
Únor bílý, pole sílí, silničáři šílí, řidiči z ledovky jsou
bílí, ale pro mne je to měsíc milý. Nemám ani tak radost
ze sněhu nebo z ledovky na silnici, ani z úrody která
vyroste na polích, ale narodil se nám další vnuk. Franti-
šek, krásné jméno mu vybrali rodičové. Před nedávnem
se nám také narodil vnuk také s krásným jménem,
tradičně od písmene M, které mu dali ze� s dcerou. A já
dědeček s „hosipem“ jsem sice věděl, že je to jméno
od písmene em, a že je to jeden z trojice známých osob-
ností. Když se mi někdo ptal, jakže se ten náš vnouček
jmenuje, na prstech jsem vypočítával Pankrác, Servác
a Bon…, no jo, ale to není od em. A nemyslíš náhodou ty
tři krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Ano správně,
Melichar, ten začíná písmenem em. Ach ta pamě�. On to
bude dnes takový vnoučkovský úvodník. Minulou nedě-
li jsme hlídali v Praze našeho Toníka, bratříčka čerstvě
narozeného Frantíka. Zjistil jsem, že s tou pamětí je to
u mne opravdu špatné. Obdivně jsem poslouchal babič-
ku Evinu, jak sype z rukávu jednu pohádku za druhou.
Týden před tím jsem měl za úkol Tondovi vyprávět po-
hádky já. Vybral jsem si o Smolíčkovi. Pravda, tu znám,
nedávno jsem si ji přečetl, protože jsem psal pro Bohou-
šovo dívadlo parodii o „Smolníčkovi“. Ovšem Toník jen
vyvaloval oči, Smolíček se co chvíli změnil na Smolníčka
zalepeného od smůly, chvíli to byl Budulínek, chvíli se
jelen měnil v lišku. Probral jsem se, když jsem zachytil
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káravý pohled Tondovo maminky Evy. Rychle jsem raději
tu slátaninu ukončil a jal se číst jinou pohádku z knížky.
Jemu se možná to vyprávění líbilo, je to totiž docela dobrý
malý bavič. Nedávno jeli s maminkou tramvají, na jedné
zastávce skoro tříletý Tonda nahlas vyhlásil: „Připravte
si všichni vstupenky, přijde vás kontrolovat Policie“.
Osazenstvo tramvaje zbystřilo. Na další zastávce se
z místa, kde seděl náš bavič se ozvalo: „Kdo chce vystou-
pit, a� vystoupí, já jedu dál.“ To už bylo v tramvaji vese-
lo. Ještě že, vystupoval s maminkou na další zastávce.
Kdoví co by z něj vypadlo. Hlavně ,že se ví po kom to dítě
roztomilé je. Tuhle neděli při zapíjení čerstvě narozené-
ho Františka jsme s tatínkem Kubou a jeho kamarády
seděli v jedné nejmenované pražské hospůdce. Obsluho-
vala nás servírka se obsáhlým a zajímavým tetováním
na obou rukou. Zrovna jsem se otočil, když stála za mnou
s pivem. „Fuj to jsem se lek‘, už jsem si myslel, že jde
pro mne manželka.“ Servírka se zatvářila vyděšeně:
„Ona snad vypadá jako já?“ Načež se ozvalo od jednoho
z Kubových kamarádů: „To ne, ale má takové tetování
jako vy.“ Hubu jsme si mohli smíchy roztrhnout. Tedy
samozřejmě když odešla. Jsme slušňáci, né? A potom
jsme Frantu řádně únorově zapili, aby byl zdravý,
on i jeho maminka a vlastně všichni dobří lidé na světě.
A vy také.

bs

Zprávy z Obecního úřadu
Co nás čeká v tomto roce? V investičních

záměrech máme v plánu několik akcí, na které
máme podány žádosti o dotace.  Od dubna loň-
ského roku máme požádáno o dotaci z IROPu
na výstavbu chodníku od kostela směrem
na hřbitov a s tím související úprava křižovat-
ky u kostela, úprava autobusových zastávek,
a vybudování nového veřejného osvětlení okolo
chodníku. Předpokládané náklady na projekt
je 5 mil. Kč. Dalším projektem, na který máme
též požádáno o dotaci z Operačního programu
životní prostředí je výstavba sběrného dvora.
Ten by měl být realizován na pozemku za pro-
dejnou Jednoty. V prostoru sběrného dvora bu-
dou umístěny kontejnery podle druhu odpadu.

(pokračování na str. 2)
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Zprávy z Obecního úřadu  (dokončení ze str. 1)

Součástí sběrného dvora je i buňka se sociálním zařízením
pro obsluhu, která povede evidenci přijatého a odvezeného
množství jednotlivých druhů odpadů. Náklady na výstavbu
budou okolo 4 mil. Kč. Z operačního programu životního
prostředí máme také požádáno o likvidaci staré ekologické
zátěže, týkající se Velkého Veského rybníka (v sedimentu
bylo objeveno kadmium). Na základě schválení této žádos-
ti bychom mohli požádat o příspěvek na odbahnění tohoto
rybníka. Jelikož se podařilo po dlouhých jednáních kon-
cem loňského roku zakoupit budovu fary včetně přilehlých
pozemků, byl zadán projekt na její opravu s tím, že zde
bude vytvořeno centrum celoživotního vzdělávání v Pod-
brdském regionu. Bude zachován vzhled fary a vnitřní pro-
story budou přizpůsobeny na vzdělávání včetně možnosti
přednášek. Na projekt se pokusíme získat finanční pro-
středky z Integrovaného operačního programu. Vzhledem
k vysokým nákladům na elektrickou energii spotřebova-
nou na veřejné osvětlení připravujeme dotaci na výměnu

Nabídka pro seniory
Senior Point města Příbramě nabízí pro zájemce z řad seniorů z Příbrami a okolí možnost získání karty seniora.
Tato karta umožňuje majiteli čerpání různých výhod a slev. Jak lze kartu získat?
Zájemce, kterému musí být v době podání žádosti 65 let a více, musí navštívit sídlo Senior Pointu na adrese Žežická 193,
261 01 Příbram VII. Otevřeno zde mají v pondělí 12.00 – 15.00 hod., ve středu 10.00 – 13.00 hod. a ve čtvrtek 11.00
– 14.00 hod. Kontaktní telefon je 778 779 898. Sebou je nutné si přinést občanský průkaz. Senioři, kteří jsou členy klubu
důchodců v Příbrami, si o kartu zažádají u svého klubu. Spolu s kartou obdrží zájemce i seznam poskytovatelů slev
a výhod v Příbrami. V současné době je jich okolo 70.
Další informace lze získat na webových stránkách www.Seniorpoint.cz.  Josef Karas

osvětlovacích těles. Ty nové uspoří provozní náklady zhru-
ba o 35 %. O dotaci předpokládané ve výši 650 tis. Kč bude
požádáno ministerstvo průmyslu a obchodu. Z neinvestič-
ních akcí, na které máme podanou žádost o dotaci je zpra-
cování územního plánu obce. Výše dotace je 270 tis. Kč ze
Středočeského kraje. V současné době je projekt již zahá-
jen. Mimo tyto velké investiční a neinvestiční akce, na které
žádáme o dotace, plánujeme i další bez možnosti dotace.
Jedná se o opravu dvou částí komunikace v Oseči za ob-
chodem, dále výstavba malého dětského hřiště v Oseči
u zastávky autobusu. V rozpočtu máme počítáno s údržbou
obecní zeleně. Jedná se o úpravu okolo pomníku u školy,
výsadba zeleně u Malého rybníka a úprava lip okolo komu-
nikace. V plánu je i revitalizace parku naproti obchodu.
Zde se jedná ale o větší zásah a s tím i související větší
nároky na finance. Proto bude projekt připraven do pod-
zimní výzvy na získání dotace z OPŽP.

