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Obecnický
ZPRAVODAJ

Co najdete  v  Obecn ickém zpravoda j i :
OÚ • SDH • KNIHOVNA • MZŠ • MŠ • SLAVOJ OBECNICE • KRÁSNÉ VÁNOCE!

Doba adventu by měla být dobou pohody, rozjímání,
čekání na svátky narození Ježíše Krista :-)). Máte
to taky tak? Trochu se obávám, že většina z nás tráví
advent materiální přípravou na Vánoční svátky. Ukli-
dit všechny kouty, umýt okna, vyprat záclony, vyčistit
čalouněný nábytek, vyleštit skleničky z vitríny, v kou-
pelně začít u dlaždiček a skončit u poslední skleničky
na poličce... Taky vám to něco připomíná? A to není
všechno, ještě upéct pracny, vanilkové rohlíčky, linec-
ké cukroví, kokosky a kokosové cukroví, udělat vosí
hnízda, čokoládové kuličky... No a pak ještě vánočku,
štolu, štrúdl, černou omáčku... Jo, a taky napsat
Ježíškovi a nakoupit hračky, knihy, oblečení, kosmeti-
ku, dárkové poukazy, … nezapomenout na stromeček,
jmelí, chvojí, adventní věnec na dveře... koupit kapra,
udělat salát, chlebíčky, jednohubky... A taky oběhnout
tety, babičky, napsat vánoční přání a při tom normál-
ní pracovní proces. Taky jste jako doma? A kde vzít
čas na rozjímání a pohodu? Jsem daleka toho vám ra-
dit, jak to udělat jinak. Sama se v tom plácám velmi
podobně. Přesto mě jeden článek v Pravém domácím
časopisu inspiroval. Už dávno víme, jak to je s tím
Ježíškem, ale není to všechno přece je trochu jinak?
Hrajeme tu hru s našimi dětmi stejně, jako ji hráli
naši rodiče s námi. Ale ta jiskřička pochybnosti čas

od času... A takhle to vidí dvojčátka v maminčině
bříšku: „Věříš na život po porodu? - Určitě, něco
po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, aby-
chom se připravili na to, co bude pak. - Blbost, žádný
život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypadat? -
To přesně nevím, ale určitě tam bude víc světla než
tady. Třeba tam budeme běhat po svých a jíst pusou. -
No to je přece nesmysl! Běhat se nedá a jíst pusou
to je úplně směšný! Živí nás přece pupeční šňůra Něco
ti řeknu, život po porodu je vyloučený. Pupeční šňůra
je už te� dost krátká. - Ba ne, určitě něco bude. Jen
asi bude všechno trochu jinak, než jsme zvyklí. Tunel
a na jeho konci světlo. - Ale nikdo se přece odtamtud
po porodu nevrátil. Porodem prostě život končí, a vů-
bec, život je velká stísněnost v temnotě. - No já přesně
nevím, jak to tam bude po porodu vypadat, ale každo-
pádně uvidíme mámu a ta se o nás postará. - Mámu?
Ty věříš na mámu? A kde má podle tebe být? - No pře-
ce všude kolem nás! Jsme v ní a díky ní žijeme. Bez ní
bychom nebyli. - Tomu nevěřím. Žádnou mámu jsme
nikdy neviděli, takže je jasné, že žádná není. - Ale ně-
kdy, když jsme potichu, můžeme ji slyšet, jak k nám
mluví. Víš, já si myslím, že opravdový život nás čeká
až potom... KLIDNÉ SVÁTKY přeje všem redakce
časopisu Obecnický zpravodaj. B+E-S

Vážení spoluobčané,

čas opět postoupil kupředu a jsou zde vánoční svátky,

s tím i neúprosně se blížící konec roku. Před námi je

několik málo posledních dnů roku 2015, které máme

naplněné vzpomínkami na končící rok. Pro někoho to

budou vzpomínky radostné, pro někoho méně, ale tak

už to chodí. Ne vždy se nám naplní veškerá předsevzetí,

které jsme si dali na začátku roku. Proto je zde rok

nový, abychom si dali opět nová, v některých případech

i staronová předsevzetí a přání. Každý z nás toto období

prožívá jiným způsobem. Někdo se snaží na poslední

chvíli sehnat ještě nějaké dárky (i když si každý rok říká,

že příště musí začít s nákupem dříve), aby potěšil své

nejbližší. Někteří z nás (převážně ženy) se věnují pilně

úklidu domácností a pečení vánočního cukroví. Jiní si

naopak snaží adventní dobu užít a oddávají návštěvám

Tradiční zpívání
u vánočního stromu

na Štědrý den
24. 12 2015,

začínáme
ve 22 hodin

Srdečně zveme všechny obecnické,
osečské i přespolní.

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT KOLEDY.
(pokračování na str. 2)
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(dokončení ze str. 1) ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kotlíková dotace

V pátek 18. 12. 2015 od 17 hodin proběhne ve Spolkovém
domě v Obecnici přednáška k možnosti získání dotace
na výměnu starých neekologických kotlů za nové.

Informace pro občany - odstávka systému
pro nabírání žádostí a předávání občanských
průkazů a cestovních dokladů

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech
a cestovních dokladech bude ve dnech 28. 12. 2015 až
31. 12. 2015 odstávka systému pro nabírání žádostí o vy-
dání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich
předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpra-
vy, které vyžadují odstávku systému.

Podávat žádosti o vydání občanského průkazu a cestov-
ního pasu a předávat vyrobené doklady bude možné na
MěÚ Příbram, oddělení občanských průkazů a cestovních
dokladů, nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.

V době odstávky bude možné požádat o vydání občanské-
ho průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíce pouze občanům, kteří mají trvalý pobyt ve správ-
ním obvodu Příbram. Za tento občanský průkaz nebude
vybírán správní poplatek, občan pouze předloží 2 současné
fotografie.

Kostel sv. Šimona a sv. Judy v Obecnici
Na Štědrý den bude otevřen kostel v Obecnici
od 14 do 16 hodin.

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 23. 11. 2015
1. Přítomno: 12 zastupitelů, omluveni: 3 zastupitelé
2. Volba komisí: Návrhová: p. Urbánek, p. Krejčí - OZ souhlasí,
ověřovatelé zápisu: p. Petráň, p. Strniště- OZ souhlasí
3. Schválení programu: OZ souhlasí s programem
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Zima, p. Ze-
lenka - bez výhrad
5. Informace starosty:
Oprava mostu u Jednoty – 15. 12. 2015 by měl být most pře-
dán do předčasného užívání, po zimě bude provedena údržba
cest, které byly poškozeny díky většímu užívání v době uzavír-
ky mostu.
Sběr textilu, hraček a ložního prádla pro Diakonii Broumov 5.
a 6. listopadu úspěšně proběhl, firma vše již odvezla.
CHKO Brdy – na OU proběhlo jednání ohledně CHKO Brdy,
o trasách pro pěší i cyklostezkách. Obecnice bude jedním z ná-
stupních míst, je zde plánována výstavba parkoviště, původně
bylo uvažováno o parkovišti v bývalé lesní školce, nebo v místě,
kde bývala kasárna. Obě místa nejsou z různých důvodů vhodná,
o jiném místě není ještě rozhodnuto. Nabízí se místo parkování
na území obce na části štěrkového hřiště, kdy by případní turis-
té mohli navštívit i naši obec. Výchozí trasa do CHKO by začína-
la od tohoto parkoviště. Na území po pravé straně ve směru
Obecnice – Neřešín bude i po vzniku CHKO zákaz vjezdu i vstu-
pu z důvodu vojenského cvičiště. Na Lesní správě v Obecnici
vznikne informační středisko. (Bližší informace budou uveřejně-
ny v dalším čísle Obecnického zpravodaje.)
MZŠ a MŠ a ŠJ Obecnice jsou zapojeny do místních akčních
plánu vzdělávání, aby mohly získávat dotace. OZ bere na vědomí.
6. Prodej pozemku: 969 a 237/2 v k. ú. Obecnice – p. Čiháková,
chce zakoupit jako zahrádku, záměr prodeje se bude projednávat
až na příštím zastupitelstvu, až po zaměření pozemku (část po-
zemku je již zahrazena). OZ bere na vědomí.

7. Projednávání žádosti manželů Puchmajerových – ohledně
úpravy cesty kolem jejich pozemku v zahrádkách Na Cejnovně -
cesta je upravována štěrkem a průběžně je štěrk dosypáván.
OZ bere na vědomí.
8. Informace o přijatých rozpočtových opatření – byly provedeny
přesuny v rámci dotací. OZ bere na vědomí.
9. Vyjádření k veřejné vyhlášce obce Zaječov ohledně stavební
uzávěry v CHKO. OZ nemá námitek. Uzávěra pro Obecnici je au-
tomatická, Obecnice – Neřešín – cca 2/3 bude v k.ú Obecnice,
Třemošná – na tomto území se nemůže stavět z důvodu ochrany
vod. OZ bere na vědomí.
10. Projednání návrhu rozpočtu pro MZŠ Obecnice – schválení
příspěvku na prvňáčka – 2000,- Kč, letos 18 žáků. OZ souhlasí
s příspěvkem 36 tis. Kč.
Rozpočet MZŠ pro rok 2016 je 1462 tis. Kč, běžné dáváme
1350 tis., pokud budou naléhavá vydání, bude schválen dodatek
rozpočtu. Požadavek na zastřešení a uzavření vchodu (byl by
pouze jeden vchod) se bude řešit v průběhu příštího roku.
OZ bere na vědomí.
11. Projednání návrhu rozpočtu pro MŠ a ŠJ Obecnice – žádost
o navýšení rozpočtu o 80 tis. Kč na zabezpečení vchodu v r. 2016
kamerový systém. Žádost o navýšení o 100 tis. Kč – nákup prač-
ky, povlečení pro děti (ložní prádlo), dovybavení školní jídelny,
rekonstrukce WC pro zaměstnance. OZ bere na vědomí.
12. Nákup pozemku od TJ Slavoj Obecnice – č.p. 51/3 v k. ú.
Obecnice. Jedná se o pozemek pod multifunkčním hřištěm,
bude odkoupeno za cenu 100 tis. Kč, v roce 2016 nedostane
TJ Slavoj Obecnice žádný příspěvek na činnost. OZ souhlasí
s nákupem pozemku za 100 tis. Kč.
13. Projednání žádostí o finanční příspěvek na rok 2016 – Diva-
delní soubor Skalka – 5000,- Kč. OZ souhlasí s příspěvkem
5000,- Kč (11x pro, 1x se zdržel). (pokračování na str. 3)

koncertů, divadel a výstavám. Pro každého z nás je tato

doba něčím výjimečná a zvláštní. A� už ji prožíváme

jakýmkoliv způsobem, vždy bychom si alespoň měli

najít čas na krátké zastavení. Čas vánoční je též časem

vzpomínek na své nejbližší, kteří již mezi námi nejsou,

ale v našich srdcích je máme stále a s láskou a úctou

na ně vzpomínáme. Vzhlížíme k novému roku a klade-

me si otázky, co asi nového nám přinese. Před tím nás

ale čekají jedny z nejkrásnějších svátků roku. O štědrém

večeru se sejde celá rodina, společně povečeří a pak se

odeberou k vánočnímu stromku, aby tam rozbalili dár-

ky, kterými se navzájem obdarovali. Nejvíce se na tento

okamžik těší ti nejmenší, pro které je tento večer splně-

ním jejich přání. Nám je potom odměnou jejich nespou-

taná radost. Vždy� co může být krásnějšího, než rozzá-

řené dětské oči u vánočního stromečku, pod který jim

Ježíšek nadělil mnoho dárků a splnil jim tak jejich

nekonečná dětská přání.

Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné,
radostné a ničím nerušené vánoční svátky
v kruhu rodiny, svých přátel a známých
a do nového roku 2016 pevné zdraví,
mnoho štěstí a osobní spokojenosti.

Josef Karas

starosta obce
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Myslivecký spolek pod Třemošnou – OZ souhlasí s příspěvkem
3000,- Kč.
SDH Obecnice – OZ souhlasí s příspěvkem 20 000,- Kč (11x pro,
1x se zdržel).
Ochrana fauny ČR Hrachov – výjezd pro zraněné živočichy – OZ
souhlasí s příspěvkem 2500,- Kč. Bude sepsána veřejnosprávní
smlouva a organizace musí podat vyúčtování. Ochrana fauny ČR
Hrachov – podpora ekovýchovy, OZ nesouhlasí s příspěvkem.
14. Fara Obecnice – požadavek na odkup fary v Obecnici byl podán
v srpnu, prozatím jsme neobdrželi odpově�. OZ bere na vědomí.
15. Informace o provedené dílčí kontrole hospodaření obce –
kontrola proběhla 20. 11. 2015, nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky. OZ bere na vědomí.
16. Projednání Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci a o posky-
tování poradenských služeb – firma HS Occasion s. r. o. nabídla

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 23. 11. 2015
(dokončení ze str. 2)

možnost zpracování žádosti o dotaci na místní komunikace
(KÚ Stř. kraje), platili bychom sice až při obdržení dotace, ale
v případě úspěšné žádosti by byl poplatek zpracovatelské firmě
příliš vysoký. OZ nesouhlasí s uzavřením smlouvy.
17. Diskuse – termín dalšího zastupitelstva 16. 12. 2015 od
19.00 ve Spolkovém domě. OU budou opět připraveny vánoční
balíčky pro důchodce. Rekonstrukce skladu u „Kozlárny“ – dole
sklad, nahoře by mohlo být ubytování, příp. sociální byty, bude
zpracován návrh.
Informace z rady školy budou podány na příštím zastupitelstvu.
Vrata na hřbitově – bude provedena výměna.
Informace o žádostech na kácení stromů (viz článek ve zpravodaji).
14. Usnesení a závěr – OZ souhlasí s předneseným usnesením.

Ze zápisu M. Švehlové
upravil bs - red.

Základní informace o Brdech po zrušení vojenského újezdu
10. 12. 2015 • Dne 1. ledna 2016 bude zrušen vojen-

ský újezd Brdy. Ministerstvo obrany připravilo ve spolu-
práci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou
CHKO Brdy a státním podnikem Vojenské lesy a statky
souhrn nejdůležitějších informací k budoucímu režimu
v této lokalitě. Území bude rozděleno na kraj Středočeský
a kraj Plzeňský, konkrétně mezi okresy Příbram, Beroun,
Rokycany, Plzeň – jih. Území zůstává v majetku České
republiky – Ministerstva obrany, s právem hospodaření
zejména pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p., a Agenturu
hospodaření s nemovitým majetkem. Bylo zřízeno Posád-
kové cvičiště Jince (podél komunikace Obecnice – Valdek
směrem k Jincům). Tato oblast, včetně dalších uzavřených
vojenských areálů, bude označena informační cedulí s upo-
zorněním na trvalý zákaz vstupu.

Plocha, kde nebyla dosud provedena pyrotechnická očis-
ta nebo bude uzavřena z jiného důvodu, bude označena
cedulí se zákazem vstupu. Výkon státní správy na tomto
území a jiné správní činnosti podle katastrálního rozděle-
ní budou vykonávat zejména pověřené obce s rozšířenou
působností – Příbram, Hořovice, Rokycany a Blovice. Dále
Městys Jince, Město Rožmitál pod Třemšínem a Spálené
Poříčí jako stavební úřady. Dotčeným lesním úřadem bude
Vojenský lesní úřad v Praze, orgánem ochrany přírody
a krajiny na území CHKO Brdy bude Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Brdy. Kompetentním
stavebním úřadem v uzavřených vojenských areálech bude
Vojenský stavební úřad se sídlem v Praze pro kraj Středo-
český a Vojenský stavební úřad v Českých Budějovicích
pro kraj Plzeňský.

Výjimku ze zákazu vjezdu do CHKO Brdy vydává
VLS (informace na jiném místě OZ).

Území se stane součástí Chráněné krajinné oblasti Brdy.
Současně zůstává územím ODOS (objekt důležitý pro obra-
nu státu) a CHOPAV (chráněná oblast přirozené akumula-
ce vod). Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy bude
zakázán, přístupové komunikace budou označeny doprav-
ní značkou zákaz vjezdu.

Výjimku ze zákazu vjezdu můžou udělit Vojenské lesy
a statky ČR, s. p., se sídlem v Jincích.

Režim na vodních nádržích a dalších vodních zdrojích
zůstává nezměněn, tedy zákaz vstupu do 1. stupně ochran-
ného pásma vodních zdrojů.

Značení turistické infrastruktury (cyklostezky a naučné
stezky) bude zahájeno v roce 2016, s ohledem na průběh
pyrotechnické očisty se dokončení předpokládá k 31. pro-
sinci 2017. Hranice CHKO Brdy budou označeny státním
znakem ČR a označením CHKO Brdy a na hlavních vstu-
pech informačními tabulemi. Dokončení informačních
tabulí se předpokládá v souladu s konečným označením
turistické infrastruktury.

Na celém území chráněné krajinné oblasti je možné pouze
s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany pří-
rody (AOPK ČR – Správa CHKO Brdy):
a) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet nové

příčné překážky, stupně a prahy, nebo přemis	ovat sediment,
b) odbahňovat rybníky a další vodní nádrže a ukládat vytě-

žené sedimenty,
c) provádět leteckou aplikaci biocidů a hnojiv a letecké váp-

nění,
d) odstraňovat litorální porosty a plovoucí nebo ponořenou

vegetaci rybníků a dalších vodních nádrží,
e) vyhlašovat nový rybářský revír na vodních tocích a vod-

ních nádržích,
f) provádět terénní zásahy za účelem sběru paleontologic-

kých nálezů a minerálů,
g) vymezovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné

obdobné tratě, trasy a stezky,
h) pořádat a organizovat akce s účastí větší než 100 účast-

níků mimo zastavěné území obce, vyjma činností kona-
ných v přímé souvislosti se zajištěním obrany nebo
bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cviče-
ní ozbrojených sil anebo bezpečnostních sborů,

i) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horole-
zeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,
nebo

j) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény
označené v souladu s písmenem i).

 Detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a kra-
jiny, Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa CHKO
Brdy budou sídlit v Jincích, Příbrami a Spáleném Poříčí.
Všechny informace o CHKO Brdy včetně jejich aktualizace
budou dostupné na webových stránkách Správy CHKO
Brdy (http://brdy.ochranaprirody.cz) nebo na
webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR, s. p.
(http://www.vls.cz).
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Režim provozu na účelových komunikacích na území zrušeného
Vojenského újezdu Brdy od 1. 1. 2016

Od 1. ledna 2016 zůstává, na území zrušeného Vojenské-
ho újezdu Brdy, v platnosti „Zákaz vjezdu všech motoro-
vých vozidel“. Většina komunikací bude opatřena závorou
a zákazovou dopravní značkou a dodatkovou tabulkou:
Na účelové komunikace bývalého Vojenského újezdu Brdy
mají vjezd povolen:
– vozidla IZS (Hasičský záchranný sbor, Policie ČR, Vojen-

ská policie, záchranná služba atd.)
– vozidla AČR v rámci výcviku a po dohovoru s vlastníkem

pozemků o využití komunikace pro výcvik,
– vozidla státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, (dále

jen VLS),
– vozidla vlastnící povolení k vjezdu a stání v lesích, vyda-

né vlastníkem komunikace (VLS).

Časově omezené povolení k vjezdu a stání motorového
vozidla v lesích bude od 1. 1. 2016 vydávat VLS, ředitelství
divize Hořovice, Slavíkova 106, 262 23 Jince v řízení
na základě písemné žádosti. Aby mohla být žádost kladně
vyřízena, musí mít žadatel o povolení oprávněný důvod
k vjezdu a stání na těchto komunikacích a to zejména:
– státní správa – vozidla správy CHKO
– výkon práce na dotčeném území (obsluha zařízení,

zaměstnanci útvarů nebo práce v objektech atd.)
– hospodářská činnost nebo služby pro vlastníka nemovi-

tostí (VLS, CHKO, LČR, Povodí Vltavy atd.)
– činnost obce na katastrálním území obce, obsluha obec-

ního majetku (vodní zdroje).

MIKULÁŠ NA FAŘE
Již 8. rok jste se mohli podívat do nebes na sv. Mikuláše

s anděly nebo s odvahou navštívit peklo s čerty na faře
v Obecnici. Bohužel jaké bylo překvapení při raním vstupu
na faru. Nějaký vandal vyrazil okno a vloupal se do budo-
vy, veškeré dveře byli dokořán, věci rozházené a poničené!
Je zřejmé, že se tím vloupáním dotyční velice pobavili
a dělalo jim velikou radost násilí. Je smutné vidět onu
spouš	 a nepochopitelné, jak ony vandaly nezastaví ani
vánoční čas!

Proč štědrého Mikuláše provází zlo v podobě čerta
a dobro v podobě anděla?

