domě se dle zájmu budou konat sobotní
ruční dílny (kurzy) pro dospělé i děti. Na kurzy mohou
chodit všichni, kdo mají zájem si něco vyrobit, naučit se
různé techniky a posedět mezi přáteli. Tyto kurzy se
budou konat jednu sobotu za měsíc a to každou třetí sobotu
v měsíci od 18 do 20 hodin. Naučíme se například vyrábět
mýdla, šperky z fima a korálků, pletení z pedigu, výroba
svíček atd… V případě zájmu se můžeme domluvit o jakou
tachniku by byl zájem. Tímto jste všichni zváni a těším se
na vás opět 21. 11. 2015 od 18.00 hodin. Další technika
bude výroba mýdla. Zájemci se dopředu mohou také hlásit
na tel číslech 313 105 842, 605 986 955 nebo osobně
v knihovně.

Máte rádi focení?
Knihovna Obecnice vyhlašuje fotografickou soutěž pro
všechny občany bez rozdílu věku. Vyfote podzimní obec
a přírodu. Pořízenou fotografii, potom stačí zanést
do knihovny a deset nejlepších fotografií bude odměněno.
Následně budou všechny fotografie vystaveny ve spolkovém domě. Soutěž bude trvat do 20. 11. 2015 - do té doby
můžete nosit své fotografie. Fotografie bude vybírat předem stanovená porota. Výherci budou včas obeznámeni.
Ceny jim budou předány ve spolkovém domě a zároveň se
zahájí výstava pořízených fotografií naší obce. Předávání
cen proběhne 28. 11. 2015 od 14 hodin.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro žáky základní školy
Knihovna Obecnice uspořádala pro děti ze základní školy
v Obecnici výtvarnou soutěž. Děti mají za úkol nakreslit
obrázky na motivy pohádek Jana Drdy. Po vybrání nejlepších obrázků, proběhne ve školní tělocvičně vyhlášení
výherců a samozřejmě předání cen.

PŘEDNÁŠKA O INDII
Dne 1. 12. 2015 od 18.00 hodin se bude ve spolkovém
domě konat přednáška o Indii. Přednášet bude pan Oldřich
Večerek za Spolku Prokop. Vstup volný.

Omezení provozu ve Spolkovém domě
a knihovně Obecnice
Ze zdravotních důvodů je během měsíce října omezen
provoz ve spolkovém domě. Od listopadu už bude otevřeno
dle provozních hodin. V případě vrácení, vypůjčení knih,
či jiných dotazů mne můžete kontaktovat na telefonním
čísle 605 986 955.
Za pochopení děkuji.
Katka Šefflová

E

Jubilea v říjnu slavili a slaví

VÝSTAVY • Sklo mnoha barev

Ludmila Šeflová 70 let
Marta Jarošová 85 let
Petr Růžička 55 let

Jubilea v listopadu budou slavit
Marie Dušková 85 let
Vladimír Matoušek 65 let
Karel Strougal 60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

D

je název výstavy, která má podtitul Výtvarný vývoj
19. století. Nádherné skleněné nádoby, vázy, konvice,
džbány, poháry, misky, flakóny a dózy. Z černého a červeného hyalitu, čirého skla, vrstveného skla, na skle ozdoby
broušené, řezané, ryté, malované různými metodami - jedním slovem „nádhera“. Mottem této výstavy by mohlo být:
Krásno je nutné v našem životě! Všechno bylo vyrobené
a vyráběné v našich sklárnách v 19. století.
Výstava se koná až do 6. 1. 2016 v Praze v Galerii
České spořitelny - v podzemí její budovy v Rytířské ul. 29
(hned pod Můstkem).
Je otevřena každý den od 10 do 18 hodin a vstup je zdarma.
ET

D
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LÉKAŘ A VY • Rakovina
Rakovina zásadně změní život pacienta i lidí
v jeho okolí. Ačkoli má medicína k dispozici stále
lepší metody a léky, každý čtvrtý člověk na nádorové onemocnění umírá. Úspěšnost léčby mnoha nemocí závisí do
značné míry na stavu naší psychiky a beze zbytku to platí
v případě nádorových onemocnění. Jenže jak si má někdo,
kdo se právě dozvěděl, že má rakovinu, zachovat dobrou
mysl? Jeho život a do značné míry i život jeho blízkých se
začne točit kolem léčby těla a na duši už se téměř nedostává. Otázky, jak to říci svým blízkým, jak to říci dětem, rodičům? Ale nesnažte se zůstat se svou nemocí sami a dělat,
jako že se nic nestalo. Porozumění a prostá přítomnost
vašich blízkých je tím největším darem, který vám mohou
dát. Cílem je seznámit rodinu a přátele se situací tak, aby
poskytovali pomoc a sílu, nikoliv je vyděsit. Přijetí vaší
nemoci bude pro ně stejně těžké jako pro vás a možná se
stane, že nebudou reagovat dle vašich představ. Stává se,
že i ten nejbližší člověk se tváří, jako by se nic závažného
neděje a nemoc bagatelizuje. Ale tyto reakce souvisejí většinou se strachem o vás a s prostou bezradností, jak v této
situaci pomoci. Nebojte se mluvit o svých pocitech a říci si
o pomoc, nenechte se litovat, sdělte v klidu každému členovi rodiny, co od něj potřebujete a sdílejte s nimi, co vás trápí. Pokud jde o děti, připravte se na různé reakce, od nezájmu až po přehnaný strach. Reakce dětí závisí a osobní zralosti každého, na fázi hledání sebe sama a smyslu života.
Důležité je potlačit v dětech strach a nejistotu, vysvětlit
jim, co léčení nemoci přináší a zjistit, jaké mají o nemoci
představy. Blízcí se někdy setkávají s řadou negativních
emocí od nemocného. Tato neš astná forma odhánění blízkých nebo přátel je jen zoufalým voláním o pomoc. Pokuste se nemocného pochopit a ujistit jej, že při nich stojíte
stůj co stůj. Vyvarujte se příliš bujarého povzbuzování
a pomozte při pocitu ztráty atraktivity, když po chemoterapii vypadají vlasy, obočí a řasy. Zejména pro ženy představuje ztráta vlasů hrozně moc. Kdo to nezažil, nedokáže
si představit, jak velkou součástí osobní identity vlasy
vlastně jsou. Mnohým nemocným narušuje rakovina a její
léčba vnímání vlastní hodnoty. Hlavně ženy mají pocit snížení atraktivity, která je součástí našeho sebevědomí. Nejčastějšími reakcemi žen je vyhýbání se kontaktu s okolím,