Josef Karas, starosta

Jubilea v únoru slaví a budou slavit
Miloslava Oktábcová  60 let
Květuše Hanselová  55 let

Hana Nelibová  70 let

Jubilea v březnu budou slavit
Mária Palečková  65 let

Jiří Otkábec  60 let
Marie Stočesová  80 let

Jiří Dařílek 60 let
Jiří Kazimour  50 let
Věra Stočesová  70 let
Marie Novotná  85 let
Anna Bulanová  80 let

Marie Jarolímková  70 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Místní skupina
Českého červeného kříže

Obecnice
zve členy na

členskou schůzi ,

která se koná 7. března 2017 od 17 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Obecnici.
Součástí bude přednáška MUDr. E. Svobodové.

Za výbor ČČK Obecnice R. Průšová

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 30. března 2017

v Příbrami
Odvoz autobusem z transfuzní stanice v Příbrami
 na OÚ v Obecnici, kde budou předány plakety.

Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

UZÁVĚRKA březnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pondělí 13. března 2017
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje, mrazivý
měsíc uběhl rychle a opět vám tedy přináším zprávy od va-
šich hasičů. V době tisku lednového zpravodaje jsme opět po
roce měli Výroční valnou hromadu na hasičské zbrojnici.
Konkrétně to bylo v sobotu 14. ledna. Zde jsme zhodnotili
uplynulý rok a mohli zhruba nastínit letošní činnost. Velice
nás ale mrzí, že i na těchto schůzích se setkáváme se stále
menší členskou základnou. Starší členové mají už zdravotní
problémy a spoustu mladších ani nepřijde. Jak už jsem psal
v některém minulém čísle, tak minulý rok jsme i dost členů
vyřadili. Byli to hlavě ti, kteří neplatili členské příspěvky
a na výroční valné hromadě jsme je minimálně tři roky ne-
viděli. Je škoda, že při takovém zázemí, které máme, se ha-
sičině nechce věnovat více lidí.

Naštěstí, i když hodně mrzlo a muselo se hodně topit se po
zbytek tohoto období nic nestalo. A tak jsme se mohli při-
pravovat na již 37. ročník Zlatého nugetu Bečánova, který
se běžel 11. února. Po roční odmlce jsme i my měli dvě želíz-
ka v ohni. Jedno želízko byla posádka „NA POSLEDNÍ
CHVÍLI“ v kategorii Chrti, která byla ve složení J. Krátká,
P. Zima, a Z. Vávra. I přes mnohé nástrahy, které byly letos

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

na trati (jednalo se hlavně o překážky od těžby dřeva, které
okolo trati probíhají) se tato posádka umístila na hezkém
třináctém místě s časem 1:09:55. Tímto jsme vlastně splnili
náš cíl, který byl zaběhnout závod v čase do 1 hod. 10 min.
Druhým želízkem tentokrát v kategorii Exoti byla posádka
„DŘEVOHERMOUŠKOVÉ“ ve složení P. Hrubec, L. Dole-
žal a J. Laně. Ti se se svým časem 1:37:53 umístili na dvacá-
tém místě. I pro ně byl závod vyčerpávající, ale zvládli ho
dobře. A jak už bývá zvykem, po závodě jsme si šli všichni
odpočinout do hospody, kde probíhal večer k této akci. Naši
kluci ve složení P. Zima a J. Laně se zúčastnili ještě řezání
dřeva kaprem. V této kategorii se ale moc dobře neumístili.
Celý večer utekl jako voda a my už pomalu spřádáme plány
na příští ročník tohoto závodu.

I N Z E R C E

VÝSTAVY / ČESKÝ KUBISMUS
Když se při návštěvě Prahy vydáme od Prašné brány Celetnou ulicí směrem na Staroměstské náměstí, uvidíme vlevo rohový
Dům U Černé Matky Boží. Sám o sobě je velmi zajímavý, je vrcholným dílem české kubistické architektury. V současné
době je v něm až do 31. 12. 2019 umístěna expozice Uměleckoprůmyslového muzea. V obou patrech domu si můžeme
prohlédnout nábytek, různá významná malířská a sochařská díla, keramiku, vzory na tapety i válečky se vzory na malo-
vání zdí a další věci související s kubismem. Rovněž zde najdeme repliky kubistických židlí a můžeme si i vyzkoušet, jak
se na nich sedí. Uvidíme mnoho zajímavých věcí. V rámci výstavy si lze vyzvednout mapku kubistických architektonic-
kých památek v Praze, projít se podle ní a vše si prohlédnout. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do18 hodin.      E.T.

No a co nás čeká dále? Tak určitě to je Hasičská zábava,
na které pilně pracujeme. Dále nás určitě uvidíte i na maso-
pustu či na jiných akcích v obci.

Přeji Vám mnoho úspěchů v následujících dnech a hlavně
a� nás nepotřebujete. Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Vážení rodiče,
od 1. 1. 2017 byla Mateřská škola a školní jídelna sloučena
s MZŠ Obecnice. Nový název - Masarykova základní škola
a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace. Pově-
řena vedoucí učitelkou v mateřské škole byla Růžena
Míková. Vedoucí školní jídelny zůstává Jana Karasová.

Mgr. Jiří Kadlec, ředitel

Žáci MZMŠ Obecnice se rádi učí,
ale i lyžují

27. leden byl den, na který se těšili všichni lyžaři z naší
školy. Odjížděli jsme totiž na jednodenní lyžařský zájezd na
Monínec. Po hodině cesty jsme konečně dorazili do cíle.
Počasí bylo krásné, sjezdovka upravená, skipasy připrave-
né, a tak jsme mohli začít lyžovat. Po skvělém lyžování
jsme si zašli na oběd do restaurace, která stojí přímo pod
svahem. Po vydatném obědu jsme se opět vrhli na svah.
Odjížděli jsme po celém dni unaveni, avšak spokojeni
z krásného dne na lyžích. Den na Monínci se všem moc lí-
bil, zvláště nám devá�ákům, jelikož to možná bylo poslední
společné lyžování naší lyžařské party.

Aneta Veverková, IX. třída

k lepšímu životní-
mu stylu a  k tomu,
abychom si šli za
svým snem a ne-
brali drogy. Říkal,
že většina lidí, kte-
ří berou drogy,
k tomu nemají dů-
vod. Povídal nám
také o jeho život-
ních příbězích.
Předvedl i nějaké
triky na BMX kole.
Sklidil obrovský
potlesk a myslíme
si, že to byla jedna
z nejlepších před-
nášek, která tu kdy
byla.

Žáci 8. třídy

PŘEDNÁŠKA S MISTREM SVĚTA V BMX

Dne 8. 2. 2017 jsme se zúčastnili přednášky s mistrem
světa v BMX. Přednáška byla o jeho životě. Motivoval nás
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SBĚR PAPÍRU A LESNÍCH PLODŮ

Stejně jako každý rok, i  letos  proběhl sběr starého papí-
ru a lesních plodů v naší škole.  Vyhlášení nejlepších žáků
– sběračů   proběhlo  31. 1. 2017 v tělocvičně školy. Nejvíce
starého papíru nasbírala 4. třída, neuvěřitelných 1245 kg,
hlavně díky Šarlotě Laipoldové, která přispěla 893 kg
a byla zároveň nejlepší z celé školy. Nejvíce lesních plodů
nasbíral Lukáš Kadlec z páté třídy a to 193 kg.

Mgr. Hana Szabad

Výprava do pohádky
Dne 10. 2. 2017 mezi žáky II. třídy přišli předškoláčci

z mateřské školky. Vypravili se za námi, aby poznali nové
prostředí školy a hlavně kvůli pohádkám ☺. Druháčci si

Přednáška s mistrem světa v BMX

pro děti připravili rýmované hádanky, přečetli jim úryvek
z knihy „Teta to zase plete“ od Ivony Březinové. Před-
školáčci si vyzkoušeli sedět v opravdivých školních lavi-
cích, namalovali si pěkné obrázky. Těla si protáhli u básni-
ček, které podporují rozvoj grafomotorických dovedností
a rozvoj hrubé motoriky. Příjemné chvilky jsme zakončili
společným zpěvem pohádkových písniček. Těšíme se
na další setkání při společném čtení v rámci projektu
Celé Česko čte dětem. Mgr. Jana Pokorná

Únor b-l-, pole s-l-

Zkusíte s námi doplňovačku? Tímto nás trápí ve škole paní
učitelka češtiny skoro každý den ☺. A tady je přídavek...
- s b-l-m- mráčky, - babička šla na b-l- , - tatínek b-l- kou-
pelnu , - b-l- sníh, - b-l- sněhuláci ,- b-l- tam všichni,
- dívky tam neb-l- , - koláče na nás nezb-l-.