V průběhu prvního adventního týdne se připravujeme
na oslavu Vánoc. Po svaté Barboře se 6. prosince objevuje
v kalendáři svatý Mikuláš. Děti se radují v předvečer jeho
svátku ze setkání se štědrým Mikulášem a milým andělem,
čerta se však bojí. Na svatého Mikuláše se těší hlavně děti
však nejeden dospělí se v nitru zachvěje. Znají jej v podobě
biskupa, který jim nosí drobné dárky. Málokdo ví, jaký byl
skutečný život tohoto po celém světě známého světce, jež
působil v oblasti dnešního Turecka. Městečko Demre na
pobřeží Středozemního moře je rodiště svatého Mikuláše,
dnes již najdeme pouhé ruiny onoho starověkého městečka
a kostela, ve kterém byl Mikuláš pohřben. Někdy ve 3. sto-

letí našeho letopočtu narodil se v rodině obchodníka s ry-
bami Mikuláš. Jako mladý muž se stal biskupem. Brzy
poté, došlo k pronásledování křes	anů. I Mikuláš se dostal
do zajetí a v žaláři byl krutě mučen. Jeho úmrtí se datuje
pouze přibližně: uvádí se právě 6. prosinec někdy mezi léty
345 a 351. Podle legend byl Mikuláš bohatý a svůj majetek
rozdával chudým. Odtud pochází tradice obdarovávání dětí
na svátek svatého Mikuláše. Okolo tohoto světce se v místě
jeho života, vypráví mnoho legend o jeho štědrosti. A ony
legendy: Jeden šlechtic poslal své tři dcery do veřejného
domu, aby si jako nevěstky vydělaly na své věno. Mikuláš
však v noci oknem hodil každé po jednom sáčku se zla	áky
a tak mohly dívky odejít a vdát se domů. Další legenda
vypráví, jak Mikuláš pomohl lodi, která se na moři dostala
do bouře a námořníci ho vzývali. Mikuláš se náhle objevil,
ukázal na zadrhnutá lana, mezi kterými seděl čert – tím se
dostává k Mikulášovi ono zpodobněné zlo. A dobro v podobě
anděla? Máme ve třetí legendě. Bůh chtěl povolat Mikuláše
k sobě, světec Pána prosil, aby pro něj poslal své anděly.
A tak se stalo!

Mikulášská trojice nám připomíná, jak to ve světě chodí:
Dobro a zlo kráčejí spolu. Vedle štědrosti (Mikuláš), jdou
ruku v ruce vedle sebe zlo (čert) a dobro (anděl). Mikuláš
nám tedy může symbolizovat onoho moudrého rádce jež vše
vyvažuje a usměrňuje. Svět je stále narušován zlem, však
porozumění, cit a láska mohou vždy zvítězit.

A tak mějme na paměti, že láska je vším.
Magdalena Kolářová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.

Letos vám naposledy opět přiblížím, co se u vašich hasi-
čů za uplynulý měsíc událo. V pátek 20. listopadu se v 9:53
na naší hasičárně rozezněla siréna. Tímto tónem jsme byli
svoláni na prověřovací cvičení Jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Obecnice v mateřské školce. Jednalo se
o simulovaný požár střechy s následnou evakuací všech
dětí a personálu. Při tomto zásahu byly v objektu nalezeny
tři osoby s poraněním. Těmto osobám byla na místě po-
skytnuta první pomoc a po následném transportu byly pře-
dány zdravotní službě. Celý průběh cvičení byl natáčen te-
levizí Fonka. Slova našeho velitele jednotky: „Pokud bych
zde mohl zhodnotit celé cvičení, tak splnilo svůj účel a po
ukončení byli vyhodnoceny i některé chyby, kterých se čle-
nové dopustili. Každé takovéto cvičení má za úkol zdoko-
nalit postupy při zdolávání požáru v budově, evakuaci, pro-
věřit poplachový plán a znalosti z první pomoci. Chtěl bych
touto cestou poděkovat studentům ze Střední zdravotní
školy v Příbrami, kteří nám pomohli jako figuranti, paní
ředitelce Červeného kříže za perfektní namaskování zraně-
ní. Veliký dík patří celému personálu a paní ředitelce, kte-
rá nám umožnila toto cvičení provést. Největší dík ale pa-
tří našim nejmenším. Až na pár výjimek děti neměly strach
a chovaly se naprosto vzorně.“

Jednotka dobrovolných hasičů Obecnice
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych využil náš Obec-

nický zpravodaj a popřál vám všem klidné a nerušené svát-
ky vánoční a hezký a hlavně klidný Nový rok. Bude to pro
nás rok dalších změn, kdy budeme přebírat část nově
vzniklého CHKO. Budeme velice rádi, když by se mezi vámi
našel někdo, kdo by chtěl nejenom nám, ale hlavně všem
občanům naší obce a okolí pomáhat, jako člen výjezdové
jednotky. Naším nejmenším občánkům bych chtěl popřát,
aby pod stromečkem našli spoustu dárků Všem členům jed-
notky přeji nerušený průběh svátků vánočních a v příštím
roce, aby se ze všech výjezdů vraceli v pořádku.

Petr Juříček
velitel jednotky dobrovolných hasičů Obecnice

Ve středu 2. prosince se nám opět v 11:56 rozezněla siré-
na. Tímto jsme byli povoláni do pekařství v Obecnici, kde
díky předchozím deštivým dnům prosákla spodní voda
do sklepa. Po příjezdu na místo jsme použili elektrické ka-
lové čerpadlo a dvě hadice „C“. Tímto jsme sklep vyčerpali
a asi po 45 minutách jsme se vraceli zpátky.

Každý určitě ví, že 5. prosince chodí Čerti s Mikulášem
a Andělem. I letos se nám tuto akci podařilo uskutečnit.
Navštívili jsme všechny zájemce, kteří se s námi domluvili.
Myslím si, že je to velice hezká tradice, a bylo by škoda
ji vynechávat. Děti jsou pak i na chvíli hodnější. Každý
z nás si určitě pamatuje, jak musel čertům říkat básničku,
aby ho neodnesli do pekla.

Ve čtvrtek 10. prosince v 5:24 byla naše jednotka vyslána
k požáru drážního domku mezi Trhovými Dušníky a Brat-
kovicemi. Na místě jsme zasahovali společně s HZS Pří-
bram. Za pomocí dvou C proudů byl požár zlikvidován.
Zásah byl komplikovaný, jelikož okolo domku bylo spous-
tu materiálu a namrzlé eternity, takže se muselo provést
částečné vyklizení přístupových cest. Při zásahu bylo nut-
né použít vzhledem k velkému zakouření dýchací přístroje
a následně celá budova byla odvětrána za pomoci ventilá-
toru. Naštěstí na místě se žádná osoba nenacházela, ač zde
podle nahromaděného materiálu přespávala. Po ukončení
zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.

Za celé naše SDH bych vám všem chtěl popřát krásné
prožití zbytku tohoto roku. V novém roce jen to dobré.
Hlavně bez všemožných nehod, kde bychom se museli po-
tkat. Mnoho zdraví a mějte se všichni rádi.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Aby toho nebylo málo, v sobotu 21. listopadu se nám
v 15:59 na hasičárně opět rozezněla siréna. Tímto tónem jsme
byli svoláni na záchranu zvířat v lese. Bylo nám sděleno,
že do oplocenky se zamotal koloušek. Připravili jsme se tedy
na výjezd a chtěli upřesnění, kde máme tuto situaci hledat.
Po chvíli nám bylo sděleno, že se koloušek z toho dostal sám.
Převlékli jsme se tedy zpět do "civilu" a vyrazili domů.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Přednáška o neslyšících lidech
Dne 1. 12. 2015 se ve škole konala přednáška o neslyší-

cích lidech. Tuto přednášku nám prezentoval pan Sergej
Josef Bovkun s tlumočnicí Na�ou Dingovou. Pan Bovkun
pracuje jako moderátor zpráv v českém znakovém jazyce
v České televizi a je neslyšící. Seznámil nás s historií vývo-
je českého znakového jazyka. Povídal nám o tom, co nesly-
šící dokážou, ale i o tom, co nemají jednoduché.Takový ne-
slyšící člověk měl v době starověkého Řecka smůlu, proto-
že malé neslyšící děti byly vhozeny do propasti v pohoří
Taygétos. V jiných dobách neslyšícím rodičům dítě odebra-
li, ale dnes to tak už není.

Moc mě překvapilo, jak dnes mohou neslyšící komuniko-
vat různými způsoby, mohou například telefonovat pomocí
videových SMS nebo videohovorem, pouhým zadupáním,
kdy vibrace upozorní neslyšícího, aby vnímal komunikaci,
nebo místo běžného zvonku u dveří mají světelný zvonek.

Ke konci přednášky na stupínek předstoupili chlapci
z různých tříd a stoupli si do čtyř řad po čtyřech. Hráli
totiž tichou poštu - ano i tichá pošta je oblíbená hra mezi
neslyšícími lidmi i dětmi. Pan Sergej prvním v řadě ukázal
tři znaky, které děti ukázaly dalším v řadě, a tak je předaly
až k posledním dětem. Byla to docela sranda.

A myslíte, že jen tak na ulici poznáte neslyšícího? Ne.
Jsou to lidé jako my, jen používají jiný jazyk. Jejich mateř-
ským jazykem je český znakový jazyk.

Michaela Landsperská, VI. třída

PODBRDSKÉ MUZEUM
V úterý 8. 12. 2015 se

přihlášení žáci zúčast-
nili exkurze do Podbrd-
ského muzea v Rožmi-
tále pod Třemšínem.

V muzeu si nás paní průvodkyně rozdělila do dvou sku-
pin. Jedna skupina šla na výstavu o Jakubu Janovi Rybovi
a druhá na výstavu České Vánoce. Potom se obě skupiny
vystřídaly. O J. J. Rybovi jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vých poznatků a nových informací. Nebylo to nudné, pro-
tože paní průvodkyně do svého vyprávění zahrnula i pár
malých her nebo nám ukazovala věci, které se vážou k J. J.
Rybovi. Nakonec nám přečetla báseň, kterou složil Ryba
už jako malý. Báseň popisovala jeho pocity z nové školy.
V druhé části exkurze, která byla o historii českých Vánoc,
nám další paní průvodkyně pověděla, jak probíhaly Váno-
ce třeba před osmdesáti lety. Prohlídka nás doslova zaved-
la do staré domácnosti a cítili jsme se, jako bychom se vrá-
tili zpět v čase. Na konci prohlídky nás čekalo milé překva-
pení. Každý z nás si mohl vyrobit malou hvězdu z papíru,
která může posloužit jako dárek pro příbuzné nebo jako
ozdoba na stromeček. Po dlouhém usilovném skládání se
nám podařila krásná hvězda. Z Rožmitálu jsme se vraceli
ve veselé náladě. Ještě více jsme se naladili na adventní
pohodu a uvědomili si, že Vánoce se už vážně blíží rychlým
krokem. Adéla Němcová, VIII. třída

• V pátek 20. 11. 2015 se uskutečnila cvičná evakuace
v MŠ, společný projekt s SDH Obecnice. Velitel zásahové
jednotky pan Juříček pohovořil s dětmi. Děti se dozvěděly
co to je evakuace, jak se mají při evakuaci chovat a co mají
správně udělat. Viděly zde hasiče v akci s proudnicemi,
s hasícími i s dýchacími přístroji, s vysílačkami. Při eva-
kuaci byla prováděná první pomoc – ošetření popálenin
a nadýchání se kouřem. Dětem se zásah hasičů moc líbil.
Škoda jen, že nám nepřálo počasí a silně pršelo. Děti z MŠ
se těší na další spolupráci s SDH Obecnice.