nejistota ve vztahu, vyhýbání se sexu atd. Naše duše reaguje ztrátou vnitřní energie, ztrátou zájmu o péči o svůj
vzhled „když už na tom stejně nezáleží“. V takových chvílích je důležité přerušit ten bludný kruh, nadechnout se
a uvědomit si, že tělesné změny jsou dočasné. Klidně si napište na papír, co je na vás krásného a co byste mohli
dělat, abyste se cítili dobře. Pokud jde o vlasy, nejlépe je
ostříhat jejich zbytky a bu pořídit paruku nebo šátky
a šály a střídat je. Není dobře rezignovat na líčení ani na
péči o tělo. Nezapomeňte se každý den pochválit, jak vám
to sluší. Nejen , že se budete cítit lépe, ale dáte šanci i svému okolí, aby si toho všimlo. Rakovina s sebou obecně nese
hrozbu smrti, ztrátu tělesné nedotknutelnosti, nezávislosti
i sociální izolaci. Vyrovnat se s těmito pocity není jednoduché pro nemocné ani pro jeho blízké. A psychologická péče
není v Česku běžnou součástí onkologické léčby, ačkoli si
už téměř všichni uvědomují, jak je tato stránka důležitá.
Lidé jsou různí, někdo se po vyslechnutí diagnózy rakoviny
zhroutí, někdo se rozhodne bojovat. Ale psychiku nemoc
poznamená vždy. Pokud člověk cítí, že mu nemoc přerůstá
přes hlavu, měl by odbornou pomoc vyhledat. Není to projev slabosti, ale naopak odhodlání se s problémy vypořádat
a říci si o pomoc je projev velké síly. V péči onkopsychologa
se nemocní učí, jak zvládat bolest, jak snášet život v nejistotě, jak zvládat partnerské nebo sexuální problémy, nedílnou součástí péče je nácvik komunikačních dovedností,
aby se nemocný naučil sdělovat, co ho trápí, aby se naučil
mluvit o svých pocitech nebo požádat o pomoc. O nádorových onemocněních se dnes běžně mluví a lidé si díky tomu
stále víc uvědomují nutnost prevence. Čemu se ale společnost stále vyhýbá, je téma smrti. Svět chce slyšet jen pozitivní zprávy, pohádky, ve kterých vše dobře skončí. Život
a boj s rakovinou ale pohádky není. Odtabuizování smrti
pomůže nám všem smrt přijmout jako přirozenou součást
lidského života, naučí nás s ní bojovat i zacházet, naučí
nás pomáhat a poskytovat tělesnou i psychickou péči
v případě její blízkosti u těch, které máme rádi. Uvědomme
si, že tak jako se chováme ke svým blízkým, když odcházejí z tohoto světa, tak se budou jednou chovat naše děti
k nám.
Podle časopisu Moje zdraví 10/15 upravila Drsvo

BUDU VČELAŘEM / Včela – stavitel • 4. díl
Jaké základní druhy medu rozeznáváme a s tím, jaké
mají vlastnosti, jsme se seznámili v minulém díle. V tomto,
v pořadí již čtvrtém, dílu našeho povídání o včelách se
dozvíme o stavebních produktech včel, které včely i lidé využívají k prospěchu svému a k prospěchu okolní přírody.
Včelí vosk. Je to metabolický produkt včely na bázi lipidů, který se tvoří ve voskotvorných žlázách včely dělnice
na zadečku. Včelaři jim říkají vosková zrcadélka. Z nich
vylučují včelky za vyšší teploty voskové šupinky, ze kterých staví plásty. Je to, jako kdyby zedníci potili ze zadečku maltu a cihly. Včelí vosk je velmi složitá směs různých
látek. Bod tání včelího vosku je 62 - 65 °C. Je odolný proti
rozkladným mikroorganismům. Pro člověka je stravitelný.
Vystavěný plást je z obou stran tvořen šestibokými buňkami, ve kterých se líhnou z vajíček nakladených matkou
nové včely. Včely i bez znalosti statiky přišly na to, že šestiboké buňky umožňují nejlepší využití plochy plástu při
zachování maximální pevnosti. Pevnost celého plástu ještě

zvýšily stavěním buněk na
jejich hranu,
nikoliv na stranu.
Spodní
stranu buňky
tak
podpírá
boční
stěna
nižší řady buněk. Přibližný počet buněk na obou stranách plástu
v rámku je zhruba 4 800. Do buněk včely dále ukládají
med, pyl, mateří kašičku a vodu. Nově vystavěný plást,
tzv. panenský, má bílou barvu a je dosti křehký. Naproti
tomu starý plást, ve kterém se již postupně narodilo několik generací včel, má tmavě hnědou až černou barvu.
Je nutné takovéto staré plásty včelám odebrat, protože
po každé vylíhlé včelce zůstává v buňce kokon (košilka),
(pokračování na str. 8)
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Včela – stavitel
(dokončení ze str. 7)

buňka zmenšuje svůj průměr a včelky by se rodily zmrzačené. Černé plásty je nutné roztavit a získat z nich vosk.
Získávání vosku ze starých plástů se provádí několika způsoby. Suchou cestou ve slunečním tavidle, horkou vodou
nebo horkou párou. Získaný vosk slouží k výrobě tzv. mezistěn, což je předloha pro stavbu plástu. Další jeho využití je v kosmetickém průmyslu. Málokterá žena asi ví, že základní materiál pro její oblíbenou rtěnku vznikl v zadečku
včely. Ve farmaceutickém průmyslu se používá včelí vosk
jako kvalitní surovina pro výrobu léčivých mastí, emulzí
a krémů. V potravinářství můžeme na obalu některých
produktů najít značku E 901. Znamená to, že pokrm obsahuje včelí vosk. Staří vesničtí kováři používali vosk jako
ochranu železa proti korozi a truhláři z něho vyráběli tmel
na dřevo. Restaurování historického starožitného nábytku
se i dnes bez včelího vosku neobejde. Nesmíme zapomenout
na dodnes oblíbené voňavé svíce a různé dekorativní předměty odlité z tohoto materiálu. Včelí vosk má proto i v současné době široké využití. Nikomu se ho zatím nepodařilo
vyrobit uměle.
Propolis. Další stavební materiál včel. Je to pryskyřičnatá látka příjemné aromatické vůně, kterou včely používají jako stavební tmel a ochrannou látku. Včely sbírají
suroviny k výrobě propolisu z mladých pupenů listnatých
i jehličnatých dřevin. Obohacují je o výměšky svých žláz
a využívají k tmelení spár a otvorů ve stěnách úlu,
k opravě a vyztužení plástů. Propolis má také výrazný antimikrobiální účinek. V teple úlu se z něj uvolňují těkavé