Žáci 6. třídy

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Ve čtvrtek 19. ledna 2017 nás znovu navštívila lektorka
z OFČR Čapí hnízdo s dalším dílem projektu „Hrajeme si
na ….“. Tentokrát jsme si hráli „Na rybáře“. Dozvěděli
jsme se, kromě jiného, které nástroje potřebují rybáři k ry-
bolovu, jaké ryby můžeme chytit v našich vodách, kteří
živočichové žijí v okolí rybníka, jaká jsou stadia vývoje
žáby. Zahráli jsme si na pavouka vodoucha a plnili jsme
vzduchovými bublinkami svůj podvodní příbytek. Na závěr

jsme vytvořili papírovou rybku. Mladší děti rybce domalo-
valy šupiny otisknutím svých prstíků, starší děti si rybu
složily z barevného papíru. Jako pokaždé byl dopolední
program plný zábavných činností a dozvěděli jsme se plno
zajímavých informací.

(pokračování na str. 6)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

(dokončení ze str. 5)

27. ledna nás děti ze školní družiny pozvaly na Pyžamový
ples v místní hospodě. Na plese jsme si užívali při soutě-
žích a tanci.

o vesmíru“. Děti byly nadšené z „bubliny“, která nám vy-
rostla ve třídě. Když jsme do ní vešli a usadili se, shlédli
jsme naučnou a velmi poutavou pohádku, ve které se děti
dozvěděly, jaké máme planety, co je to raketa a skafandr,
jaká máme souhvězdí a jak se můžeme dostat do vesmíru.
Dopoledne nám uteklo jako voda a děti si ještě několik dní
po návštěvě vyprávěly zážitky.

10. února vyrazily starší děti do školy za svými kamarády
na čtení pro předškoláky Celé Česko čte dětem. Školáci

31. ledna k nám do školky
přijela návštěva s ptáky. Pro-
hlédli jsme si puštíka obecné-
ho, zazpíval nám čížek lesní,
obdivovali jsme poštolku.
Děti si pochovaly a pohladily
králíka a mohly se vyfotogra-
fovat s papouškem. Závěrem
jsme si i zakouzlili – nechali
jsme zmizet a znovu objevit
velkou dřevěnou kostku a

zkoumali zázrač-
nou krabičku, ve
které se ztrácely
malé předměty.

8. února za námi
přijelo Mobilní pla-
netárium s progra-
mem „Se zvířátky

dětem přečetli
kousek pohád-
ky, společně
popřemýšleli
nad hádanka-
mi a zazpívali
si. Na rozlou-
čenou děti do-
staly záložky
do knížky.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Stále pokračuje-

me v projektu „Celé
Česko čte dětem“.
Nyní čteme knížku:
Obr Dobr. Knížka
zabaví malé i velké čtenáře. Až knihu dočte-
me. Chystáme se podívat i na film. A porov-
nat tak rozdíly mezi knihou a filmem.

Z kroužku Všeználek

Na kroužku si plně užíváme
zimních radovánek. Jak
s malými dětmi, tak i s velkými
chodíme ven provozovat bobovač-
ku nebo bruslendo. Všechny nás
zima moc baví. Načerpali jsme
z ní spousty energie i nápadů.

A tak se pro nás stala nejen zábavou, ale i další inspirací
k tvoření. Mimo jiné jsme se staršími dětmi tvořili v kera-
mické dílně. Děti jsou nápadité a šikovné. Byla radost
pohledět, jak si někteří s keramickou hlínou dokáží
vyhrát, jako kdyby hladili živou bytost.

Přihlášení do Všeználka stále platí - termíny k při-
hlášení nejsou - můžeš se přihlásit kdy chceš.

Pokud Tě baví tvoření, tanec, zpěv, divadlo a jiné…
Neváhej a přidej se k nám!

Školní družina

Každý týden knihovnu navštěvují děti z obou oddělení
školní družiny místní školy. Děti si pečlivě vedou čtenář-
ské deníčky a zakreslují si nebo zapisují vše, co se v kni-
hách dozvěděly. Podle nádherných deníčků soudím, že je
práce s knihami opravdu baví. Jsou velice všímavé a šikov-
né. Neunikne jim žádná zapeklitá situace z děje.

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY

Další sobotní ruční dílny se budou konat 11. března.
Od 17.00 do 18.00 hodin. Budeme vytvářet karnevalové
–masopustní masky pomocí techniky kašírování. Co s se-
bou? Dobrou náladu a fantazii. Příspěvek na zajištění
materiál činí 30 Kč.

DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ PLES
Dne 27. ledna se konal Dětský pyžamový ples. Pro děti

byly nachystány soutěže a bohatá tombola. Všichni se se-
šli na sále místní staročeské hospody, kde se za zvuku ryt-
mické hudby rozjela opravdu skvělá zábava. Děti tančily,
skotačily, soutěžily a dováděly.

Aktuální dění v knihovně můžete sledovat na webových
stránkách: www.obecnice.knihovna.cz

Kristýna Strmisková
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Prameny, sklo a kamenné růže
„Již drahně let se vypráví, že kdysi Karel IV. podnikl lo-

veckou výpravu do lesů v hornatých končinách a údolích.
Lesy zde oplývaly zvěří. Při lovu začali psi štvát kus divoké
zvěře. Jeden z nich však při pronásledování spadl do tůně,
odkud prudce tryskala horká voda a hned začal bolestně
výt. Lovci uslyšeli psí nářek a přispěchali v domnění, že psa
poranila pronásledovaná zvěř. Podívaná, jež se jim naskyt-
la, je velice udivila. Přistoupili blíže, vytáhli psa z tůně
a později se odvážili též ochutnat tu horkou vodu, která jim
předtím poranila psa. O celé události byl ihned zpraven cí-
sař Karel IV., který se pak s četnou družinou vydal k tomu
místu, aby se mohl pokochat nevšedním dílem přírody.
Panovník si při předchozím lovu poranil koleno, a protože
byl nadmíru inteligentní a sečtělý, tušil, že by koupel v ta-
kové vodě mohla pomoci. Ponořil tedy nohu do vody a za
chvíli byl zase jako rybička a plný energie; proto se rozhodl
založit zde lázeňské město.“ Tak vypráví pověst o vzniku
světově proslulých lázních – Karlových Varech. Přesné
datum vzniku osídlení není známo, patrně to bylo kolem
roku 1350. V roce 1370 Karel IV. udělil Karlovým Varům
svobody a práva města  královského. Do 18. století zde
existovaly většinou soukromé lázně, ve 2. polovině tohoto
století a v 19. století pak nastal skutečný rozmach lázeň-
ství, který nemohla zabrzdit ani katastrofální povodeň na
podzim roku 1890. Na začátku 19. století zahájily v okolí
provoz první továrny na porcelán a v roce 1857 rytec skla
Ludwig Moser založil později slavnou sklárnu. Karlovar-
ská termální voda tryskající ze země je zcela mimořádným
fenoménem a její léčebné vlastnosti dnes zná již každý. Lá-
zeňská léčba je zaměřena poměrně všestranně, největších
úspěchů se ale dlouhodobě dosahuje v léčbě chorob zažíva-
cího ústrojí a některých poruch výměny látkové. K tomu
přispívá i pitný režim využívající dvanácti teplých minerál-
ních pramenů. Při procházce lázeňskou částí města nelze
přehlédnout novorenesanční trojlodní sloupovou Mlýn-
skou kolonádu, která vznikla v letech 1871 až 1881 podle
projektu architekta Josefa Zítka. Roku 1893 došlo k její-
mu prodloužení až za Skalní pramen. Má kazetový strop,
je dlouhá 132 metrů a kryje 5 pramenů. V těsném soused-
ství kostela sv. Maří Magdalény stojí budova Vřídelní
kolonády, postavená v letech 1967-1975. Vřídlo chrlí
z hloubky 2 000 až 3 000 metrů do výšky 12 metrů nad zem-
ský povrch 2 000 litrů vody za minutu. Vřídlo není nijak
poháněno a tryská samo díky oxidu uhličitému, který se
hromadí v podzemních puklinách a způsobuje přetlak, kte-
rým je voda o teplotě 73°C tlačena vzhůru. Nedaleko Vříd-
la se nachází vstup do karlovarského podzemí. Při prohlíd-
ce, která trvá cca 15 minut, se dozvíte vše o historii i sou-
časnosti získávání minerálních vod, lze si prohlédnout ex-
pozici představující ruční čištění potrubí, ke spatření jsou
i ukázky hornin vznikajících v podzemí. Jedním z nejoblí-
benějších suvenýrů jsou kamenné růže, vzniklé „pokame-
ňováním“ voskového papíru vrstvou sintru, usazujícího se
z minerální vody. Od Vřídelní kolonády jsme dále  pokračo-
vali ke Grandhotelu Pupp, jehož dnešní podoba pochází
z roku 1907, kdy byla vystavěna ústřední budova. V nená-
padné boční uličce vedle hotelu se nachází dolní stanice
pozemní lanovky, vedoucí k rozhledně Diana na Výšině
přátelství, která se nachází na levém břehu říčky Teplé,
a na lázeňské město Karlovy Vary shlíží z nadmořské výšky
556 m.n.m. Lanová dráha je dlouhá 453 metrů, překonává