• 23. 11. 2015 jsme navštívili knihovnu ve Spolkovém
domě. Starší děti si ze zaujetím prohlížely ilustrace k po-
hádkám, dětské encyklopedie a knížky o zvířátkách. Bese-
dovaly nad jednotlivými knížkami, vyprávěly si vlastní zá-
žitky o zvířátkách a knížkách, které mají rádi. Mladší děti
si vyprávěly o zvířátkách. Na závěr si všechny děti vyma-
lovaly oblíbenou postavičku – krtečka.
• Děti z mateřské školy v Obecnici, ve spolupráci s místní
knihovnou, měly za úkol nakreslit vánoční stromeček
a vločky. Výstava obrázků se uskutečnila ve dnech 8. 12. –
11. 12. 2015 ve spolkovém domě.
• Ve dnech 26. 11. – 27. 11. 2015 se v prostorách mateřské
školy uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci vánočního
jarmarku. (pokračování na str. 7)
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Děti a kolektiv mateřské školy v Obecnici
přejí všem spoluobčanům

příjemné a pohodové prožití
vánočních svátků

a do roku 2016 hlavně hodně zdraví
a spokojenosti.

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

• V úterý 1. 12. 2015 do mateřské školy přijela lektorka
OFČR z Hrachova u Sedlčan s projektem „Chlupaté kožíš-
ky“. Povídali jsme si o různých zvířátkách, kde žijí, čím se
živí a proč různé druhy zvířátek mají jinou srst – jiné chlu-
py (krátké, dlouhé apod.). Děti roztřídily zvířátka podle
srsti, seznámily se s kunou skalní, kunou lesní, s je-
zevcem, s plchem zahradním, s netopýrem, s liškou, s ve-
verkou, zahráli jsme si na lišku, na kunu, nakrmili jsme
jezevce, plcha a netopýra. Vymalovali jsme si divoké prase.
Před koncem příjemného dopoledne jsme si mohli prohléd-
nout a pohladit živého králíka ze záchytné stanice.
• Hned na začátku školního roku vyhlásila mateřská škola
soutěž pro rodiče s dětmi „O nejhezčí domek pro skřítka“.
Do soutěže se zapojilo 20 domečků pro skřítky. Všechny

MATEŘSKÁ ŠKOLA
(dokončení ze str. 6)

byly velice pěkné a porota měla velmi těžký úkol vyhodno-
tit ty nejlepší. Všichni účastníci obdrželi cenu za účast.
Vyhodnocení soutěže:
1. místo Eliška a Anežka Štefková
2. místo Adélka Roušalová
3. místo Vendulka Kadlecová
4. místo Barunka Juríková
5. místo Matěj Urban
Všichni výherci obdrželi hodnotné ceny. Všem zúčastně-
ným děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další spo-
lupráci. Všechny domečky jsou vystavené v mateřské ško-
le a obrázky hotových domečků budou vystaveny ve spol-
kovém domě.
• Kolektiv SRPŠ připravil pro děti z mateřské školy miku-
lášskou nadílku. Setkání nebe a pekla se uskutečnilo
v pátek 4. 12. 2015 na místní faře. Děti zde zazpívaly
a přednesly básničky jak čertovi tak i Mikulášovi s andě-
lem. Každé dítě si od Mikuláše odnášelo malý dáreček.
Děkujeme kolektivu SRPŠ za přípravu mikulášské nadílky.
• 8. prosince naší mateřskou školu navštívila paní učitel-
ka Pokorná z MZŠ Obecnice. Seznámila se s našimi budou-
cími školáky. S dětmi vypracovala první část zápisu
do 1. třídy základní školy. Děti se do první třídy již těší.

Jubilea v prosinci slavili a slaví
Jarmila Doubková  60 let

Eva Pozděnová  70 let
Marie Doubravová  75 let
Vilemína Lukešová  85 let
Jitřenka Petáková  70 let

Josef Karas  55 let
Pavel Kasl  55 let

Miroslav Moulík  80 let
Tomáš Studený  65 let

Jiří Ježek  70 let
František Vacek  80 let

Jubilea v lednu budou slavit
Ladislava Soukupová  65 let

Marie Klímová  75 let
Marcela Srchová  50 let
Iveta Záborcová  50 let
Božena Srchová  70 let

Marie Kozárková  65 let
Petr Záborec  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Dne 4. ledna 2015
uplyne 10 let od smrti
naší maminky,
paní
Pavlíny Švajdlerové.

Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat
manželům Makovcovým

za poskytnutí první pomoci a okamžité přivolání RZS.
Velké díky za pomoc.     Marie Míková s rodinou

S láskou a úctou vzpomínají
děti s rodinami

a ostatní příbuzní.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice
Přednáška o Indii

Dne 1. 12. 2015 se od 18.00 hodin konala ve spolkovém
domě přednáška o Indii. Přednášel pan Oldřich Večerek
a paní Věra Večerková. Přednáška byla velice zajímavá,
hlavně co se týká památek v Indii. Například takový Tádž
Mahal (anglicky: Taj Mahal). Moc mě tato památka,
která patří mezi divy světa zaujala. Tádž Mahal nechal po-
stavit na památku své zesnulé ženy, kterou velice miloval,
indický mogul Šáhdžahán. Pan Večerek přislíbil opět něja-
kou přednášku v příštím roce.

ZPÍVÁNÍ KOLED v Obecnici
Naše vesnička se též zapojila do akce Česko zpívá koledy.

Před osmnáctou hodinou se začaly scházet děti i dospělí a
byly jim rozdány koledy, které se budou zpívat. Úderem
šesté hodiny večerní jsme všichni zpívali šest vánočních
koled. Sešlo se hodně občanů i s dětmi a byl to úžasný zá-
žitek. Po vysilujícím zpívaní si lidé mohly dát čaj nebo
punč, který byl pro ně připraven na zahřátí. Pro děti byl
ještě připraven menší program, který se týkal vánočních
zvyků. Děti zdobily perníčky, pouštěly lodičky a rozkrajo-
valy jablíčka. Myslím, že se celá tato akce povedla, všem se
líbila a určitě se opět těšíme na další příští rok. Tímto bych
také chtěla poděkovat všem za pomoc s touto akcí.

Přednáška „Jak sestavit rodokmen“
Dne 20. 1. 2016 od 18 hodin se bude konat přednáška

jak sestavit rodokmen. Přednášet bude paní Věra Khá-
sová, která nám řekne jak s rodokmenem začít, kde
hledat a vůbec vše, co se rodokmenu týká.

(pokračování na str. 9)
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Knihovna Obecnice

přeje všem občanům

spokojené prožití vánočních svátků

a v novém roce mnoho úspěšných dní.

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY
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 bu-
dou konat jednu sobotu za měsíc a to každou třetí sobotu
v měsíci od 18 do 20 hodin. Naučíme se například vyrá-
bět mýdla, šperky z fima a korálků, pletení z pedigu, výroba
svíček atd… V případě zájmu se můžeme domluvit o jakou
techniku by byl zájem. Tímto jste všichni zváni a těším se
na vás opět 23. 1. 2016 od 18 hodin. Další technika bude
pletení z pedigu. Zájemci se dopředu mohou také hlásit na
tel. č. 313 105 842, 605 986 955 nebo osobně v knihovně.

Návštěva dětí z mateřské školky
v knihovně

Dne 23. 11. 2015 naší knihovnu navštívily děti z mateř-
ské školky. Děti jsem seznámila s knihovnou, povídali jsme
si o knížkách a jak, se s nimi zachází. Potom si děti knížky
prohlédly. Nakonec si vybarvily obrázky. Dětem se tu líbilo
a už se těším na jejich další návštěvu.

(dokončení ze str. 8) Výroba mýdel a malování žehličkou
Dne 21. 11. 2015 se knihovně konaly sobotní ruční dílny.

Vyráběla se mýdla a malovalo se žehličkami. Přišlo dost
maminek i s dětmi a tak jsme se museli všichni prostřídat.
Byl to fajn večer a všichni jsme si to užili. A hlavně se
maminky i děti naučili něco nového.

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
Děti ze zájmového kroužku vyráběly pro maminky

vánoční výzdobu. Nejprve vyrobily větvičky na zavěšení,
u kterých se někteří téměř k větvičkám přilepily, ale vypla-
tila se jim trpělivost a všechny větvičky byly krásné.
Potom vyráběly sněhové vločky a od těch zase odcházeli
všichni třpytivý. Prostě se opět děti dostatečně vyřádily.

Dovolená v knihovně a ve spolkovém domě
Ve spolkovém domě a v knihovně bude zavřeno od 21. 12.
2015 – 1. 1. 2016 z důvodu dovolené. Děkuji za pochopení.

Za keramikou do Berouna
V roce 2016 se budou v Berouně konat již 20. hrnčířské

trhy. V únoru 2015 bylo v tomto městě otevřeno v Zámeč-
nické ulici 14 Muzeum berounské keramiky. Sídlí v Reinov-
ském domě, který byl postaven pravděpodobně začátkem
18. století. V muzeu je vystavena jak historická renezanč-
ní, tak i soudobá keramika. Kromě toho se tu konají
hrnčířské dílny pro děti i dospělé  a jsou zde i výstavní pro-
story. V nich jsou jak výstavy umělců, tak i prodejní
výstavy. V současné době je otevřena již pátá výstava.
Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.
Pokud máte přístup na internet, všechno najdete na
www.muzeumberounskekeramiky.cz E.T.
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Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit  (John Woodward)

TOLERANCE
Nechceme JE tady, mluví se o NICH všude, bojíme se

JICH... Paní Markéta Nešlehová uspořádala sbírku, se-
hnala auto a rozhodla se JIM podívat do očí. Svoje dojmy
popsala v prosincovém čísle Pravého domácího časopisu.
Dovolila jsem s pro vás část článku použí do Zpravodaje:
„Myslím, že jsme se za celý den ani jednou nevyčurali.
Došlo nám, že je to přece jasné – vždy	 jsme ani nepili ani
nejedli... Na hranicích mezi Chorvatskem a Srbskem jsme
totiž stáli tváří tvář něčemu, co se jen těžko popisuje
a porovnává s naším nepohodlím, starostmi, blbými nála-
dami, strachy, nespavostí... Vyčerpaní lidé, podchlazení,
podvyživení, kteří mnohdy nevědí, kde jsou, co je ještě
čeká a jak daleko ještě budou muset jít... Jejich vnitřní
motor jede jen na jeden válec, což je pud sebezáchovy, zá-
chrana rodiny, naděje...Věděli jsme, že chceme podat zprá-
vu pomocí fotek i videa, ale nemohli jsme dělat ani jedno,
ani druhé. Místo toho jsme uklidňovali, dávali informace,
tišili smutek, dávali naději, nosili čaj,vodili k lékaři, dodá-

vali odvahu a trpělivost, pokoušeli se o spolupráci s deseti
místními četníky, kteří nikdy neviděli tolik lidí pohroma-
dě, natož aby věděli, co je krizový či davový management -
a natož, jak ho zvládnout... Bylo to ožehavé, bylo to na
hraně, balanc na jemné hranici mezi klidem a nebezpečnou
a výbušnou situací... Mnoha lidem jsme nemohli pomoct.
Nemohli jsme jim hned najít zbytek rodiny, nemohli jsme
vyvést všechny těhotné ženy z davu za zábranami. Přesto
všichni ti, kteří přicházeli frustrovaní, odcházeli s díky.
Thank you, sister, slyšeli jsme my ženské mnohokrát i od
chlapů... Ženy nás objímaly a dávaly nám pusu, i když
jsme pro ně neudělali nic speciálního – jen jim možná vrá-
tili důstojnost. Místo, kde jsme byli, se jmenuje Berkaso-
vo. Lámal se tam život a nejen lidí, kteří čekají na ten
nový, protože už nemají ten starý... Soudit u fotek a křičet
u piva je snadné. Tváří v tvář člověku promluví srdce.“
Tolik z povídání paní Markéty.