látky se silným dezinfekčním vlivem na atmosféru v úlu.
Moderní medicína využívá tuto vlastnost ovzduší uvnitř
úlu k léčbě plicních onemocnění, kdy pacient vdechuje hadičkou s náustkem vzduch z úlu, který neobsahuje škodlivé mikroorganismy. Vnikne-li do úlu vetřelec, např. myš,
včely ji usmrtí žihadly a pokryjí sarkofágem z propolisu,
který spolehlivě zabrání šíření nákazy z rozkládajícího se
těla hlodavce. Jeho vlastnost zlikvidovat celou řadu bakterií, např. stafylokoky, salmonely, různé patogenní i nepatogenní organismy, houby a kvasinky se připisuje flavonoidům a organickým kyselinám, které propolis obsahuje.
Proto ho medicina využívá v různých formách. Např. jako
povrchové anestetikum ve stomatologii a v kožním lékařství jako prostředek proti houbovým a plísňovým onemocněním. Problém je ovšem v tom, že ne každý člověk propolis snáší a mohlo by dojít k prudké alergické reakci. Proto
je na místě se poradit vždy s lékařem. Jako léčivo se propolis užívá ve dvou skupenstvích. Jako mast připravená v lékárně, nebo jako tinktura, kdy je propolis rozpuštěn v 80%
alkoholu. Včelař získává tuto látku seškrabováním z rámků a stěn úlu nebo z pletiva vloženého na vrch úlu místo
víka v teplém období. Nevýhodou propolisu bývá jeho proměnlivé složení. Standartně se proto nedá určit jeho účinnost a cena. Množství propolisu, které včely vytvoří, závisí na okolním prostředí, v němž se úl nachází, síle včelstva
a genetických vlohách matky. To vše ovlivní schopnosti
včelstva stavět nové voskové plásty a tvorbu propolisu.
Dvě základní stavební látky včel s podivuhodnými vlastnostmi, o kterých byl dnešní díl.
Bc. Jiří Roub

Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit
Dnes o prostorové představivosti, dvojrozměrném
vidění a vynalézání
Prostorová představivost je schopnost přemýšlet ve třech rozměrech. Umožňuje vybavovat si různé tvary, pomáhá při čtení
map a pomáhá v mnoha sportech. Například u šachů je třeba
promyslet několik tahů dopředu, tenista musí přesně umístit
míč na kurt tak, aby na něj protihráč nedosáhl. Nejznámější
hrou na prostorovou představivost je Rubikova kostka a světový
rekord v jejím skládáním je 7 vteřin. Ale i mnohé věci, které
běžně děláme, kladou nároky na naši prostorovou představivost,
například chůze po ulici nebo orientace v neznámém prostředí.
Představivost uplatníme i v dvourozměných rébusech. Vyzkoušejte si třeba ten následující: přesunem tří pneumatik obra te
trojúhelník na obrázku vlevo do polohy vpravo ☺.

Lidé přicházejí stále s novými nápady, některé nám usnadní
život a některé dokonce mění svět. Nejvýznamnějším vynálezem
vůbec bylo zřejmě kolo, jeho autor ale není znám. V některých

(John Woodward)

jevech hraje značnou roli štěstí, které ale přeje připraveným.
V roce 1928 se skotský lékař Alexandr Fleming snažil najít způsob, jak bojovat s bakteriálními infekcemi. Jednoho dne si všiml, že plíseň vyrostlá ve špatně umyté misce zahubila bakterie
ve svém okolí – no a penicilin byl na světě :-)). Vynalézaví lidé
bývají dobrými pozorovateli a mívají talent nacházet nečekané
souvislosti. V roce1948 si švýcarský vynálezce George de Mestral
všiml ježatých semen, která se mu
zachycovala na oblečení. Zjistil, že jsou
vybavena drobnými
háčky, které se zapletou do vláken
tkaniny – a byl na
světě suchý zip ☺ .
Někteří lidé jsou ve
vynalézání
tak
úspěšní, že se stanou vynálezci z povolání. Například
Tomáš Alva Edison
je autorem více než
tisícovky vynálezů,
k nimž patří i elektrická
žárovka
z roku 1879.
Na závěr ještě
zemědělský hlavolam ☺.
Evas
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Jizerka – klenot Jizerských hor
Kraj bývalé slávy skla, jakož i kraj pytláků, pomníků,
rašeliniš a korálků… A drahých kamenů, slušelo by se
dodat. Vypráví se, že když tu hodil pastevec po krávě kamenem, měl ten kámen větší cenu než to dobytče. Jizerské
hory byly plné hledačů, tedy je-li pověst pravdivá, tak ani
nemuseli hledat. Prostě brali ty safíry, rubíny a jiné drahokamy a za odpoledne si nasbírali jmění. Nakonec celé Jizerky vysbírali. Možná ještě něco zůstalo v potocích, kdo
ví. ☺ Skutečným klenotem Jizerských hor je horská osada
Jizerka, jejíž návštěvu jsem si při putování Jizerskými
horami samozřejmě nemohl nechat ujít. Výchozím bodem
pro výlet do této osady a jejího okolí je parkoviště pod horou Bukovcem, výrazným čedičovým vrcholem, jedním
z nejvyšších ve střední Evropě. Na jeho svazích se nachází
přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1993 na ploše 49 ha.
Z parkoviště jsem se vydal po naučné stezce Tři Iseriny
k Pralouce a dále ke starému čedičovému lomu, odkud
jsem vystoupal až na vrchol Bukovce (1.005 m.n.m.). Odtud se naskýtají nádherné výhledy do okolí a hlavně na jednotlivá stavení, roztroušená po osadě Jizerka. Z vrcholu
jsem sestoupal na úbočí Bukovce a po asfaltové silničce
jsem sešel až do samotné Jizerky. První písemné zmínky
o osadě pocházejí z roku 1539, kdy byla sezónním obydlím
čihařů. Později se stala sídlem dřevorubců a sběračů drahých kamenů, využívajících náplavu Safírového potoka.
V roce 1828 zde Franz Anton Riedel nechal postavit sklářskou hu na výrobu tyčí, dutého skla a flakónů, a nedlouho potom postavil roubený panský dům s dvorcem hospodářských budov. Zdánlivě nekonečné zásoby dřeva z rozlehlých lesů podmínily v roce 1866 vznik nové sklárny, která pracovala do roku 1911. V té době zde žilo ve 42 domech
více než 400 stálých obyvatel. Sklářství podnítilo rozvoj
cest, v řadě domů fungovaly hospody, vzkvétala pila, byla
založena škola. Bez nadsázky lze říct, že toto období bylo
zlatým obdobím Jizerky. Malebná osada dnes slouží především rekreaci, v roce 1995 zde byla vyhlášena památková
rezervace lidové architektury. Z Jizerky jsem dále po naučné stezce pokračoval k Safírovému potoku, u něhož byly
v minulosti objeveny nejbohatší nálezy drahých kamenů.
Pěšina kopíruje koryto potoka a následně opět vyústí
na Jizerskou silnici, vedoucí z Jizerky na Smědavu. Odtud
už je to jenom kousek k národní přírodní rezervaci Rašeliniště Jizerky, které se rozkládá na Malé Jizerské louce
a má rozlohu 183 ha. Jedná se o několik vrchovištních rašeliniš v plochém údolí při obou březích potoka Jizerky,
porostlých klečí, jalovcem obecným nízkým, horským smrkem a nízkou břízou karpatskou. Vrátil jsem se zpět na
Jizerskou silnici a po ní jsem došel až k horské chatě Smědava, krčící se na úbočí Jizery (1.122 m.n.m.), druhého
nejvyššího vrcholu české strany Jizerských hor. U rozcestníku u chaty jsem se napojil na zelenou turistickou značku a vydal jsem se po ní podél potoka Černá Smědá, lehkým stoupáním po úbočí Zadního kopce až na rozcestí
v sedle Předěl. Před tímto rozcestím značka obchází vrchol
Plochý, odkud jsou pěkné výhledy do Frýdlantského výběžku a na nejvyšší vrchol českých Jizerských hor – Smrk
(1.124 m.n.m.). Z rozcestí v sedle Předěl, jež dostalo svůj
název podle rozvodí mezi Baltským a Severním mořem,
jsem se nechal červenou značkou vést k rozcestí Zelený
kámen. Za ním, u můstku přes Krásný potok, jsem vstoupil na území přírodní rezervace Černá jezírka, která zahrnuje hřebenová vrchoviště s fragmenty původních pod-