převýšení 167 výš-
kových metrů, její
výstavba proběhla
v letech 1911-1912
a k zahájení provo-
zu došlo dne 5. 8.
1912. V provozu je
celoročně, mimo
měsíce ledna, jezdí
v intervalu 15 mi-
nut a celou trasu
zvládne za nece-
lých 7 minut. Od
horní stanice la-
novky je to již je-
nom pár kroků
k rozhledně, jejíž
historie se začala
psát již v roce
1909. Stavba roz-
hledny byla zapo-
čata na jaře roku
1913 a veřejnosti
byla společně s při-
lehlou restaurací slavnostně zpřístupněna dne 27. 5. 1914.
Samotná rozhledna je zděná věž, má mohutný čtyřboký ka-
menný podstavec, na který navazuje cihlová nástavba
a dřevěný krytý ochoz. Celková výška rozhledny je 40 me-
trů a vyhlídkový ochoz je ve výšce 35 metrů nad zemí.
Na vyhlídku je možné vyšlápnout 150 schodů nebo se ne-
chat vyvézt výtahem. Výhled z krytého ochozu je kruhový
- samozřejmě jako na dlani jsou vidět Karlovy Vary, zejmé-
na jejich lázeňská část s dominujícím hotelem Imperial,
nalevo od něj nelze přehlédnout další dominantu - hotel
Thermal. Na severu lze spatřit hřeben Krušných hor s nej-
vyšším Klínovcem a jeho televizní věží, Božídarský Špičák,
Plešivec a Tisovský vrch, východní obzor patří Doupov-
ským horám, na jihu až jihozápadě vystupuje Slavkovský
les (při dobré viditelnosti lze spatřit Smrčiny-Fichtelgebir-
ge). Z Výšiny přátelství jsme se po značených cestách v lá-
zeňském lese vrátili okolo Vyhlídky Petra Velikého a přes
Jelení skok s plastikou Kamzíka, symbolem lázní, zpět do
centra města. Milovníkům křehké krásy doporučuji ná-
vštěvu Muzea sklárny Moser, jehož expozice mapuje histo-
rii rodinné sklárny a výroby křiš�álového skla nejvyšší
kvality, které si postupem času našlo cestu na nejvýznam-
nější panovnické stoly po celém světě. Byl by hřích být
v Karlových Varech a neochutnat slavný „třináctý pramen“
– likér Becherovku, vyráběný od roku 1807 zprvu jako ža-
ludeční kapky, pro něž se tehdy používal název Anglická
hořká nebo Žaludeční hořká. Více o tomto likéru, jeho zro-
zení, výrobě a historii společnosti se můžete dozvědět v Jan
Becher Muzeu, kde lze také zakoupit různé produkty této
likérky, výborná je bonboniéra s becherovkovou náplní. ☺
Rozluštění závěrečného kvízu z minulého čísla OZ: Vladi-
mír Menšík ve svém vyprávění popisoval veselé historky
z natáčení filmu Práče, který roku 1960 vznikl pod režisér-
skou taktovkou Karla Kachyni s Michaelem Koblicem v roli
malého Františka Bureše. ☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY • Jedy v bytě

S jídlem a kosmetikou dostáváme do těla stále
víc chemikálií, o nichž někteří odborníci tvrdí,

že mohou souviset s rostoucím počtem nádorů, alergií, dět-
ského autismu... Můj dům, můj hrad, ale patří sem i form-
aldehyd, ftaláty, azbest, aceton...Každá chemikálie je jen
v bezpečném množství, ale co s námi udělá jejich koktejl???
A co jejich dlouhodobý vliv??? Před deseti lety Státní zdra-
votní ústav identifikoval organické látky v domácnostech.
Výsledky se samozřejmě lišily podle toho, kdo v bytě žil.
Letecký modelář, který používá barvy a lepidla, žije v ji-
ném prostředí nežli děti čistotou posedlé maminky. Někte-
ré látky pocházejí částečně i ze zevního prostředí a toxické
látky obsahují často nejen stavební materiály ale i předmě-
ty denní potřeby. V dobré víře kupujeme vonné tyčky, osvě-
žovače vzduchu, deodoranty nebo svíčky, ale s vůní se do
ovzduší dostává někdy i toluen, formaldehyd nebo benzen.
Jejich množství je nepatrné, ale co jejich kombinace v prů-
běhu života udělají, nikdo nezjiš�oval. Nejčastější škodli-
vinou je v domácnostech formaldehyd. Dříve byl masově
používán při výrobě umakartu, dřevotřísek i sektorového
nábytku. Dnes už se nábytek s vysokým obsahem formal-
dehydu nesmí prodávat, u masivu už se lepidla s formalde-
hydem nepoužívají vůbec. Zdrojem formaldehydu může ale
být i starý koberec. Ke zvýšení jeho koncentrace v interié-
rech přispělo zateplování bytů a výměna oken. Aby nedo-
cházelo k úniku tepla, jsou stavby hermeticky uzavřeny

a k intenzivnějšímu působení škodlivin dochází hlavně při
vyšších teplotách.Významným zdrojem formaldehydu jsou
i cigarety, a protože zabíjí většinu bakterií, používá se
i v kosmetickém nebo oděvním průmyslu. U citlivých osob
může přispět k rozvoji astmatu, ale i každý z nás může
náhle začít v místnosti slzet, má dráždivý kašel a to i při
malých koncentracích formaldehydu. Ze špatně nainstalo-
vané podlahy z PVC se mohou uvolňovat ftaláty. Používají
se jako změkčovadla při výrobě PVC, holinek, hraček,
plastového nádobí... Mohou mít vliv na funkci jater, ledvin,
imunitu člověka nebo hyperaktivitu dětí. Zachycovat orga-
nické látky z prostředí umějí pokojové květiny. Formalde-
hyd nejlépe „polykají“ břeč�an, dracena, filodendron nebo
chryzantéma. Důležitým aspektem pro kvalitu života v bytě
je časté krátké větrání, i když třeba na vesnici mohou být
problémem škodliviny z venkovního prostředí z lokálních
topeniš�. V bytech je důležité nepřetápět, protože v praš-
ném a přetopeném bytě působí toxické látky intenzivněji.
Navíc se hromadí kysličník uhličitý, kterého vydýchá prů-
měrný člověk při klidovém dýchání až 16 litrů za hodinu.
V zimě stačí 4-5 minut a okno otevřít a nevyklápět. Tak
totiž uteče jen teplo a vyvětrat tím rychle nelze. Klimatizace
ani mechanické systémy výměny vzduchu větrání nena-
hradí. Luft je prostě luft. A příště zase něco o nebezpeč-
ných éčkách.