Klidné svátky hojnosti všem přeje Evas.

Každý člověk je směsí emocí, návyků a povahových rysů. Smí-
chej to dohromady a dostaneš svou unikátní osobnost. Většina
psychologů souhlasí s názorem, že osobnost je určena pěti rysy a
a každý má svou vlastní stupnici. To umožňuje popsat téměř ne-
konečnou rozmanitost lidských osobností. Mezi pět základních
rysů naší osobnosti patří otevřenost, přívětivost, svědomi-
tost, extroverze a neuroticismus.

Kam se na té stupnici zařadíš si můžeš vyzkoušet na následu-
jícím testu. Na každou otázku odpověz ano, ne nebo nevím,
podle toho, co tě nejlépe vystihuje. Návod hodnocení a také
charakteristiky osobnostních typů jsou pod testem. Každý osob-
nostní rys je nezávislý na ostatních a nakonec se třeba můžeš
dozvědět, že jsi neurotický svědomitý introvert :-))).
1. Pouštíš se rád do věcí, které nejsou úplně bezpečné?
- 2. Bojíš se někomu říci, že je ti nesympatický a nemáš ho rád? -
3. Povídáš si rád dlouho po telefonu? - 4. Pamatuješ si spolehli-
vě datum narození členů rodiny? - 5. Jsi raději ve velké společ-
nosti než s jedním nebo dvěma přáteli? - 6. Jsi citlivý na to,
když tě někdo kritizuje? - 7. Stává se ti často, že tě přestane ba-
vit koníček a vrhneš se na jiný? - 8. Seznamuješ se rád s novými
lidmi? - 9. Děláš své domácí úkoly vždycky včas? - 10. Lituješ
lidi, kteří jsou neš	astní? - 11. Zachováš obvykle klid, když se
octneš pod tlakem? - 12. Dovedeš většinou odpustit a zapome-
nout, když ti někdo ublíží? - 13. Myslíš, že by t ostatní mohli
popsat jako plachého? - 14. Míváš většinou naplánováno, co bu-
deš dělat o víkendu? - 15. Jsi si jistý, že tvůj pokoj je čistý a ukli-
zený? - 16. Dostáváš se často do sporu s jinými lidmi? - 17. Po-
znáváš rád nová a neznámá místa? - 18. Obáváš se toho,
co si o tobě myslí jiní lidé? - 19. Jsi vždy připravený pomoci ma-
mince? - 20. Považuje se tak trochu za rebela? - 21. Děláš obvyk-
le věci tak, jak nejlépe dokážeš? - 22. Chtěl bys zkusit bungee
jumping, seskok padákem nebo raft na divoké vodě? - 23. Propa-
dáš často vzteku kvůli maličkostem? - 24. Mění se často tvůj
hudební a oděvní vkus? - 25. Důvěřuješ lidem? - 26. Věnuješ se
rád uměleckým nebo jiným tvůrčím činnostem? - 27. Vyjadřuješ
často nahlas nesouhlas s ostatními? - 28. Myslíš si, že jsi bezsta-
rostný a uvolněný? 29. Když začneš číst knihu, dočteš ji do konce?
- 30. Poci	uješ často úzkost?

A jak hodnotit? Otevřenost: Přičti si 2 body za každé ano na
otázky 7, 17, 20, 24, 26. Přičti si 2 body za odpově� ne na otáz-

ku 14 a 1 bod za každou odpově� nevím na otázky 7, 14, 17, 20,
24 a 26.

Svědomitost: Přičti si 2 body za každé ano a 1 bod za každou
odpově� nevím na otázky 4, 9, 15, 19, 21 a 29.

Extroverse: Přičti si 2 body za každé ano na otázky 1, 3, 5, 8
a 22. Přičti si 2 body za odpově� ne  na otázku 13
a 1 bod zakaždou odpově� nevím na otázky 1, 3, 5, 8, 13 a 22.

Přívětivost: Přičti si 2 body za každé ano a 1 bod za každou
odpově� nevím na otázky 2, 10, 12, 16, 25 a 27.

Neuroticismus: Přičti si 2 body za každé ano na otázky 6, 18,
23, a 30. Přičti si 2 body za odpově� ne na otázky 11 a 28.
1 bod je za každé nevím na otázky 6, 11, 18, 23, 28 a 30.

Sečti získané body pro každý z osobnostních rysů. 3 a méně
je nízké skóre, 4-8 je střední skóre, 9 a víc je vysoké skóre. Čím
vyšší skóre, tím lépe popis vystihuje tvůj osobnostní rys.

Otevřenost – při vysokém skóre rád poznáváš nové věci
a vítáš každou změnu. Máš asi hodně koníčků, které často měníš.
Dáváš přednost bleskovým rozhodnutím před plánováním.
Při nízkém skóre máš asi rád rodinné zázemí a dáváš přednost
rutině.

Svědomitost – při vysokém skóre jsi rozumově založený, spo-
lehlivý, pracovitý. Svědomití lidé se snaží dělat všechno co mož-
ná nejlépe, bývají elegantní a upravení. Mohou být i trochu
pedanti. Při nízkém skóre domácí úkoly a práce v domácnosti
tě asi nudí a můžeš být i trochu nepořádný.

Extroverze – extroverti rádi mluví s lidmi, bývají sebejistí,
touží po neobvyklých zážitcích. Introverti naopak dávají před-
nost jednomu nebo dvěma přátelům před velkou skupinou lidí,
často bývají nesmělí.

Přívětivost – při vysokém skóre asi dobře spolupracuješ s lid-
mi. Přívětivost obvykle roste s věkem. Při nízkém skóre se asi
rád přeš a jsi vždy upřímný.

Neuroticismus – je-li tvé skóre vysoké, pak jsi emocionálně
citlivý a nervózní. Můžeš být ustaranější a můžeš se nechat
snadno vyvést z klidu a rozčílit se. Nízké skóre znamená, že tě
hned tak něco nerozhodí.
Milí čtenáři, do nového roku vám přeji přiměřené skóre otevře-
nosti, svědomitosti a extroverze,vysoké skóre přívětivosti, aby vás
hned tak něco nerozhodilo a aby kolem vás byli lidé podobného
zaměření. Samozřejmě i hodně klidu, zdraví a pohody
v celém novém roce. Evas



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2015 11

V dnešním díle se budeme zabývat nemocemi včel, které mo-
hou ohrozit chod či existenci celého včelstva, a dokonce celosvě-
tovou úroveň počtů včelstev.

Včela, jako každý živý organický tvor, má celou řadu nepřátel
od těch nejmenších mikroskopických, kterým bude věnovaný
dnešní díl, až po ty, kteří ji vzrůstem mnohonásobně převyšují.
Mezi ty patří bohužel i člověk.

Nemoci mohou být nenakažlivé, které se nepřenášejí na okolní
včelstva, a nakažlivé, které mohou ohrozit i sousední včelstva.
Podle původců je dělíme na infekční způsobené viry, bakteriemi
a houbami, a invazní. Ty jsou způsobené především roztoči a prvoky.

Nenakažlivá onemocnění. Hynutí včelího plodu hla-
dem, přehřátím nebo zimou má za následek kanibalské vysá-
vání kukel. Vyléčí se odstraněním příčiny, která onemocnění
způsobila. Chyba bývá zpravidla u včelaře. Úplavice včel se
objevuje ke konci zimního období, kdy zima ne a ne skončit, vče-
ly mají přeplněný výkalový vak, nemohou kvůli chladu ven a za-
čnou kálet v úle. V teplém vlhkém prostředí výkaly zahnívají
a infikují zásoby. Včely následně umírají hlady. Včelař musí pře-
ložit včelstvo do čistého úlu s čistými plásty a krmit včely tep-
lým cukerným roztokem. Zácpa včel je onemocnění, které ješ-
tě není zcela objasněno. Způsobuje ho nadměrná konzum ace
pylu, nedostatek vody, toxický pyl a nektar z jedovatých rostlin.
Včely jen těžce létají a hynou mimo úl. Včelař by měl zajistit
nezávadný zdroj vody a přikrmovat včely ředěným medem.

Nakažlivé nemoci – virové. Viry jsou nejmenší organismy
na této planetě. Měří se v miliontinách milimetru a můžeme je
pozorovat pouze v elektronovém mikroskopu. Virová nákaza
včelího plodu je způsobena virem Morator aetatulae. Množí se
v hltanových žlázách včel. Z těch se dostává do potravy pro larvy
včel. Uhynulá larva je naplněná žlutou tekutinou. Opět je nutné
přeložit včely do čistého úlu, vyměnit matku a původní úl, nářa-
dí a oblečení vydezinfikovat. Plásty s postiženým plodem rozta-
vit. Virová paralýza včel je způsobena skupinou virů, které
nemá smysl v našem povídání všechny jmenovat. Jedno mají
však společné. Jejich působení postihuje motoriku včel. Včely
nemohou létat a vče lstvo hyne hlady. Léčení je obdobné jako
u nákazy včelího plodu.