máčených smrčin. Pěšina je zde z převážné části vedena
po povalových chodnících. Červená značka dále lehce stoupá
na Český vrch, který své jméno dostal po českých dřevorubcích. Odtud jsem vystoupal na Pytlácké kameny, místo
s krásným výhledem, které je spojeno s celou řadou legend
a příběhů o pytlácích a čarostřelcích. Na jednu z nich upomíná Hennrichův kříž. Ten je připomínkou příběhu vojenského zběha z napoleonských válek, kterého nenáviděli
snad všichni lesníci v revíru a který si právě tady pod skalami postavil boudu z kůry. V zimě pak přespával v chalupách svých kamarádů – pytláků. Hennrich postřílel hodně
zvěře, navíc si z každého kusu bral jen to nejlepší, ostatní
nechal v lese shnít. Hennrich byl pěkně drsný chlapík – jednoho dne se rozhodl skoncovat s hajným Janem Stefanem,
který byl v pronásledování pytláka nejaktivnější. Otevřeným oknem na něj namířil pušku, ale těhotná Stefanova
žena skočila před svého muže, aby ho ochránila vlastním
tělem. Hennrich se poprvé v životě zachoval jako kavalír,
netušil, že mu to bude osudné. Sklonil pušku a zmizel
v lese. Stefan mu jeho velkodušnost už neoplatil. S revírníkem Hubem šli za pár dnů po Jizerské silnici k Příčné vodě
a chtěli pokračovat k Hubově osamělé myslivně. U Příčné
vody zůstali stát jako solné sloupy – neozbrojený Hennrich
se myl v potoce. Jakmile je pytlák spatřil, nedbal volání
a utíkal k lesu. Třeskla rána z Hubovy ručnice a Hennrich
zmizel mezi stromy. Až za několik dnů se lidé odvážili
po stopách slavného pytláka. Hennrich ležel bez života pár
stovek metrů od osudného místa setkání. Jeho tělo pak
beze svědků zahrabali… Z Pytláckých kamenů vede značka dál po hřebeni až k vrcholu Jelení stráň se skalisky
nesoucími název Věžní skály. Za nimi pěšina klesá na Lasičí cestu, po které jsem došel až k okraji osady Jizerky.
Odtud už mi pak jenom zbývalo vrátit se zpět do výchozího
místa pod Bukovcem. Abych si stihnul vše v klidu projít,
prohlédnout, přečíst a vychutnat, tak jsem si na výlet
rezervoval celý den, okruh měří necelých 22 kilometrů.
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • Kapitola VI • Ilustrace Karel Šastný z Příbrami

Začínám s pátráním
Dokončení VI. kapitoly
Propletl jsem se Příbramí a zabočil z kruhového objezdu
na Obecnici. Vnímal jsem samozřejmě provoz a krajinu kolem
sebe , ale zároveň se mi v hlavě rojily myšlenky na brdského
Yettiho. Logicky vzato, by tu opravdu neměla mít šanci přežívat horda předchůdců člověka nebo co je to za partu. Někde
jsem četl rozumnou úvahu nebo dokonce je na to cosi jako matematický „vzoreček“, že aby byla na nějakém odlehlém místě
zachována populace a nevyhynula, musí čítat alespoň stodvacet
hlav. Dovedete si představit tolik hominidů v našich krásných,
ale přecijenom pro takovou tlupu masožravců (alespoň předpokládám, že se Pěničkův Yetti živí hlavně masem) těsných
Brdech? Vždy ta by musela během několika měsíců zlikvidovat veškerou zvířenu v oblasti a určitě by její členové neunikli
větší pozornosti lesáků a jiných návštěvníků Brd! Takže, jak si
tu šílenost mám vysvětlit zdravým rozumem? Tady musí zapracovat fantazie. Dle mého názoru tudy mohla jenom procházet menší horda a nakrátko se zde usadit. Anebo i natrvalo,
co já vím. Pokud tam byla i mláata, mohla být nyní v mém
věku a tudíž je reálná šance, že bych se s nimi mohl setkat.
Cítíte to také, jak si fandím!? Setkat! Zatraceně, kde? A mohu
si to vůbec dovolit? Nezabili by mne rovnou? Vždy , ty blbečku
(já), si dost nezodpovědně zahráváš. Mám sice v oficiálním
držení malorážkový kolt, ale to bych se stejným úspěchem asi
mohl použít řehtačku proti nosorožci. Nesmím zapomenout,
že Ondráka nikdy nenašli!
Ale nepředbíhejme. Takže si dejme tomu představme, že
našim krásným krajem procházela tlupa „neandrtálců“. Ale odkud a kam?! Znovu jsem si v hlavě přebral vše, co vím o tvorech
zvaných Yetti, Saskvač, Almaz a jak se jim všude ve světě říká.
Ano, zprávy o nich pocházejí opravdu z celého světa – z Himalájí, USA, Kanady, Kavkazu, Vietnamu, Číny, Malajsie, Jižní
Ameriky, Afriky, dokonce i z daleké Austrálie, a mnoha dalších
míst zeměkoule, jenom ta naše stará dobrá Evropa mi tam
nějak neštimuje.
Znáte ale to moudré přísloví, že pod svícnem bývá tma? Čili,
nikdy neříkejme nikdy. Takže, když nažhavím mozkové závity,
vzpomínám si, že jsem četl v literatuře, která se touto problematikou zabývá, že ve středověku, konkrétně tam bylo psáno
v 15. století, docházelo k setkáním, by velice řídkým, venkovanů se zvláštními a hroznými tvory mohutných postav z lesa,
silně ochlupenými a zapáchajícími, připomínající vzdáleně člověka. Hlavně na území tehdejšího feudálního Německa a Skandinávie se odehrávala tato jistě děsivá setkání. Přirozeně
je lidé pokládali za ábly a podobnou havě a báli se jich. Tenkrát jsem tuto informaci hned zapomněl, ale je vidět, že mozek
pracuje jako výkonný computer a stačí jenom „zmáčknout“
tu správnou klapku pomyslné klávesnice. Zprávám ze starých
kronik a ság by se mělo alespoň trochu věřit, naši předci zase
snad nebyli takoví fantastové.
Jestli-že je tedy zřejmé – ze zpráv zveřejněných ve starém
Horymíru a z deníku neznámého učitele – že v brdských lesích
se někdy koncem 30. let 20. století usadila malá tlupa podivných bytostí, snad přežívajících z pravěku, či dosud „jenom“
vědě neznámých zástupců živočišné říše podobných druhu
Homos sapiens, pak asi nemá význam pátrat po jejich původu!
Stejně by to byly pouze mé laické dohady, nebo nejsem zoolog,
paleontolog či jiný OG a mé „vědomosti“ v této věci byly načerpány pouze četbou populárně naučné beletrie, cestopisů a novinových zpráv. Berme jako fakt, že zde hominidé (?) byli viděni,
došlo dokonce ke styku s nimi (tři přímí svědci a jeden z nich
dosud nezvěstný) a rád bych věřil, že tady dosud žijí. A pokud
se zde ještě zdržují, pak je najdu. To si tedy pište!