Podle časopisu Téma 44/16 upravila Drsvo

Co znamená, když se řekne...
CZECH PHOTO o.p.s.

Galerie Františka Drtikola Příbram
zvou na  výs tavu

CZECH PRESS PHOTO 2016
24. 2. - 26. 3. 2017

V Galerii Františka Drtikola Příbram
Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 17 hodin

 Vážení přátelé,
zvu vás na zahájení výstavy Czech Press Photo 2016

ve čtvrtek 23. února 2017 v 17 hodin.
Prestižní soutěže se v uplynulém roce zúčastnilo

349 fotografů s celkovým počtem 5 861 fotografií,
pro výstavu bylo vybráno 450 snímků od stovky autorů.
GFD je jedinou galerií v České republice, která výstavu

po Praze reprízuje jako celek.
Hana Ročňáková

ředitelka Galerie Františka Drtikola Příbram

Kniha s tímhle názvem od
pana Karla Foltina vyšla v roce
2016 v nakladatelství Rubico.
Vybraná rčení a ustálené obraty
nás mohou provázet po řadu
dalších čísel Obecnického zpra-
vodaje. Dnes tedy něco od A.
Ahasver – věčný poutník,
věčně bloudící (mimochodem
vzpomenete si, ze které country
písně to slovo znáte?)  Tak tedy
pode křes�anské legendy jeden
z diváků, přihlížejících Kristovu
odsouzení, po vynesení rozsud-
ku plivl  Kristovi do tváře. Za  tento čin musí po všechny
věky bloudit světem štván výčitkami svědomí a hledat klid
a smrt. Ale nenachází jedno ani druhé. Dnes je tento pří-
běh brán jako  symbol lidského bloudění životem.
Apríl – žertík, den, kdy je možné vyvést někoho
z míry žertem. Původ má zřejmě už u Peršanů (dnes
Irán). Z doby kolem 500 let př. n. letopočtem, z časů mytic-
kého krále Jamshida, pocházejí první zmínky o svátku  tři-
náctého dne  nového roku. Tento den připadá na náš
l. duben. Na dvoře Karla IX. se v polovině 16. století začal
slavit žertovný svátek poisson d avril, tedy „dubnová
ryba“, který se rozšířil do sousedních zemí. Smyslem bylo
vystřihnout  z papíru rybu, napsat na ní veselý text
a umístit ji nějaké oběti na záda, aby o tom nevěděla..
Augiášův chlív – nepředstavitelný a neukliditelný
nepořádek. Vyčistit králi Augiášovi za jediný den jeho
chlév byl jeden z úkolů, který čekal na antického hrdinu
Herakla. Proboural protější zdi chléva a svedl do něho
vody dvou řek a hnůj vyplavil. Evas.
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š
astný (dnes BS)

Kapitola XV. • Přepadení ve skalách (pokračování)

A ještě něco, strašný smrad. No jasně, i to popisují všichni
Yettiho "honci", že tento tvor hrozně zapáchá. Dokonce
i pan učitel Pěnička, pamatujete se ještě na jeho slova v de-
níku, když objevil "bytovku" lesních lidí?! Také ho zarazil
čpavý puch. Náš Yetti je zkrátka "plantážník jeden nemy-
tý", řečeno nesmrtelným sloganem nedostižného Mistra
Folglara.

"Mein Gott, to být ale kus nocha," shýbl se Joachim k těm
obřím šlápotám a s posvátnou úctou se jich dotknul. Nej-
raději bych si te
 nafackoval. Já hňup se vypravím na lov
Brdského Yettiho a nevezmu si s sebou sádru! To snad ani
není možné. Vždy� to měla být jedna z prvních věcí, na něž
jsem měl pomyslet. Přece kvůli odlévání stop a tudíž získá-
vání důkazů pro pozdější nevěřící Tomáše. To ale jenom
podtrhuje mé podvědomé vnímání celé této akce, že jsem
šel hlavně na dobrodružný výlet a příliš jsem nepočítal
s tím, že Yettiho načapám, by� jsem se o tom sám pořád pře-
svědčoval (viz předchozí kapitoly) a byl se obrazně v prsa.
Přece jenom odstup takřka padesáti let od doby, kdy byl
zabit lesník Tylš na mýtince pod zříceninou hradu Valde-
ku, mi naprogramoval do mozku pochybnosti. Rozumová
složka mého já mi našeptávala, že počínající 21. století
a Yetti v našich "malých Brdech, to je kombinace tak akorát
pro sci-fi nebo hospitalizaci v některém z psychiatrických
ústavů. Naproti tomu mé vnitřní dítě, chcete-li intuice,
bylo přesvědčeno, že Brdský Yetti existuje a s tímto mišma-
šem v hlavě jsem se vydal na cestu. Jak je vidět, někdy
bychom měli dát spíše na pocity a rozum potlačit. Ale dosti
planého mudrování. Brdský Yetti prokazatelně existuje,
tedy pro mne a Joachima určitě a jelikož si nemůžeme jeho
stopy odlít, tak nezbývá, než jej polapit a přivézt vědě až
pod její ctěný nos! Jenže jak to udělat a nepřijít k vlastní
úhoně, to mne v té chvíli nenapadlo ani náhodou.

"Opatrně, Joe, a� tu �ápotu neponičíš, já si ji alespoň vy-
fotím, i když to jako důkaz neobstojí, tak do deníčku bude-
me mít hezkou památku," vylovil jsem z batohu svůj
"Canon" a pěkně zblízka stopu vyfotografoval. Joachim
chtěl rovněž "zblýsknout" vedle tohoto olbřímího otisku,
něco na způsob oslavných portrétů lovců s nohou hrdě
položenou na odstřeleném lvu, popřípadě jiné přerostlé zví-
řeny. Samozřejmě jsem mu rád vyhověl, už také proto, že
foto mělo srovnávací hodnotu. Malý Joachim pózující ved-
le velké stopy. Takže místo činu jsme si zdokumentovali
a te
 jsme je ještě prolezli po kolenou, zda něco neobjevíme.

"Potífej, co já našla," zafuněl náhle vzrušeně kamarád
a strčil mi před obličej hrst ryšavých a tmavých chlupů.

"Nekecej, to je ale terno," vyhrkl jsem překvapeně,
"to jsou přece Yettiho štětiny. Ten chlapec nám tu nechal
hrst svejch chlupů. Paráda!" Vyňal jsem deník naší expedi-
ce a svazeček tvrdých chlupisek do něho s převelikou úctou
a radostí pečlivě uložil. Když se to tak vezme kolem a ko-
lem, jsme na expedici druhý den a již jsme získali snímky
stop a ukázku porostu kůže tohoto vzácného tvora. To je
úspěch, nebo� dosud nikomu se nepodařilo více. Ze všech
výprav na Yettiho, o nichž jsem dosud četl, žádná v podsta-
tě nebyla lepší než my. Odlitky a snímky stop, chomáče
chlupů (a často podvrhy ze stran domorodců), kvůli tomu

jsme nemuseli cestovat do Himalájí, Britské Kolumbie,
Saskačevanu, na Sibiř, Kavkaz nebo do Malajsie a Číny.
Dosáhli jsme stejného výsledku v tuzemsku, v "obyčejném"
brdském lese!

"Víš, co by to ještě chtělo, Joachime, abysme byli lepší než
všechny ty slovutné expedice na Yettiho před námi?" zeptal
jsem se kolegy v návalu euforie.

"Najít trus, kamaráde, obyčejné bobky toho brdskýho
lesního chlapíka. Myslím, že to by také neměl být problém.
Sice v Číně již prý jeho exkrementy rovněž objevili, ale moc
jistý si nebyli. My bysme tu jistotu měli.