Nakažlivé nemoci – bakteriální. Rickettsióza je způsobe-
na parazitární bakterií rickettsií. Napadá členovce a její odolné
spory jsou schopné projít i bakteriologickým filtrem. Znehodno-
cuje hemolymfu (krev) včel. Samotné onemocnění není tolik zá-
važné, ale ve spojení s jinou nemocí může být nebezpečné. Hni-
loba včelího plodu je způsobena mikroby Melisscoccus pluton
a Paenibacillus alvei. Ti se dostanou spolu s potravou do žalud-
ku larvy, kde se rozmnoží, a larvu zlikvidují. Včelstvo postupně
uhyne. Na dně buněk zůstává po mrtvých larvách tmavohnědý
příškvar kysele nebo hnilobně zapáchající. Opatření k likvidaci
nákazy provádí Státní veterinární správa. Po vymezení ohniska
nákazy stanoví ochranné p_ e1smo, ve kterém se vyšetří všech-
na včelstva a napadená se zlikvidují. Vše, co přišlo do styku s na-
kaženým včelstvem, se vydezinfikuje. Mor včelího plodu patří
mezi nejnebezpečnější nákazy. Je velmi obtížné ho likvidovat.
Spory jeho původce Paenibacillus larvae larvae přežívají v půdě
na včelnici ve dřevě úlů, nářadí a oděvu včelaře mnoho desítek
let. Jsou velmi odolné proti dezinfekčním prostředkům. Napa-
dená larva rychle umírá a mladušky, které čistí plást, se nakazí
a nemoc dále rozšiřují. Tato nemoc se vyskytuje po celém světě
a ročně zahubí až 5% procent světové populace včel. V ČR je úro-
veň napadení kolem 0,1% díky razantnímu postupu při tlumení
tohoto onemocnění. Státní veterinární správa vymezí ohnisko
nákazy a stanoví ochranné pásmo. Zde se všechna včelstva vyšetří
a postižená včelstva se likvidují ohněm včetně veškerého vyba-
vení, včelínů i maringotek. V ochranném pásmu je zákaz přesu-
nu včelstev. V místě výskytu se půda sanuje vápnem. Pro tento
případ jsou včelaři v ČR pojištěni a za spálené vybavení dosta-
nou odškodné. Byl ovšem zaznamenán případ, kdy si nezodpo-
vědný včelař úmyslně nakazil včelstva, aby dostal tuto částku.
Co bude s ostatními, ho nezajímalo, což je pro včelaře velmi ne-
typické chování.

Houbová onemocnění. Těchto onemocnění je také celá řada,
proto se seznámíme s těmi nejrozšířenějšími a nejnebezpečněj-
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šími. Zvápenatění
včelího plodu způso-
bené plísní Ascos-
phaera apis má za ná-
sledek mumifikaci
včelích larev v buň-
kách plástu ve velice
krátké době. Z buněk
včely vynášejí mumie
ven, a tím dochází
k šíření nákazy. Nemoc tlumíme dezinfekcí úlu, výměnou mat-
ky a použítím odparné desky s kyselinou mravenčí, která se pro-
dává pod obchodním názvem Formidol. Zkamenění plodu
je podobné onemocnění způsobené houbou Aspergillus. Při jeho
tlumení se postupuje stejně jako při vápenatění plodu.

Invazní onemocnění. Nosematóza je nejrozšířenější nemoc
dospělých včel způsobená prvokem Nosema apis. V ČR je každo-
ročně tímto onemocněním napadeno až 50% včelstev. Okolní
státy jsou na tom ještě hůř. Nemoc se šíří tzv. koprofágií (poží-
rání výkalů). V teplých letních dnech se včely rychle uzdravují,
protože vývojový cyklus prvoka se zastavuje při teplotě nad
35°C. Při vydatné snůšce a vysoké venkovní teplotě (kolem 30°C)
dosáhne teplota zadečku včely až 45°C, což prvoka v těle včely
zničí. K likvidaci onemocnění dodržujeme čistotu úlu a plástů.
Na likvidaci prvoků uvnitř úlu použijeme odparné desky Formi-
dol. Akarapidóza je napadení plicn ích vzdušnic včely roztočí-
kem včelím Acarapis Woodi. Parazit proniká do dýchacího orgá-
nu včely, kde se rozmnoží, vrací se na povrch těla včely a šíří ná-
kazu dále. Nakažené včely vylézají ven z úlu, padají na zem, slé-
zají se do hloučků a společně uhynou. Tlumení doprovází podob-
ná razantní opatření jako při nebezpečných bakteriálních
onemocněních. Varroáza včel je velmi nebezpečné parazitární
onemocnění plodu i dospělých včel. Je způsobeno roztočem
Varroa destructor (původně Varroa Jacobsoni), který se do Evro-
py dostal až z Jávy. Původně parazit včely indické se převozem
včelstev a prodejem nakažených včelích matek dostal postupně
až na hranice ČSSR s Ma�arskem a SSSR v letech 1976 - 1978.
Přes všechna opatření, úsilí a vynaložené prostředky našich
veterinárních orgánů se parazit v roce 1981 objevil v okrese Ústí
nad Orlicí kvůli nepovolenému převozu včel z pohraničí Sloven-
ska a SSSR. Odtud se nezadržitelně rozšířil po celé republice.
Stát se to např. v Americe na začátku minulého století měl by
soudce lynč plné ruce práce. Onemocnění se šíří zalétáváním
včel do cizích úlů. Převážení včelstev za pastvou také způsobí
rozšiřování onemocnění. Rozvoj roztoče probíhá na larvě v buň-
ce plástu. Oplozené samičky roztoče se nechají zavíčkovat s kuk-
lou v buňce. Zde nakladou vajíčka, z nichž se líhne nové pokole-
ní, které upířím způsobem saje hemolymfu včely. Po vyběhnutí
zmrzačeného a osla beného plodu se dospělí roztoči vrhnou na
dospělé včely a parazitují na jejich hemolymfě. Po několika
dnech se opět přemístí do buněk a celý proces se opakuje. Roz-
toč Varroa destructor je schopen během jedinné sezóny zlikvido-
vat silné včelstvo. Vedle moru včelího plodu je to druhé nejne-
bezpečnější onemocnění včel v ČR. Léčí se zpravidla několika-
stupňově. Kámen úrazu je v tom, že někteří včelaři přistupují
k léčení varroázy laxně a jejich nedostatečně léčená včelstva se
tak stávají zdrojem nákazy. Kritická situace v ČR nastala na pře-
lomu let 2007 - 2008 kvůli mimořádně teplé zimě. Roztoč Var-
roa destructor se nebývale přemnožil a ve většině oblastí ČR
uhynulo až 70% včelstev. Vláda ČR navrhla okamžitou pomoc
včelařům ve výši 25 miliónů Kč na obnovu včelstev a odvrácení
zcela reálně hrozící ekologické katastrofy. Tehdy došlo k zajíma-
vému úkazu na naší věčně rozhádané politické scéně. Poslanci
jednotlivých stran, frakcí a všechny další instituce, které mají
co do činění se státními a obecními financemi, se vzácně shodly
a ve velmi krátkém čase uvolnily z rezerv potřebné prostředky
na záchranu českého včelařství. Díky tomu se během dvou let
podařilo vrátit stavy včelstev na úroveň před rokem 2007.
Všem, kteří se o tuto pomoc zasloužili, patří od včelařů a včel
dík. A tím bychom mohli zakončit tento nepříliš veselý díl naše-
ho seriálu, ve kterém jsme se seznámili s mikroskopickými
nepřáteli včel. Bc. Jiří Roub
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Nejdeštivější místo na Šumavě

Při soutoku Modravského, Filipohu	ského a Roklan-
ského potoka leží ve výšce 980 m.n.m. jedna z nejrázovi-
tějších šumavských obcí – Modrava. Historie Modravy
není dlouhá – vždy	 ještě v roce 1757 tady uprostřed di-
vokých a nedostupných lesů žili jen dva rybáři. Založení
osady podnítila výstavba Vchynicko-tetovského kanálu,
který od začátku 19. století umožňoval plavení dřeva.
Od roku 1827 tady pracoval Bienertův závod na výrobu
rezonančního (ozvučného) dřeva, používaného ke zhoto-
vování hudebních nástrojů. Desky pro strunné nástroje
se získávaly štípáním smrkových špalků, desky pro vý-
robu klavírů pak řezáním na pile ve směru vláken. Má-
čením desek ve vodě a následným sušením na slunci se
pak ze dřeva odstranila pryskyřice. Vyhlášená pila za-
nikla poté, co velká lesní kalamita v roce 1870 zcela
zničila kvalitní šumavské dřevo. V říjnu toho roku se
nad Šumavou přehnala větrná smrš	, která v lesích na-
dělala spoustu škod. Zporážela obrovské množství zdra-
vých stromů, které bylo třeba rychle zpracovat a odvézt,
než se do nich pustí nebezpečný brouk kůrovec. Na tuto
„broučkovou“ kalamitu si snadno vzpomeneme i dnes,
protože tehdy kvůli dopravě dřeva do vnitrozemí vznikly
i současné silnice. Spojnice mezi Srním a Rejštejnem
byla postavena roku 1871, už o rok dřív byla dokončena
silnice z Modravy na Filipovu Hu	 a dál na Kvildu. Vý-
stavba pokračovala roku 1875, kdy vznikla cesta z Rej-
štejna na Svojše a dál na Horskou Kvildu. Jednou z nej-
mladších je silnice, která vede z Kvildy kolem Hamer-
ských Domků podél Teplé Vltavy přes Františkov k Bo-
rovým Ladům – ta byla budována v letech 1934-1935.

Od turistické orientace nedaleko centrálního parkoviště
v Modravě jsem po modré turistické značce vyrazil
po asfaltové silničce proti proudu Modravského potoka.
Cesta pozvolna stoupá střídavě po obou březích krásné-
ho potoka. Voda v některých místech tiše plyne širokým
řečištěm, jinde zase pospíchá úzkými zatáčkami a s hu-
kotem divoce přeskakuje kameny. První část trasy vede
hlubokým údolím uzavřeným z obou stran Filipohu	ský-
mi a Modravskými stráněmi. Za nimi se odděluje červená
značka směrem k prameni Vltavy a na dalším rozcestí
pak lze po žluté značce dojít na Filipovu Hu	. Poslední
část cesty vede opět hlubokým kaňonem, kterým jsem
došel do krásného širokého údolí, do místa zvaného
Březník (1.133 mn.m.). Odtud se nabízí pohled do celého
údolí se slatí a kamenným kuželem Luzného v pozadí.
Říká se, že odtud je jeden z nejkrásnějších výhledů na
celé Šumavě. Vlevo uzavírá údolí hraniční hřeben Malé
a Velké Mokrůvky, který patří do 1. zóny Národního
parku Šumava.  Luznému i Luzenskému údolí dodává
zvláštní melancholickou atmosféru stříbřitě šedá hradba
suchých stromů. Okolní lesy totiž v minulosti pozname-
nala kůrovcová kalamita, ale dnes už kolem zničených
stromů vyrůstá nová vegetace. Luzenské údolí je také
unikátním přírodním fenoménem. Jde o jedno z nejdešti-
vějších a zároveň nejstudenějších míst celé České repub-
liky, kde roční průměr srážek činí 1.500 mm a průměrná
roční teplota je zde 3,7°C. Sněhová pokrývka tady vydr-
ží více než 140 dní v roce a ani ve vrcholícím létě nejsou
výjimkou ranní mrazíky. Odtud jsem po tzv. Staré Břez-
nické cestě vystoupal k budově bývalé  Schwarzenberské
lesovny, známé z románu Karla Klostermanna „Ze světa