Já vím, já vím, vy se te určitě říkáte: „Kam se to vlastně
řítíš, ty maňásku, takhle se podle tebe organizuje expedice
v takové důležité záležitosti, jakou je bezesporu odhalení jednoho z posledních tajemství, jež nám na matičce Zemi zbývají?!
Sedneš si do auta, zajedeš do lesa a myslíš, že ti „brdský Yetti“
přeběhne přes cestu jako nějaký vyplašený zajíc? Že na něho
zašanjníš dálkovými světly, trochu jej drcneš nárazníkem
do šimpánu a ZOO Praha bude mít nový přírůstek? A ctihodná
věda ti pak udělí Nobelovu cenu? Slez z toho koně, náměsíčníku jeden, hezky rychle na zem a vzpamatuj se!“
Máte samozřejmě pravdu. Všechny tyto námitky beru, ale já
ještě nemám v úmyslu zrovna dnes vyrazit, jen tak ve sportovních botkách do hlubokých Brd za poznáním. Takový blázen
opravdu nejsem a dnešní odpoledne chci využít trochu k povídání, zkrátka v praxi rozjet investigativní žurnalistiku. Nezapomínejte, že kromě „Yettiů“ chci vypátrat i další tajemství.
Předně, kdo se skrývá pod mnou dosazenou přezdívkou učitel
Pěnička, jaké byly další životní osudy horníka Jana Hovorky
a lesníka Václava Tylše a zda byl objasněn případ zmizelého
Jarmila Ondráka?!
Můj brouk si spokojeně vrčí a brumlá, já se kochám výhledem
do nádherné krajiny a v duchu si dělám „fárplán“. Mám
v úmyslu zajít za dvěma kamarády, a sice starostou Obecnice
Pepou Hudečkem a jeho švagrem Jirkou Schnejdrem. Oba jsou
to výborní chlapíci a hlavně Jirka zná Brdy jako své boty, nebo
je místopředsedou zdejšího mysliveckého sdružení. Oběma
je kolem padesátky, takže by mohli i leccos pamatovat. Nic
ve zlém, hoši.
Sakra, magor jakýsi. Prosvištělo kolem mě nablýskané fáro,
původně zřejmě z nějakého německého vrakoviště, a tady u nás
renovované a následně vodu honící. Málem můj „vůz“ srazilo
ze silnice. Náfuka jeden zbohatlický, ani číslo, tedy státní poznávací značku ještě ten jeho šrot nemá, pacholek jeden.
Mohutné fáro, mezitím co jsem mu lál, zmizelo v nejbližší zatáčce a já se zase uklidnil. Projel jsem Lhotou, zamával na známého Pavla Weigerta, který cosi kutil na zahradě, a již jsem se
řítil k Obecnici. Kdo jste tudy někdy jeli, dáte mi jistě za pravdu, že je to zde opravdu krásný kus té naší domoviny. Kolem
hřbitova jsem to pálilse z kopce jako Širón, autíčko vybralo levotočivou zatáčku po vzoru Formule 1 a setrvačností dojelo
do kopce až na obecnické náměstíčko. Zaparkoval jsem u místního obchodu a jako vždy sklidil výsměšné pohledy náhodných
chodců, když jsem se píalkovskými pohyby vysoukal ze svého
oře. Je to zkrátka zřejmě zábavný pohled vidět, jak leze skládací metr z pojízdné krabičky od sirek.
(pokračování na str. 11)
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Začínám s pátráním
(dokončení ze str. 10)

Na obecní úřad je to odtud kousek a starostu Josífka jsem
tam kupodivu zastihl, jak jinak, než v pilné práci. Přesto se ke
mně hned vrhl.
„No čau, Vašku, to je dost, že taky zajdeš!“ Poté se jal mi
vařit kafčo a vyptával se, co mne sem přivedlo. Pepa je ve svých
padesáti a kousku letech úžasně agilní člověk, pravý gejzír
energie. Neustále srší dobrou náladou, úplně jako televizní
bavič Novotný, jehož jednou nazval kritik Just „Optimistěnkem“. Pepík je také takový životní optimista, š astný to člověk. Holt Moravák. Samozřejmě jsem se ho neptal na to, jestli
neví, kde se mu potulují v rajónu opičí lidé, to by se mne asi
poptal po duševním zdraví, ale zajímalo mě co ví o lesníku
Tylšovi, který zde měl působit někdy v době II. světové války.
„Nó, ty si na mě vymýšlíš pěkný chytáky. Hmm, fořt Tylš,
no jo, tak o něm, chlapče, vůbec nic nevím.“
„Tos mě teda moc nepotěšil,“ já na to. I když jsem to mohl
předpokládat, nebo Pepa je v Obecnici to, čemu se říká lidově
„náplava“. Jak jsem již naznačil, přiženil se sem kdysi z Moravy.
„A kdo si myslíš, že by mi odsud mohl něco říct o tom lesákovi?“
„Proč tě prosím tebe zajímá zrovna nějakej dávnej fořt Tylš.
To jméno jsem tady nikdy neslyšel. Počkej, ale jestli ten tvůj
Tyl...“