"Fuj tajfl, chletat šajse po fopice?" zatvářil se kysele Joa-
chim a bylo vidět, že ho v tomto směru mé nadšení nijak
neoslovilo. Spíše naopak. Byl však již čas něco dále podnik-
nout. Ještě musím upřesnit, že jsme nikde naštěstí nena-
lezli stopy krve, z čehož lze usuzovat, že Joachim netrefil
a byli jsme tomu rádi oba. Mezi námi, Joe se mi již předtím
přiznal, že vlastně kromě několika bažantů nikdy nic vět-
šího neskolil. No, kdyby měl být jeho prvním úlovkem "vy-
soké" Brdský Yetti, asi by mu záviděli všichni myslivci na
této zeměkouli. Stopy vedly od potoku směrem nahoru do
stráně a vzhledem k faktu, že jejich původce vážil několik
metráků a lesní půda je poddajná, mohli je sledovat i takoví
městští trapeři jako jsme byli já a Joachim. Jenže, upřímně
řečeno, moc se nám zase po nich jít nechtělo, nebo� jsme
nevěděli, na jakou jednotku "nepřítele" narazíme, jak četnou
a v jakém duševním rozpoložení. Vzhledem ke skutečnosti,
že na jejího člena bylo z naší strany stříleno, asi k nám
nebude přátelsky naladěna. Nakonec jsme se ale rozhodli,
že jít dále je nyní už vlastně naše povinnost, věci se mají do-
tahovat do konce. A v takovéto veledůležité záležitosti
tuplem. Slíbili jsme si navzájem, že budeme strašně opatrní
a pokud dojde k bitce, tak jeden druhého neopustíme.

Naše malá expedice tedy zamířila vzhůru do hustých
smrčin. Opět mne zarazilo to hrozivé ticho, které je v lese
velice nezvyklé. Občasné křupnutí větvičky pod našima
botkama znělo jako bití zvonu na poplach. Jestliže nás již
odněkud bedlivě pozorují oči lesních lidí (a já o tom ani
v nejmenším nepochyboval), tak jim musíme připadat jako
velice snadná kořist tvorů, kteří se v divočině ani neumějí
pohybovat. I když jsem přesvědčen, že všechny ty dobro-
družné romány, které jsem jako kluk přečetl, ústy jejich
autorů nehorázně lžou, když tvrdí, že indiáni se uměli po-
hybovat v lese naprosto bezhlučně. Vždy� to by se museli
vznášet nad zemí. Alespoň u nás v Brdech bych chtěl ty
rudokožce vidět. Ale zpět na zem. Nyní jsem šel první já
s odjištěným revolverem v ruce a v odstupu pěti metrů mne
následoval Joachim.

"Hlavně mi, prosím tě, neustřel zadek, kdyby se před
námi objevil Yetti," nabádal jsem kamaráda, nebo� v jeho
případě si člověk nemohl být nikdy jistý a raději jsem mu
to řekl. Joachim se totiž dosud, jak jste si již jistě všimli,
řídil heslem amerických pistolníků - Nejdříve střílím a pak
se ptám. Neříkám, že by ve vypjatých okamžicích nemělo
cosi do sebe, ale stojíte-li v dráze případné střely, raději
uvažujete o jiných alternativách řešení.

(pokračování na str. 11)
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Joachim pouze mezi funěním při cestě do příkrého svahu
utrousil, že už bude "šísen felice fopatrně", což mne trochu
uklidnilo. Zrovna, když jsem si kontroloval, jestli mám
doklepnutý bubínek revolveru do té správné polohy, začal
mi náhle vyzvánět v kapse mobilní telefon. Úlekem jsem si
málem ustřelil špičku nosu, tedy kdybych zmáčkl spouš�
svého odjištěného a nataženého koltíku. To se mi jenom
náhodou nepovedlo. Vyzváněcí melodie se nesla ztichlým
lesem jako ústřední píseň nějakého westernu. Doslova
jsem ten zrádný přístroj vyrval z náprsní kapsy, přičemž
jsem musel ale zajistit nejprve svou zbraň proti nechtěné-
mu výstřelu. Naštěstí se to povedlo v takřka rekordním
čase. Při pohledu na displey jsem si hned také s hrůzou
uvědomil, že já blbec jsem zapomněl mobil vypnout a takto
mi vydrží nabitý sotva do druhého dne. Hádejte, kdo volal?
Samozřejmě manželka a já jsem v tu chvíli úplně zjihnul
až zaslzel dojetím, že má o mne rodina starost.

"Neboj se, všechno je v pořádku a dokonce už nejsem
sám, ale mám kámoše, takže vše zvládneme v pohodě," sna-
žil jsem se jí uklidnit jako správný chlap, i když o tom zvlá-
dání jsem nebyl ale vůbec přesvědčen. Joachim využil pře-
stávky, aby se pořádně vydýchal a opřel se o flintu jako
o berli, pažbou k zemi. Postupně se u aparátu vystřídala
celá moje rodinka a mně bylo hned daleko více blaze u srd-
ce. Přiznám se, že v tu chvíli bych nejradši Yetti, NeYetti,
zahnul kramle a prchl domů. Hned jsem však tu nemuž-
nou slabost překonal a rychle se rozloučil s tím, že mi
v mobilu dochází š�áva. Což jsem ale vůbec nekecal.

 "Ještě se vám ozvu, ahoj," zalhal jsem, nebo� těžko zde
v divočině najdu zdroj elektřiny a Joachim si nechal mobil
v zaparkovaném autě.

Telefonek, nyní už vypnutý, aby byl použitelný alespoň
v případě vrcholné nouze, s povzdechem zmizel opět v mé
kapse a já se obrátil na Joachima.

"Jdeme dál, a� se ještě dneska někam dostaneme."

"A kam ty chtěla se flastně tostat?" vypustil kamarád cel-
kem logickou otázku. Ano, kam vlastně? Nalézt nějaké
yettiovské hnízdo nebo příhodné místo pro přenocování?
Možná obojí, to druhé zcela určitě a tak jsem to také
Joachimovi řekl. Uznal, že nalézt bezpečné tábořiště bude
v našem případě velice potřebné. Bílá paní nám už tuto noc
hrozit nebude, ale budeme mít možná protivníka daleko
horšího, z masa a kostí a jak se zdá i pěkně divokého.
A pak jsme během řeči najednou vyšli z přítmí lesa a před
námi se otevřel nádherný pohled, který mne jenom utvrdil
v tom, že to naše Česko, nebo chcete-li Česká republika,
je jedna z nejhezčích zemí na světě. Alespoň pro mne určitě
a Joachim též vyjádřil svůj obdiv.

Pokračování příště

Přepadení ve skalách
(dokončení ze str. 10)

Zajímavosti z našich Brd
Moji milí čtenáři, jak jsem již v minulém OZ psal, dostal jsem k vánocům novou knihu o našich Brdech. Je dílem ně-

kolika brdských patriotů a patriotek a hlavně obsahuje mnoho zajímavých článků týkajících se Brd. Myslím, že autorům
a autorkám nebude vadit pokud budu jejich knihu ve zpravodaji propagovat. Třeba vás to zaujme a jejich knihu si
v knihkupectví pořídíte také. Kniha má název 100 zajímavostí ze starých Brd a kromě jiných autorů napsal několik
kapitol i Václav Perneger z Obecnice. Dnes další z jeho kapitol. Foto jsem doplnil z různých pramenů na int. red. bs

Rezervace na Kloboučku

V souvislém komplexu centrálních Brd se nezachovalo
mnoho lesních porostů s přirozeným složením. Jednou
z mála lokalit, kde se zachovaly, je Klobouček na území
Lesní správy Obecnice.

Klobouček je jméno vrchu (703 m), který leží ve východ-
ní části centrálních Brd, asi tři kilometry jihozápadně od
Obecnice. Jeho východní svahy jsou značně prudké (rela-
tivní výška kupy nad okolním terénem je přibližně sto me-
trů), kdežto na západ je jen velmi mírný sklon do sedla
(685 m), odkud pokračuje plochý hřeben k Toku (865 m).

Z hlediska botanického může lokalita sloužit jako učeb-
nice, protože se zde vyskytují snad všechny druhy dřevin
a bylin význačné pro tento druh lesa.

Nachází se tady také dvouhektarová lesní loučka a te-
rénní vyvýšenina, na které stávala až do poloviny padesá-
tých let 20. století hájovna Klobouček. Hájovna ležela na

východním konci enklávy Velká Baština či Rezerva původ-
ního hořovického velkostatku. O hranice tohoto území se
vedly v 17. a 18. století vleklé soudní spory. Dodnes jsou
v terénu dobře patrné hraniční příkopy a mezníky velko-
statků Hořovice a Dobříš.