lesních samot“. Původně zde stávala dřevěná lesovna,
kterou v roce 1856 nahradil kamenný dům pro revírníka.
Bývala tu hájovna, později ubytovna a pohraniční rota.
Od června 2002 v objektu sídlí sezónní informační stře-
disko Národního parku Šumava se stálou expozicí Karla
Klostermanna. Od hájovny jsem po zelené turistické
značce pokračoval k úbočí Studené hory, odkud cesta
pozvolna klesá až k Cikánské slati, která má výměru
102 ha a je tvořena více než miliónem kubických metrů
rašeliny, jejíž hloubka dosahuje až 6 metrů. Prošel jsem
zúženým  středem slatě a lesem jsem dále pokračoval
k Modravské hoře, za kterou mě zbývalo již jenom po-
slední prudké klesání zpět do Modravy, kde jsem tento
výlet začal. Celý okruh je dlouhý 15 km s minimálním
převýšením a lze ho v pohodě zvládnout mezi obědem
a večeří. ☺ Ve svých článcích jsem již několikrát zmínil
Karla Klostermanna a jeho díla. V nich poznáváme Šu-
mavu, jaká skutečně byla – drsný kraj s místy, kam se
ani tamní obyvatelé neodvažovali vstoupit pro nebezpečí
záludných močálů a rašeliniš	, končiny, které byly
v zimě kvůli sněhu po dlouhé měsíce odříznuty od světa,
sklárny, které prosperovaly a skomíraly podle toho, jak
rychle spotřebovávaly dříví v nejbližším okolí, a nako-
nec lidé, kteří těžce hospodařili na neúrodných políč-
kách anebo za bídnou mzdu dřeli v panských lesích.
Není to venkovská idyla, ale realita – Šumava jako
opuštěný, chudý, neúrodný a těžko přístupný kraj, pře-
sto však přitažlivá a krásná. Klostermannovy nejzná-
mější romány jsou pozoruhodné také tím, že předlohou
postav i příběhů většinou bývali skuteční lidé a jejich
běžné osudy. Z cest Vás všechny zdraví

Martin „Párek“ Jarolímek

Vážení čtenáři Obecnického zpravodaje,
touto cestou bych Vám chtěl popřát
mnoho krásných chvil v příjemné
atmosféře Vánoc, hodně pracovních
i osobních úspěchů v roce 2016
a spoustu nádherných okamžiků a zážitků
při cestování a poznávání krás naší vlasti.

Martin „Párek“ Jarolímek
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Kamarádům se nekecá
Poslední slova pana Břendy mi dokonale vyrazila dech.

Dnes z něho však již nic nedostanu, to bylo evidentní. Sta-
řík pod tíhou vzpomínek a zdůrazňuji, že velice nepříjem-
ných vzpomínek, se šoural ke vchodu do svého baráčku
a něco si pro sebe potichu brumlal. Možná se modlil za duši
nebohého Tylše. Cestou k mému "vozidlu" se mi honilo hla-
vou tisíce myšlenek. Zdá se, že tajemné lesní tvory tedy vi-
dělo více lidí, než jenom ti dva neš	astníci Hovorka s Ondrá-
kem a učitel "Pěnička". Dalšími byli pan Břenda a chudák
hajný Tylš. Brdský "Yetti" se zřejmě rád choval jako pěkně
nerudný patron s násilnickými sklony. Maně jsem si vzpo-
mněl na oblíbenou knížečku s názvem Yetti od známého ces-
tovatele a stopaře záhad všeho druhu Jana Mareše, kde psal
o výskytu tohoto netvora v oblasti Vietnamu. V tamních
pralesích prý žije dle tvrzení domorodců opičí obluda, která
se vyznačuje hrozivým hvízdáním a když potká nějakého
chudáka človíčka, tak ho uchopí za ruce, zláme mu je a pak
jej zabije. Náš brdský "sněžný muž" je rovněž takový drsný
holomek, ale že by k nám dorazil až z daleké východní Asie,
to je samozřejmě blbost. I když, pokud v Česku mohou žít
tisíce jeho lidských krajanů, proč ne, že? Ale to si samozřej-
mě dělám srandu.

Mezitím jsem došel ke svému fiátku a odemkl dveře. Zamí-
řil jsem po silnici nahoru k lesu, kde předposlední dům před
brdskou divočinou patří mému dalšímu kamarádovi Jirkovi
Schnejderovi, švagrovi Pepi Hudečka. S mou malinkou čtyř-
kolkou jsem se v pohodě otočil na silnici a zaparkoval před
vraty. "No nazdar, to je dost, že se taky objevíš, ty prašivko,"
uvítal mě Jiří vřele. Byl už naštěstí doma, manželka Hanka
přijíždí z práce později. Pán domu mě zatáhl do obýváku
a již tahal z ledničky pivní láhve. "Já nemůžu, neblbni, vždy	
řídím," snažil jsem se Jiřího zabrzdit. "Nekecej, ten tvůj šrot
si můžeš připnout na záda a dojít klidně do Příbrami
po svých," bručel a již naléval rezavý mok do vysokých skle-
nic. Co jsem s ním měl dělat, jedna desítka snad se mnou nic
neudělá. A kromě toho, při sklence alkoholu se lépe povídá,
a to jsem zrovna potřeboval. Jirka samozřejmě nepatřil ve
svých 50 letech mezi pamětníky, ale v Obecnici žili už jeho
předci a jistě slyšel hodně místních pověstí, klepů a lidové
slovesnosti vůbec.

"Jirko, neznáš nějaké staré vesnice ve vojenském prosto-
ru, které tehdy museli lidé opustit?" upil jsem ze sklenky.
"Proč tě zrovna tohle zajímá?" přihnul si kamarád rovněž.
"Píšu o těchhle věcech takový seriál a potřeboval bych se
v tom trochu orientovat," mlžil jsem, jen se prášilo. Přece Jir-
kovi neřeknu, že mu za barákem možná ještě dnes pobíhají
sveřepí a nebezpeční opičí lidé. Jakožto zarputilý myslivec by
je pak začal nahánět s flintou a nechci, aby se vystavoval zby-
tečně nebezpečí. Tragedie hajného Tylše mě stále strašila.

"No, na jména si hned te� nevzpomenu, ale pokud vím, tak
vojenský prostor byl založenej asi tak v polovině dvacátých
let, ale pár vesnic tam zůstávalo obydlených ještě před dru-
hou světovou válkou. Dokonce mám za to, že i po osmačtyři-
cátém roce nebyly všechny opuštěné. Jó, určitě, otec mi o tom
vykládal," vzpomínal Jiří,"a ty jména vesnic ti zjistím. Počkej!
Jedna se myslím jmenovala Hrachoviště nebo tak nějak!"

"Výborně, to je naprosto skvělý. Takže říkáš, že se vzni-
kem prostoru ty vesnice hned nezanikly. Jó, to by zapadalo
do celé věci!" "Do jaký věci?" byl zvědav Jirka.

"Něco jsem si už předtím o nich zjiš	oval a říkali mi,
že ještě po válce žili v zakázaných vojenských Brdech lidi.
Moc jsem tomu ale nevěřil. Te� však je všechno jiný, když
to říkáš ty." Pili jsme již třetí desítku a já si náhle uvědomil,

ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
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že asi nemá cenu Jirkovi něco tajit, protože mu Pepa Hude-
ček stejně řekne o naší návštěvě pana Břendy, kde jsme vedli
řeči o článcích, jež se zmiňovaly o opičích lidech v dobovém
příbramském tisku. Kromě toho je to fakt jeden z mých nej-
lepších kamarádů a takovým se nekecá! Šel jsem tedy s prav-
dou ven. Prostě jsem mu řekl o nálezu deníku učitele "Pěnič-
ky", o těch zprávách v Horymíru i o slovech pana Břendy.
Jirkova reakce byla typická. Začal se smát a asi ho to muselo
obvzvláště rozveselit, nebo	 on se tak často nechechtá.

"Takovou blbost jsem ještě neslyšel. To se ti fakt povedlo,
už bych ti neměl nalejvat!" Pak se trochu zklidnil a již váž-
něji mi řekl, že to jsou určitě nějaké báchorky, protože on je
již spoustu let myslivcem, okolní Brdy má prošláplé jako
svou zahradu a v životě tady nenarazil na nějakého Yettiho
či podobnou obludu!

"To si myslel Tylš taky, že ho už v jeho revíru nic nemůže
překvapit, taky si byl jistej tím, že na něho vyskočí maxi-
málně jelen v říji a pak skončil s rozbitou hlavou!" namítl
jsem. "Tak podívej, šerloku, poslední brdskej medvěd tady
byl ulovenej v roce 1856, poslední vlk ještě o šest let dříve
a stejně tak i rys! Ale nikdy jsem neslyšel ani nečetl o něja-
kých brdských opicích! Na to klidně zapomeň, jsou to jenom
žvásty tvých předválečných kolegů. "A co pan Břenda?" táh-
nul jsem proti němu svůj hlavní trumf. "Prosím tě, víš kolik
mu je let? Ten je rád, že udrží moč a nepamatuje si ani,
na jaký straně stál za války. Rád si taky přihne a pak bájí
blbosti!" kroutil Jirka hlavou. "No mně tak vůbec nepřipa-
dal, naopak bych řekl, že je to čilý stařík, kterýmu to pálí
ještě náramně," oponoval jsem kamarádovi.

"Ále, nevěř tomu. Co ti vlastně řekl? Že je viděl. Ale koho?
Stejně tak mohl myslet hejkala nebo pytláky."

"To ne, řekl přímo lesní lidi, a to v souvislosti s těmi člán-
ky o těch brdských divoších," ohradil jsem se.

"Ale určitě to nevíš, třeba myslel nějaký přírodopisný po-
řad z televize. To víš skleróza," prohlásil Jirka vítězoslavně.
"A jak mi teda vysvětlíš svědectví toho neznámého učitele
v deníku, kterej jsem našel v podlaze zbořeniště jeho baráč-
ku tam nahoře v lesích?" použil jsem svou tajnou zbraň,
proti níž by neměl kamarád najít obranu. "Co já vím, třeba
to byl nějakej cvok, kterej se za učitele jenom vydával. Na-
psat to mohl kdokoliv, třeba amatérskej spisovatel. Copak
třeba i ty nepíšeš povídky a různý fantazie. Kde máš záruku
toho, že si to ten člověk nepsal pro srandu nebo jako román
a aby to vypadalo věrohodně, tak tomu dal formu deníku?!"

Ne, Jirku prostě nepřesvědčím, je to nevěřící Tomáš. Co si
sám neosahá, tak to pro něho neexistuje! "Tak víš ty co?
Tohle jsou jenom samý kecy, tvrzení proti tvrzení. Já půjdu
a přivedu ti brdskýho opičáka za ucho až k baráku. Pak
možná uvěříš!" Dlužno podotknout, že to už jsem měl v sobě
i nějakého toho cvrčka, jak Jirka nazývá malé "prcky ohni-
vé vody". "Chá, chá, chá," bylo mi odpovědí. To však již dora-
zila z práce Hanka a když viděla, v jakém jsme stavu, mě
zakázala další jízdu a Jirkovi odebrala láhev. Pak nám šla
odestlat vedle do pokoje, zatímco my jsme se ještě dohadovali
o brdských opičích lidech. Jirku jsem zkrátka nepřesvědčil,
byl si jako zkušený lesák jistý, že něco podobného v Brdech
prostě žít nemůže a basta.