„Tylš, Pepo, Tylš!“
„No dobrá, tak Tylš, tady fořtoval za války, tak by ti snad
mohl pomoct starej pan Břenda. Je to náš místní stařešina
a pamětník!“
Pepík se ještě vyptával, co budu o tom Tylšovi psát a tak jsem
mu popravdě řekl, že v Brdech nad Obecnicí před více než padesáti lety zmizelo pár lidí a jeden z nich nebyl nikdy nalezen.
„To víš, takové případy čtenáře zajímají i po těch dlouhých
letech, proto tady slídím,“ smál jsem se.
Bylo mi jasné, že když Pepa neví nic o Tylšovi, tak se nemá
cenu ptát ani na Pěničku. Už jsem se však těšil na pana Břendu. Ten mi jistě poví více. Chvíli jsme ještě klábosili o našich
rodinách a také o jeho divadelním ochotnickém souboru, jehož
byl kamarád režisérem, a vlastně takovým obětavcem, který
zajiš uje vše potřebné ke zdárnému průběhu každého představení.
„A víš, co? Já půjdu ke starýmu Břendovi s tebou. Alespoň tě
nevyhodí hned, ale až za pár minut,“ dal mi naději. Také jste si
všimli, jak se nám zde ten bodrý Moravák zkazil v mluvě? Kam
zmizela ta pověstná spisovnost, jež je v řeči Moravanů tak roztomilá!?
(Pokračování příště)

VESNICKÉ MUZEUM
Na cestách po českých krajích jsme již mnohokrát potkali malá vesnická muzea. Někdy je to jen stodola nebo jedna
místnost s předměty, ze kterých dýchají dávno zašlé časy
a o provoz se stará místní nadšenec, někdy je to budova
s nashromážděnými exponáty ze širokého okolí s regulérní
otvírací dobou. Ale i tak je to obvykle práce nadšenců, kteří propadli kouzlu historie našich předků. Je to zážitek
vidět starší návštěvníky, jak se dohadují, který předmět
měl doma jejich dědeček, s čím kdo chodil na pole nebo
viděl v rukách místního kováře.
I my bychom rádi postupně
uvedli v život nějakou formu
vesnického muzea v naší obci.
Pomalu dáváme dohromady
nějaké staré nádobí po rodičích, šlapací Singrovku, staré
ubrusy... Prosíme touto cestou i vás, prosím nevyhazujte
a nepalte staré věci nebo staré
listiny. Tento měsíc jsme dostali od našich příbuzných,
manželů Aničky a Jiřího Čapkových spoustu krásných
věcí, například cep, kosu, opálku na řezanku, lyže, sáňky,
krouhačku zelí, lopatu na sázení chleba, pořízy, dědka
na výrobu šindelů a starý ruční mandl. Náš velký dík patří
do Moravče, malé obce na Pelhřimovsku.
Možná i vy máte někde příbuzné, kteří si musí poradit
s vyklizením domu. Věci, které by směřovaly do sběru nebo
na oheň a mohly by dalším generacím ukázat, jak si naši
rodiče a prarodiče poradili i bez počítačů a vymožeností
dnešní doby, prosím zachovejte. Všechny inspirace a náměty k případnému vesnickému muzeu prosím směřujte
na redakci Obecnického zpravodaje nebo nechte vzkaz
na obecním úřadě.
Eva a Bohouš Svobodovi

Muzeum v Karlovicích Valašsko
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LEDNÍ HOKEJ
Rozlosování MOP mužů
2015/2016
Účastníci soutěže:
Sokol Solopysky, HC Lány, Slavoj Obecnice, Spartak TOS
Žebrák, Kovohutě Mníšek p/Brdy, HC Důl Kladno, HC Černošice B, HK Příbram 99, Sokol Cerhovice, SK Viktorie
1935 Nové Strašecí
.
1. kolo: 23. - 25. 10. 2015
Slavoj Obecnice : HK Příbram 99, sobota 4. 10. 2015,
17:00, ZS Příbram
2. kolo: 30. 10. - 1. 11. 2015
Sokol Cerhovice : Slavoj Obecnice, sobota 31. 10. 2015,
17:45, ZS Hořovice
3. kolo: 6. - 8. 11. 2015
Slavoj Obecnice : Sokol Solopysky, sobota 7. 11. 2015,
17:00, ZS Příbram
4. kolo: 13. - 15. 11. 2015
HC Lány : Slavoj Obecnice, výzva, ZS Kladno
5. kolo: 20. - 22. 11. 2015
Slavoj Obecnice : V. Nové Strašecí, sobota 21. 11. 2015,
17:00, ZS Příbram
6. kolo: 27. - 29. 11. 2015
Slavoj Obecnice : Spartak TOS Žebrák, sobota 28. 11. 2015,
17:00, ZS Příbram

Ilustrační foto: stránky TJ
7. kolo: 4. - 6. 12. 2015
HT Mníšek pod Brdy : Slavoj Obecnice, neděle 6. 12. 2015,
16.30, ZS Černošice
8. kolo: 11. - 13. 12. 2015
Slavoj Obecnice : HC Důl Kladno, sobota 12. 12. 2015,
17:00,ZS Příbram
9. kolo: 18. - 20. 12. 2015
HC Černošice B : Slavoj Obecnice, sobota 19. 12. 2015,
16.30, ZS Černošice
10. kolo: 8. - 10. 1. 2016
HK Příbram 99 : Slavoj Obecnice, sobota 9. 1. 2016, 17:00,
ZS Příbram