Zatímco listnaté su�ovité porosty na prudkých svazích se
zachovaly zřejmě díky jejich nepřístupnosti, smíšené po-
rosty na mírnějším svahu byly pravděpodobně úmyslně
vysazeny původními majiteli. V obou případech je věk po-
rostů dle hospodářské knihy kolem 200 let, někteří jedinci
(hlavně listnáče) jsou určitě starší kolem 250-300 let.
Na Kloboučku byla založena rezervace, jak se můžeme do-
číst v hospodářském plánu pro lesní správu Obecnice
z roku 1937 (již za působení Vojenských lesních podniků):
„V dobách, které předcházely urychlenému zavádění smr-
ku na úkor dřevin jiných – zejména listnatých- v důsledku

(pokračování na str. 12)
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tehdejšího poklesu jejich renta-
bility, byly na území nynější les-
ní správy, podobně jako v celém
lesním hospodářském okrese
brdském, poměry smíšení dřevin
značně odchylné. Smrkem byl
postupně vytlačován buk, dub,
holosečným hospodářstvím též
jedle, která i s listnáči v době
novější zanikala i vlivem vzmá-
hající se zvěře vysoké a srnčí,
nebo� tato spásala nálety pod
mateřskými porosty se objevují-

rubce. Pak již louka osiřela, jen myslivci zde byli častými
hosty, zejména v době jelení říje. Za éry socialismu zde kro-
mě lesních zaměstnanců téměř nebylo živáčka, až když
vyšla v roce 1998 kniha Jana Čáky o Středních Brdech,
začali se zde objevovat obdivovatelé této končiny. Dnes
je zde , zejména o víkendech , poměrně čilý pohyb cyklistů
i pěších turistů. Ti zde mohou vidět louku s nízkou trávou,
kterou zde stačí spást jelení, takže se většinou nemusí se-
kat, malý čtvercový rybníček napájený vodou z rašeliniš�,
prostý lovecký srub s přístřeškem, původní roubenou stud-
nu , lipovou alej, výsadbu exotických parkových dřevin
a kamenný monument na památku bývalé hájovny. A také
obrázek sv.Václava, který jako patron země České shlíží
z bývalého nejvýše trvale osídleného místa uvnitř Čech
na svoji zemi…

Václav Perneger

Zajímavosti z našich Brd
(dokončení ze str. 11)

cí a znemožňovala tím přirozené zmlazování i ve skrom-
ných zbytcích kmenovin zmíněných dřevin. K uchování pů-
vodnosti někdejší formy porostní bylo již v prošlém lesním
hospodářském plánu, tj. 1928-1937, pamatováno tím, že
byly vyňaty pravidelného hospodářství části lesního oddě-
lení 33 a 39 v partii Klobouček jako částečná rezervace,
která byly na ploše 6,42 ha oplocena.“

Tato „reservace“ byly respektována lesním personálem
po dobu přibližně čtyřiceti let, pak se její menší část odtěži-
la. V posledních dvaceti letech pak postupně došlo na ce-
lém území, tj. na přibližně 25 hektarech, k oplocování jed-
notlivých porostů a přirozenému zmlazení lesa. Vzhledem
k bohatému stanovišti tak vznikla spodní část lesního
patra, tvořená hlavně bukem a klenem , méně pak jedlí, ja-
sanem, a jilmem. Václav Perneger

Z knihy 100 zajímavostí ze starých Brd přepsal bs

Carvánka

Na jihozápadním svahu Toku v nadmořské výšce 848
metrů leží lesní louka s loveckou boudou. Na tomto místě
stávala až do vzniku vojenské střelnice hájenka Carvánka.
Již na mapě z roku 1748 bylo vidět louku s obydlím. Jestli
již tenkrát zde bydlel lesní hajný, nebo to bylo obydlí dře-
vorubců či uhlířů, to se již nedovíme. V 19. století zde však
již určitě stávala hájenka napůl kamenná napůl roubená,
na jejich základech stojí od roku 1999 jednoduchý lovecký
srub.

hájovny byla ješ-
tě využita počát-
kem třicátých let
při odlesňování
blízké cílové plo-
chy Tok jako
ubytovna pro
rusínské dřevo-

 V roce 1919 byla postavena majitelem hořovického pan-
ství hájenka nová, a to jen o pár metrů níž, než stávala pů-
vodní, tam, kde je nyní kamenný monument (vybudovaný
obecnickou trempskou osadou Fabián pozn.red). Stavba to
byla poměrně výstavná, roubená, na křížovém půdorysu.
Zanedlouho však tato stavba musela zmizet, protože
na temeni Toku byla po roce 1927 projektována cílová plo-
cha dělostřelecké střelnice. A tak v roce 1931 hájovnu
určenou k demolici od Vojenských lesních podniků odkou-
pil nadlesní strašické lesní správy Emanuel Horák. Hájen-
ka byla rozebrána a opět postavena ve Strašicích poblíž
křižovatky u lesní správy. Hospodářská budova poblíž
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PYŽAMOVÝ BÁL
Tak jsme se zase pěkně vyblbli. Tentokrát se lístky pro-

dávaly už v předprodeji a sál byl jako vždy zaplněn.
Naše obecnické zkušené ženy a dívky si připravily tradič-

ní taneční vložku pod vedením tancmajstra Kima – Járy
Krejčího, do představení bylo zapojeno exotické ptactvo,
které se projevilo i trochou kuchyňského exibicionismu.
Ovšem bylo zastíněno provokativním sexistickým tancem
našich obecnických tanečnic (dle redakce - propagátorek
obecnického „folkloru“). Příjemnou atmosféru navodil od
začátku nezastavitelný známý a skvělý moderátor Pepa
Hudeček, nejenom svým slovem ale také svým zpěvem.
Poté již tradiční kapela Ajeto v čele s Vašíkem Plecitým
rozjela pravou pyžamovou zábavu. Večer doplňovaly i sou-
těže, při kterých se lidstvo bavilo a vrcholem bylo vyhod-
nocení pyžamovo-maskových převleků, které hodnotili
přítomní pyžamáci a pyžamačky. Třetí byla banda mexic-
kých pyžam, druhá dle všeho mimina (dle jiných sper-
mie ☺), první cenu si odnesla peřina (dle jiných, peřinový
povlak vyplněný nafouknutými ochranami vaginálních
sond, ale prý příjemných na omak ☺ – asi dostanu na „no-
sák“). Celkově vyhodnoceno, skvělá akce, skvělé organizá-
torky a organizátoři, skvělé tanečnice, skvělá nálada,
prostě se to zase povedlo. Tak zase příště. bs
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  SLAVOJ Obecnice         STOLNÍ TENIS

Černá série pokračuje, už 13 zápasů čeká "A" tým na výhru
v Krajské soutěži 1. třídy. Trápí nás především absence
našich klíčových hráčů z důvodu nemocí, cestování a ne-
dostatku času. Náš tým také z pracovních důvodů opustil
Tonda Hušek, který se vrátil do Voznice. Za jeho působení
u nás zaslouží velké poděkování. Nikdo v týmu však
neztrácí naději, že se nám v play outu, jenž následuje hned
po skončení základní části, podaří příslušnost v této soutě-
ži uhájit.
Poslední zápasy:
Slavoj Obecnice – Sokol Lány 6:10
Slavoj Obecnice – KST Rakovník "B" 4:10
Slavoj Obecnice – Sokol Hudlice 2:10
Následující zápasy:
Slavoj Obecnice – Sokol Mníšek p. Brdy "B" 25. 2. od 17 h.
Slavoj Obecnice – SK Březnice 26. 2. od 10 h.
"B" tým si v Krajské soutěži 2.třídy vede o poznání lépe.
Bohužel i ten však vinou změn v "A" týmu přišel o dva čle-
ny základní sestavy. Udržet se tedy na současném 7. místě
tabulky, které jako první zaručuje vyhnout se zrádnému
play outu bude velmi obtížné.
Poslední zápasy:
Slavoj Obecnice "B" – TJ Olešná 10:8
Slavoj Obecnice "B" – Sokol Hudlice "B" 4:14
Sokol Nižbor "B" – Slavoj Obecnice "B" 10:8
Sokol Příbram "B" – Slavoj Obecnice "B" 12:6
Následující zápasy:
Slavoj Obecnice – SK Březnice "C" 25. 2. od 13.30 h.
Slavoj Obecnice – SK Březnice "B" 26. 2. od 13.00 h.

ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA

Jako oddíl stolního tenisu jsme se 11. 2. 2017 zúčastnili
Zlatého nugetu Bečánova. Vytvořili jsme posádku
jamajského bobu a jejich fanynek. Přípravy byly veliké
a vyplatilo se, protože v obrovské konkurenci, která
na tomto závodě každoročně panuje jsme zvítězili v kate-
gorii EXOTI ☺. ZP

7. 1. Cerhovice 3 : 9 Obecnice
14. 1. Obecnice : Solopisky
22. 1. Nové Strašecí 4 : 8 Obecnice
29. 1. Lány 1 : 5 Obecnice
4. 2. Obecnice 6 : 8 HT Mníšek
11. 2. Černošice B 0 : 3 Obecnice
18. 2. Obecnice 2 : 5 Příbram 99

Celková tabulka Z Skóre B +/-
1. TJ Sokol Solopisky 12 91:29 20 12
2. TJ Slavoj Obecnice 12 67:37 20 14
3. HT Mníšek pod Brdy 13 101:88 19 10
4. HK Příbram 99 13 70:53 15 1
5. SK Černošice B 12 38:57 9 -5
6. SK Viktorie 1935 N. Strašecí 13 50:85 7 -11
7. TJ Sokol Cerhovice 13 49:73 6 -13
8. HC Lány 12 38:82 4 -13
Zdroj http://vysledky.lidovky.cz bs

SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej
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SLAVOJ Obecnice         FLORBAL – PFL

Slavoj Bečánov se 29. 1. ukázal v „novém kabátu“ proti
SK Alien Černošice a Palermu Příbram a dresy jsme hned
pokřtili 6 body ☺. Alien Černošice vcelku Bečánov potrá-
pil, ale 3 body za výhru 5:3 jsme brali my. Body: Jan Čížek
3+0, Lukáš Stejskal 2+1, Pavel Steiner 0+2. Mnohem těžší
zápas se očekával proti Palermu PB, ale skutečnost byla
jiná. Slavoj vedl už 5:0, když Palermo dalo jediný gól.
Výhra 6:1. Body: Pavel Hudík 4+1, Jan Čížek 1+0, Petr
Mužík 1+0, Vít Pešl 0+1, Tomáš Řepík 0+1, Marek Roubí-
ček 0+1, Zdeněk Malý 0+1. Skvělý výkon našich gólmanů
Jarina Kozáka a Tomáše Řepíka, kteří byli famózní.

Šňůra neporazitelnosti se nezastavila ani 5. 2. proti
Milínu a proti těžkým, a hlavně běhavým Green Bottles.
Vždy si přejeme vyhrát a v hledišti mít fanoušky. Dnes se
povedlo obojí a moc děkujeme všem, co se přišli podívat
a zafandit. Moc to pro nás znamená a snad jsme se vám
dostatečně odměnili. Od 15 hodin jsme se utkali s Milínem,
i když jsme celý zápas vedli, nebylo to lehké a Milín, přes-
tože hraje níže v tabulce, trápí každé soupeře. Výhra 5:3.
Body: Petr Mužík 2+1, Pavel Steiner 2+1, Lukáš Stejskal
1+0, Vít Pešl 0+2.

Druhý zápas proti Green Bottles byl nesmírně těžký
a hlavně už první zápas nás stál hodně sil. Naštěstí přišel
vypomoci Petr Svoboda a od druhé třetiny nastoupil i Pa-
vel Hudík a Marek Roubíček. Zápas byl vyrovnaný a vy-
hrocený - 8 vyloučení svědčí o všem. Green Bottles většinu
času držel míček a my jsme hrozili z protiútoku. Tři a půl
minuty před koncem jsme prohrávali 2:3, pak se napřáhl
Jiří Vavroch a srovnal na 3:3, minutu před koncem zápasu
se Jiří napřáhl znovu, jeho střelu za brankáře soupeře pro-
tečoval skvěle Petr Svoboda a výsledek byl 4:3, který už
jsme si pohlídali. Body: Petr Svoboda 2+1, Jiří Vavroch
1+1, Nikča Vokurková 1+0, Vít Pešl 0+1, Marek Roubí-
ček 0+1.

19. 2. nás čekali poslední dva zápasy základní části.
Bohužel jsme vybojovali jen tři body z možných šesti. Těž-
kou hlavu si z toho neděláme, i přesto, že jsme v zápase
s Rosenthal Lions vedli o dvě branky. Tato sezona se nám
hodně povedla a my se te
 musíme připravit na play-off,
které nás čeká už o víkendu 25. - 26. 2. Bečánov vs FC Kří-
žák 12:3. Body: Pavel Steiner 3+0, Marek Roubíček 3+1,

Pavel Hudík 1+2, Petr Mužík 2+0, Lukáš Stejskal 2+0,
Nikča Vokurková 1+1, Vít Pešl 0+2. Bečánov vs Rosen-
thal Lions 4:7. Body: Pavel Hudík 3+0 (2x SN), Lukáš
Stejskal 1+0, Marek Roubíček 0+2.

Výsledky ze ZLATÉHO NUGETU BEČÁNOVA (11. 2. 2017) budou uveřejněny v příštím čísle
Obecnického zpravodaje.

zápasů. Fanoušci se tak mů-
žou ještě těšit na pořádnou
dávku soubojů. Tak to bude
pokračovat až do semifinále.
Finále se rozhodne na jedno
jediné utkání.

Opravdu moc bych chtěl
poděkovat našim fanouškům -
všem, kteří se na nás chodí
dívat a podporovat nás. Je vás
stále víc a my si toho moc
vážíme. V každém zápase se
snažíme urvat vítězství hlav-
ně pro vás, protože vy jste náš
motor! ☺                         LS

Základní část PFL je u konce a naším soupeřem
do PLAY-OFF je tým Panthers Příbram. Hraje se osmifi-
nále na dva vítězné zápasy, celkem se tedy mohou odehrát
tři. První zápas nás čeká v sobotu 25. 2. a druhý v neděli
26. 2., začátek vždy ve 13.00 hodin. Pokud zvládneme
vyhrát oba, postupujeme do čtvrtfinále, kde se hraje už
na čtyři vítězné zápasy, a tak se může odehrát celkem sedm

Nejmladší fanoušek
Má�a Steiner
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Zveme Vás na

DĚTSKÝ
KARNEVAL
v neděli 5. března 2017
od 14.00 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici.

Pro děti budou připravené soutěže,
odměna za nejlepší masku a bohatá tombola.

Vezměte sebou dobrou náladu
a přij�te se pobavit se svými dětmi.

OBECNICKÝ MASOPUST
Letošní téma má název Na hradě a v podhradí

Občas se mě někdo ptá za jakou masku jít do průvodu.
Na hradě se pohybovali králové, princezny, strašidla,
zbrojnoši, pážata, služebnictvo dvořanstvo, šaškové se též
pohybují po hradě, prostě co vás napadne. A v podhradí
sedláci, lapkové, řemesníci, zvířata, ženštiny pochybné,
vojáci a také prostě co vás napadne. V průvodu by se měla
vyskytovat bečánovská mučírna, ba i banda lapků z celého
kraje, tak si vezměte raději masku. Mučeni a olupováni prý
budou ty masky bez masek. Ale nebojte se určitě to přežije-
te. A dobroty i mok zrzavý se bude vyskytovat. Ba i jakási
scéna z historie bečánovské, pardon obecnické. Ale to už
bude překvapení, ba i pro nás samotné ☺. Tak neváhejte,
chystejte se, masopust je za chvíli. bs