Než jsem usnul spánkem spravedlivých, ještě jsem zaslechl,
jak Hanka telefonuje mé ženě Dáše, že jsem zkrátka mimo
hru a domů se dostavím až na druhý den. Pak jsem upadl
do libého bezvědomí a ve snech mě honila tlupa ošklivých
brdských sněžných mužů, žen a dětí. Brr.

(Pokračování příště)
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Ahoj všem,
přinášíme aktuální informace o tom jak se nám vedlo v mi-
nulém měsíci a dále pozvánky na oblíbené turnaje ve Sta-
ročeské hospodě. V posledních zápasech jsme zavítali
do dalekých končin Středočeského kraje. S "A" týmem jsme
hráli v Kutné Hoře a Zruči nad Sázavou, "B" tým naopak
hrál v Benešově a Týnci nad Sázavou.
Z důvodu malého počtu hráčů, který nás v těchto zápasech
postihl, bohužel nejsou výsledky nijak valné.
Přesto uvádím jeden střípek ze stránek Kutné Hory:
„Ve večerním utkání přivítalo naše áčko tým z dalekých
Obecnic.“ No zajímavé to skloňování. :-)

Níže naše poslední výsledky a aktuální tabulky:

A-tým:
TJ Slavoj Obecnice – TJ Tatran Sedlčany "B" 9:9
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Hudlice "B" 10:0
TJ Sokol Kutná Hora – TJ Slavoj Obecnice 10:4
SK Zruč nad Sázavou "B" – TJ Slavoj Obecnice 10:0
aktuální tabulka:

1. KST Rakovník "B" 109:48  31
2. TTC Říčany 108:38 29
3. TJ Sadská "C" 99:67   25
4. TJ Sokol Kutná Hora 94:77   19
5. SK Březnice 88:89   16
6. SK Zruč nad Sáz. "B" 78:78   16
7. TJ Chaloupky 84:87   13
8. TJ Slavoj Obecnice 64:88   11
9. TJ Králův Dvůr "B" 76:96   10

10. TJ Sokol Žebrák 63:96 7
11. TJ Sedlčany "B" 67:103 5
12. TJ Sokol Hudlice "B" 43:106 -3

B-tým:
TJ Slavoj Obecnice B – SK Viktorie Ořech 11:7
TJ Slavoj Obecnice B – TJ Olešná         7:11
KST Týnec nad Sáz. – TJ Slavoj Obecnice B 15:3
Benešov "A" – TJ Slavoj Obecnice B       15:3
aktuální tabulka:

1. SK Březnice "B" 118:80 27
2. TJ Spartak Čenkov            110:88 27
3. TJ Mníšek pod Brdy "B" 141:57 24
4. TJ Olešná 106:92 21
5. Benešov "A" 111:87 19
6. TJ Sokol Příbram "B" 101:97 16
7. SK Viktorie Ořech 102:96 16
8. KST Týnec nad Sázavou 101:97 13
9. TJ Slavoj Obecnice "B" 81:117 12

10. TJ Velké Popovice 88:110 9
11. TTC Příbram 73:125 9
12. TJ Sokol Hořovice "B" 56:142 1

Nakonec bych rád za celý oddíl
stolního tenisu Slavoje Obecnice
popřál všem veselé Vánoce
a š	astný nový rok 2016.

Zdeněk Petráň

POZVÁNKA
na tradiční předsilvestrovské turnaje

pro neregistrované hráče, hráčky
a DĚTI!

Turnaje se budou konat 27. 12. 2015
v sále Staročeské hospody

Časový  harmonogram:

turnaj děti od 10 do 15 hodin
turnaj nereg. hráčky od 15 do 18 hodin
turnaj nereg. hráči od 18 do 21 hodin

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

Dále dne 29. 12. 2015 pořádáme také

6. ročník předsilvestrovského turnaje
pro registrované hráče a hráčky.
Hrát se bude také v sále Staročeské hospody.

Začátek od 9 hodin.

Přij�te se podívat a podpořit obecnické hráče.

I N Z E R C E

Slavoj Obecnice - STOLNÍ TENIS
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15. 11.
4. kolo Lány – Obecnice 4:7 2:1, 2:2, 0:4
21. 11.
5. kolo Obecnice – Nové Strašecí 12:4 4:0, 6:2, 2:2
28. 11.
6. kolo Obecnice – Žebrák 2:7 0:1, 2:2, 0:4
6. 12.
7. kolo Mníšek – Obecnice 6:9 3:1, 3:4, 0:4
8. kolo Obecnice Volno
9. kolo 19. 12. Černošice B – Obecnice 16:30 hod.

Zimní stadion Černošice zdroj int. stránky

SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej PF 2016
DĚKUJEME VŠEM

ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI
V UPLYNULÉM ROCE

A TĚŠÍME SE NA ÚSPĚŠNÉ
POKRAČOVÁNÍ

V ROCE NOVÉM
2016

PŘEJEME VÁM
VYCHYTANÝ NOVÝ ROK

FLORBAL       SLAVOJ Obecnice       FLORBAL

V sobotu 28. 11. jsme odehráli zápas proti FbK Milín -
výhra byla pro nás povinností, kterou jsme splnili. I když
zápas byl vyrovnaný, první gól vstřelil Josef Neliba z trest-
ného střílení až ke konci druhé třetiny. Milín ve třetí třeti-
ně vyrovnal a nervy začaly pracovat. Převaha byla na naší
straně, ale gól ne a ne padnout. Až 45 sekund před koncem,
pěknou akcí, kdy si Pavel Steiner povodil brankáře a vstře-
lil krásný gól, se rozhodlo o vítězství našeho týmu. Gólem
do prázdné branky ještě pojistil výhru Petr Mužík. Body:
Josef Neliba 1+0, Pavel Steiner 1+0, Petr Mužík 1+0
a Pavel Valach 0+1.

5. 12. pro nás skončil florbalový rok 2015 a podařilo se
nám ho završit vítězstvím po samostatných nájezdech nad
FC Křižák. První zápas jsme odehráli proti Ježkům z Rož-
mitálu. Přestože jsme šli do vedení po gólu Pavla Toboliče,
kdy sám vybojoval míček a vsítil ho za zády brankáře,
a pak opět do vedení 2-1 po gólu Petra Mužíka, jsme bohu-
žel prohráli 2-6. Nezvládli jsme 3. třetinu, na ligové Ježky
jsme nestačili pouze výsledkově. Body: Pavel Tobolič 1+0,
Petr Mužík 1+0 a Zdeněk Karnoš 0+1.

Druhý zápas proti FC Křižák se nevyvíjel dobře, když
jsme po 1. třetině prohrávali 0-2. Dokázali jsme vyrovnat,
když gól vstřelil Martin Stoklasa a Lukáš Stejskal. Poté
opět toto duo během 9 sekund otočilo zápas na 4-2 a měli
tak oba po dvou vstřelených brankách. Křižák zápas zdra-
matizoval, když dal na 4-3, půl minuty před koncem roze-
hrával soupeř standardku. A právě dvougólový Lukáš
Stejskal vystartoval po míčku příliš brzy a dostal tak dvě
minuty. Když odcházel na trestnou lavici, cestou plácl
hokejkou o palubovku, a to se nelíbilo rozhodčímu - vytáhl
červenou kartu za nesportovní chování. Křižák bohužel
ještě vyrovnal na 4-4 asi 15 sekund před koncem a násle-
dovaly nájezdy, které proměnil Petr Mužík a Martin Sto-
klasa. Díky výbornému výkonu našeho gólmana Jarina
Kozáka jsme si připsali dva body do tabulky. Body: Martin
Stoklasa 2+0, Lukáš Stejskal 2+0, Tomáš Rozsypal 0+2
a Petr Mužík 0+1.

Další zápasy nás čekají už v lednu 2016, kdy bychom
chtěli získat alespoň 9 bodů z možných 12, abychom měli
lepší pozici pro play-off.

Děkujeme moc našim fanouškům za to, že nás chodí
podporovat a vytvářejí skvělou atmosféru, která nás žene
dopředu!

Doufáme, že v novém roce jich ještě přibude a náš výkon
půjde jen a jen vzhůru! Uděláme pro to maximum!

LS

I N Z E R C E

PF 2016
Florbalový tým Slavoj Bečánov

přeje všem krásné a spokojené Vánoce
a v novém roce 2016
hodně zdraví, štěstí
a osobních i sportovních úspěchů!

Foto Martin Málek
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice p ř e j e

Restaurace Koupaliště
a Správa Rezervace Obecnice

přeje všem svým živočichům

i všem ostatním, kteří se pohybují

na území CHKOO Obecnice

zdravá tělíčka, dobré myšlenky,

hojně potravy, živočišného tepla

a spokojené žití v roce 2016.

veselé Vánoce,
hodně zdraví a vše nejlepší

do nového roku 2016.

Prodejna COOP
Obecnice

děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné prožití svátků vánočních

a hodně zdraví v novém roce.

TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2016

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2016

POTRAVINY „U Romany“

děkují všem svým zákazníkům

za přízeň a přejí  vše nejlepší

a hodně zdraví v novém roce 2016

STAROČESKÁ HOSPODA

Obecnice

přeje všem krásné Vánoce,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2016

Vážený pane starosto,
srdečně Vás zdravíme a dovolujeme si na těchto řádcích

popřát k Vašemu životnímu jubileu.

Naše přání je jen prosté - zdraví, štěstí, spokojenost,

a� jsou Vaši denní hosté. A ještě mnoho dalších roků proži-

tých se svými blízkými a námi občany. Též připojujeme

přání k blížícím se nejkrásnějším svátkům v roce a přejeme

zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho úspěchů v roce 2016.

To přejeme Vám, celé Vaší rodině i všem zastupitelům,

s kterými pracujete. Jste to právě Vy, který v době předvá-

noční přichází do našich domovů s dárkem popřát vánoční

svátky. Vaše milé přání je tak dojemné, že se objeví i slza

v oku, zvláš� u nás starších nemáme k slzám daleko.

I za to Vám patří velké poděkování.

Při této příležitosti Vám chceme též poděkovat, že i naše

obec Oseč a část Obecnice (skoro samota) se dočkala

vodovodních přípojek, ale hlavně tak potřebné kanalizace.

Víme dobře, že práci prováděla velice schopná firma,

ale též dobře víme, že jste s tím měl velké starosti i nervů

právě Vy. Za toto velké dílo Vám patří velké poděkování.

S pozdravem Bulanovi a další občané z Oseče

a části Obecnice