STOLNÍ TENIS
Ahoj všem, zdravíme po letní pauze a novou sezónu
nemůžeme začít ničím jiným než velkým úspěchem našich
nejmladších. Ti totiž v konkurenci hráčů a hráček z celého
okresu ovládli zářijový turnaj v Malé Hraštici.
Nejlépe si vedly
naše žákyně.
V kategorii
mladších žákyň
obsadily dokonce
první tři místa.
Konkrétně:
1. místo – Terka
Krátká,
2. místo – Míša
Landsperská a
3. místo –
Vaness Steinerová. Dále se
neztratily ani
v kategorii
starších, kde
1. místo získala
Terka Krátká, Vaness Steinerová,
Míša Landsper- Míša Landsperská.
ská a 3. místo
Terka Krátká. V kategorii mladších žáků se na krásné
2. místo dostal David Štamberk.
Nyní k týmům dospělých. V loňské sezóně si nakonec
všechna naše tři družstva vybojovala postup do vyšší sou-

těže. Jednalo se bezesporu o jeden z největších úspěchů
v Obecnické historii. Díky tomu se te těšíme na nové destinace. A tým čekají v Krajské soutěži 1. třídy soupeři
jako Sadská, Zruč nad Sázavou, Rakovník, Říčany, Kutná
Hora atd. B tým v Krajské soutěži 2. třídy zavítá např.
do Benešova, Týnce nad Sázavou, Velkých Popovic atd.
Nakonec náš C bude nastupovat v Okresním přeboru.
Cílem pro nás všechny je udržet zmíněné soutěže a prezentovat se kvalitními výkony?
Velkou novinkou v letošní sezóně je také povinnost odehrát Krajské soutěže místo celuloidových míčků s plastovými. Jestli se ptáte jaký je v tom rozdíl, tak především
v ceně. Plastové míčky jsou v průměru o 20 Kč/ks dražší
než celuloidové a to přitom nedosahují takových kvalit
jako míčky z celuloidu.
ZP
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SLAVOJ OBECNICE - Kopaná
27. 9. 2015

Rosovice B – Obecnice

2:4 (2:1)

branky: Strniště, Petráň, Hladký, Hejnic
Musil – Ručka, Houžvička, Kratochvíl P., Noha (60’ Sláma) – Fulajtár (80’ Pech), Pohořálek (68’ Lilling), Hejnic,
Petráň – Smrček (46’ Hladký), Strniště (88’ Kadlec)
Utkání, ve kterém jsme v prvním poločase tahali za kratší
konec. Domácí nás přehrávali a my jsme se nemohli dostat
do naší hry. Rosovičtí umě kombinovali až do pokutového
území a vytvářeli si šance. První branku jsme inkasovali
po chybném bránění autu, kde hráč soupeře přehodil obranu a rosovický útočník pelášil sám na branku, vystřelil
a Musil míč vyrazil neš astně pod nohy dobíhajícího hráče
soupeře a ten skóroval. Kuba Strniště se na to nemohl dívat a po individuální akci vyrovnal, kde prošel pokutovým
územím, jak nůž máslem a nekompromisní ranou nedal
gólmanovi soupeře šanci. Bohužel jsme zanedlouho opět
inkasovali po brejkové šanci soupeře, kde útočník unikl
po pravém křídle a předložil míč kolegovy z útoku do prázdné branky. Do kabin jsme šli za nepříznivého stavu 2:1.
Do druhého poločasu jsme vystřídali Zdeňka Smrčka, kterého celý poločas "masíroval" řízný obránce soupeře a nahradil ho Aleš Hladký, který na něj platil svou rychlostí.
Ukázalo se, že to byl dobrý tah. Druhý poločas byl vyrovnaný a hrál se pohledný fotbal. Po jedné naší akci jsme
dokázali vyrovnat, kde souhru zakončoval Zdeněk Petráň
2:2. Po této brance jsme převzali otěže zápasu a domácí
začali kupit chyby. Po nákopu Tomáše Hejnice jednu z nich
udělal domácí gólman, který si míč srazil do branky a vedli
jsme 3:2. Pojistku přidal deset minut před koncem Aleš
Hladký, který potrestal chybné vyběhnutí domácího brankáře a střelou z 50 metrů trefil opuštěnou branku 4:2. Zbytek zápasu jsme si pohlídali a mohli jsme slavit první letošní body ze hřiště soupeře.
11. 10. 2015

Kamýk B – Obecnice

2:2 (1:1)

branky: Strniště, Ručka
Musil – Ručka, Houžvička, Kratochvíl P., Noha (46’ Kratochvíl A.) – Fulajtár, Pohořálek (70’ Lilling), Hejnic, Petráň (46’ Hladký) – Škvára, Strniště
Bojovné utkání, kde soupeř dojížděl každý souboj až
za hranici pravidel. Úvod zápasu se hrál výhradně ve středu
hřiště bez výranějších šancí. Když už jsme se prokombinovali k pokutovému území Kamýku, zradila nás finální fáze
a nedokázali jsme zakončit. To samé se dá říci o hře soupeře.
Bohužel soupeři vyšla hned první tvrdá střela na branku,
kde téměř ze 30 metrů vystřelil kamýcký šutér a vymetl
Musilovi pavouky ze šibenice. Po této brance jsme se dlouho nemohli dostat do hry a běhali jsme často bez míče.
Z této letargie nás dostal Kuba Strniště, kdy skóroval po
krásném pasu za obranu od Tomáše Hejnice. Po změně
stran vypadala naše hra lépe a z dobré hry jsme vytěžili
druhou branku. Na výlet z obrany do útoku se vydal
Lukáš Ručka a z úhlu prostřelil domácího brankáře.
Bohužel jsme se z vedení neradovali dlouho a soupeř dokázal vyrovnat po trestném kopu, kdy jsme nedokázali odkopnout míč do bezpečí a třetí dorážku dokázali domácí
protlačit za Musila. Zbytek utkání se odehrál ve středu
hřiště a vše skončilo zaslouženou remízou.

Slavoj Obecnice A

18. 10. 2015

Obecnice – Nečín B

3:0 (0:0)

branky: Strniště, Hladký 2
Musil – Ručka (55’ Kratochvíl A.), Houžvička, Kratochvíl P.,
Noha – Fulajtár, Boháč, Škvára, Hladký (82’ Šrámek F.) –
Lilling (60’ Kratochví P ml.), Strniště (80’ Kadlec)
Předposlední utkání podzimní části sezóny jsme odehráli
na domácím hřišti proti rezervě Něčína. Bohužel nám
v sestavě chyběl náš špílmachr Tomáš Hejnic, který se
v týdnu podrobil operaci kolene a bylo to na naši hře znát.
Chyběl nám klid v rozehrávce a nedokázali jsme delší dobu
udržet míč na našich kopačkách. Prvních patnáct minut
bylo doslova tragických. Naštěstí soupeř nedokázal žádnou ze svých šancí využít. Snažili jsme se hrát kombinačně od obrany, na to soupeř vyrukoval aktivním napadáním
a my jsme chybovali. Postupem času jsme hru zjednodušili
a více využívali um Kuby Strništěho. Ten opět připravoval
šance, ale žádná neskončila brankou. Určitě ještě te Pé a
Škvára přemýšlí, jak z malého vápna netrefil prázdnou
branku na místo stojícího soupeře. Poločas skončil bezbrankovou remízou. Do druhé půle jsme chtěli více napadat a hned ve 46 min. se to vyplatilo, kde Kuba Strniště
obral ve vápně soupeře o míč a z úhlu překonal brankáře
1:0. V dalším průběhu hry jsme soupeře přehrávali. Další
branka padla po rohovém kopu, kde Fulajtár kopl míč do
malého vápna a Aleš Hladký dostal po závaru míč do branky 2:0. Poslední branka padla po přímém kopu ze 30 metrů. Marek Fulajtár vystřelil skákavou střelu a brankář ji
neudržel. Pro Aleše Hladkého už nebyl problém střelu
dorazit 3:0. Soupeř se už na nic nezmohl a my jsme zbytek
utkání kontrolovali. Výborný výkon opět podal Kuba
Strniště a druhou půli musím pochválit Aleše Hladkého
za 2 branky ala David Lafata.
David Musil
Ta b u l k a
Klub
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1. TJ Ligmet Milín o.s. B
7 5
2. TJ Sedlice
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3. FC Višňová B
6 4
4. TJ Sokol Kamýk n. Vltavou B 7 3
5. TJ Slavoj Obecnice
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6 2
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SLAVOJ Obecnice

TINKER RANČ OLEŠNÁ p o ř á d á
v

2014

Zdravím čtenáře zpravodaje.
V říjnu jsme odehráli čtyři utkání, z toho pouze jedna
výhra, i tak máme hlavy vzhůru a těšíme se na další zápas,
kdy budeme bojovat opět o plný počet bodů -.
Dne 3. 10. jsme odehráli zápas proti Tatranu Sedlčany tento tým proti minulé sezóně opravdu hodně posílil a stabilizoval kádr, také proto hraje v horní polovině tabulky
a momentálně je na 3. místě. Zápas proti nim jsme nezvládli
a prohráli vysoko 11:5. Body: Michal Řehák 2+0, Zdeněk
Karnoš 1+1, Zdeněk Malý 1+0, Josef Neliba 1+0, Lukáš
Stejskal 0+1 a Petr Mužík 0+1. Hráčem utkání byl vyhlášen Zdeněk Karnoš.
Druhý zápas proti Brdskému Wentylu byl pro nás spíše
takové derby, jelikož za Wentyl hraje několik hráčů právě
z Obecnice, například Michal Kasl, který za nás nastoupil
v Příbramském poháru a pomohl nám k zisku prvního
místa. Tento zápas byl dost vyhrocený, ale dokázali jsme
hru dotáhnout a zvítězit 5:2. Body: Lukáš Stejskal 1+1,
Michal Řehák 1+1, Zdeněk Karnoš 1+0, Josef Neliba 1+0,
Petr Mužík 1+1, Pavel Steiner 0+1, Vít Pešl 0+1 a hráčem
utkání byl vyhlášen Josef Neliba.
Dne 17. 10. nás čekal obhájce titulu FBC Mobydicks a nováček soutěže Chlupatý Hokejky, kterému se nad očekávání daří. K prvnímu zápasu proti Mobydickům se do brány postavil poprvé náš staronový gólman Pavel Čornyj,
na kterého šlo celkem 38 střel, bohužel 13 skončilo za jeho
zády. Mobydicks hrají skvělý florbal, téměř každý hráč
z tohoto týmu má velké zkušenosti s profesionální hrou,
a tak jsme se snažili spíše o lepší výsledek oproti minulým
zápasům s tímto týmem - konečný stav 13:3. Body: Michal
Řehák 1+0, Kyselák David 1+1, Martin Stoklasa 1+1.
Ve druhém zápasu nás čekal již zmíněný nováček Chlupatý Hokejky, kterému se opravdu daří a momentálně
je na 5. místě tabulky PFL. Zápas jsme chtěli jasně vyhrát
a brát 3 body. Začali jsme dobře, do vedení jsme šli po gólu
Lukáše Stejskala, jenže potom vycházely šance „hokejkám“. Nám se naopak nedařila koncovka, hráli jsme dvě
přesilovky, jednu jsme gólově využili, ve druhé jsme si nechali dokonce dát gól. Zápas se nepovedl a konečný stav
byl 7:4 pro nováčka. Body: Lukáš Stejskal 2+0, Martin
Stoklasa 2+0, Josef Neliba 0+1, Vít Pešl 0+1 a Zdeněk
Karnoš 0+1.

FLORBAL

B
FLOR AL

FLORBAL

Foto Martin Málek

Příbramská florbalová liga • PFL
Sportovní hala Příbram (Plavecký bazén) - Vavex

neděle 8. listopadu 2015
od 13.00 hodin
Slavoj Bečánov – SKP Hunters Příbram
od 17.00 hodin
Slavoj Bečánov – Ice Boys

sobota 14. listopadu 2015
od 12.00 hodin
FBK Ježci Rožmitál – Slavoj Bečánov
od 16.00 hodin
Slavoj Bečánov – FC Křižák
Po nevydařeném období jsme na 15. místě z 18 týmů.
Věříme, že další zápasy zvládneme lépe a opět povyskočíme
výše v tabulce PFL. Doufáme, že nám k tomu pomůžete
i vy, fanoušci. Těšíme se na vás!
LS
Hejá Slavoj.

HUBERTOVU JÍZDU

sobotu 7. 11. 2015 v 9.30 hod. • Start z Tinker ranče Olešná u Hořovic

Slavnostní nástup a přípitek, dále bude pokračovat vyjížka po okolí. Zastávka bude
na Kvani u Zaječova, kde bude zajištěno občerstvení. Zde se budou konat doběhy,
skoky přes překážky, hon na lišku, skok mohutnosti.
Cíl Ranč Olešná.
Věcné ceny stužky a poháry.

A už přijedete se svým koňským kamarádem
nebo jako diváci, jste u nás srdečně vítáni!
Více unformaci na facebooku RANČ OLEŠNÁ.
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Fotostřípky z OBECNICKÝCH DOŽÍNEK 2015
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Vítání občánků ze dne 20. 6. 2015 v Obecnici

Jakub Novák

Josef Zelenka

Veronika Horáčková

Adam Navrátil

Obecnické maminky pořádají

LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
Sraz všech účastníků
ve středu 28. října 2015 v 17 hod.
před Jednotou (COOP) v Obecnici

Galerie Františka Drtikola Příbram
si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií

DANA KYNDROVÁ

PODKARPATSKÁ RUS

Výstava trvá od 21. 10. do 26. 11. 2015
Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin
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