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Masopustní čas probudil se v nás, mladí i starší, ba i děti,
svoje masky shánět letí, připravíme zabijačku, koblihy
i pivo, by nám bylo dobře, nebylo nám tklivo, s myšlenkou jen na radosti, v očích jenom veselost, pohodu a
srdce hostí, prostě a všeho je dost. Trocha vjeršování
nezabije, vždy v Obecnici tam se žije. U nás má masopustní průvod dlouhou tradici, sice ne takovou jako mají
v Bohutíně, kde masopust drží nepřetržitě snad už přes
devadesát let. Škoda, že nemáme průběhy masopustních
průvodů zaznamenány, jen už někde v hlavách pamětníků. Novodobá tradice je možná trochu odlišná, ale má
také svoje kouzlo. Když starosta předá právo a moc nad
obcí maskám a šéfovi masopustu, začnou se dít věci.
Letos se masopust oblékl do trochu fiktivní historie bečánovské. Je pravda, že historické dokumenty nelze dohledat, ale obecnická tvrz opravdu existovala. Jestli v ní
opravdu žil zeman Fridolín Bečánovský, to už nikdo nezjistí, a jestli opravdu nechal jako žárlivec zazdít svoji
manželku Janu do sklepení tvrze, to se taky už nedozvíme.
Jisté je to, že v místech tvrze se bílá paní Jana Bečánovská opravdu zjevuje. Musíte chodit na procházku kolem
půlnoci v místě, kde se říká Na hradě či dále V braňkách
a paní Janu Bečánovskou určitě potkáte. Jen musíte
slušně pozdravit, aby se nezlobila a nedopadli jste jako
okolní lapkové Hůlové, Kalhoáci či Haáci. Ti zasazeni

do klády za trest pracovati museli pro obec a pro ten náš
obecnický poklad - starostu Jaros...., pardon Pepu.
To myslím, Bílá paní „Jano“ , jen v legraci, vždy mne
znáš. Já už těch přebreptů nakecal. Tak se dostávám
zase od masopustu k těm našim vnoučatům. Jak byste
asi reagovali na otázku, kterou jsem dostal od naší Malvínky: „Dědo, proč prdíš?“ Ani už nevím, co jsem jí na
to breptal. O dovolené jsme s nimi společně zpívali písničku Generál Laudon jede skrz vesnici. Když za Toníkem přijel dědeček Václav z Valašska, hned mu ji musel
přezpívat. Ovšem trochu si ji upravil: „já jí pomiluju,
ona dělá mek, mek, mek…“ Od té doby to v té písničce už
jinak nezpívám. Ale zpívali hříšníci natažení na bečánovská mučidla. Stačilo přitáhnout provazy na skřipci.
Jedna z těch, která útrpným právem bečánovským
mučena byla, ty všechny zpropadené klevetnice vyzradila
a ony pomlouvačné byly zapsány do Smolné knihy Bečánovské, trestány budou při jiné akci obecnické. A že to
je seznam předlouhý. Jinak obecnické mučící nástroje
jsou replikami, kterými ženštiny muže kdysi trápily. Valchovací váleček, prkýnková palečnice aj. Sám starosta
vyzkoušel mučení na skřipci takzvaným valchováním,
a i když jsme mu natahováním záda napravili, doporučeno
bylo skřipec rozebrati a ženám odpustiti. Proto ho mají
obecnické ženy tak rády. On mne asi už méně. Hehe ☺ bs

Obecnický MASOPUST
4. 3. 2017
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Multifunkční hřiště Obecnice
CZ.1.15/3.3.00/83.01870
Výstavba byla spolufinancována z ROP Střední Čechy

E

D

Jubilea v březnu slaví a budou slavit

Jubilea v dubnu budou slavit
Sirotková Hedvika 75 let
Jana Varvařovská 65 let
Růžena Zelenková 70 let
Marie Liebnerová 65 let
Jiří Neliba 70 let
Martina Šeflová 50 let
Marie Bartůňková 75 let
Jaroslav Kadlec 70 let
Josef Roušal 65 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

E

D
VZPOMÍNKA

S velkou láskou a stálou bolestí
v srdcích vzpomínáme na našeho
milovaného manžela, tatínka, dědečka

Vladimíra Nelibu.

4. dubna 2017 to budou dva roky, co nás opustil.

Stále vzpomíná manželka, syn a dcery s rodinami.

Místní skupina ČČK Obecnice
V zasedací místnosti Obecního úřadu v Obecnici se 7. 3.
2017 konala členská schůze. Součástí byla i přednáška
MUDr. Evy Svobodové na téma Mikrobiomy našeho těla.
Téma bylo velmi zajímavé a paní doktorce za její přednášku
děkujeme. Poté se rozběhla živá diskuse o všemožných
tématech, samozřejmě i s občerstvením, které obstaraly
ochotné členky naší skupiny ČČK.
bs

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

a pradědečka

Projekt
„Rozšíření dětského hřiště na zahradě MŠ Obecnice“
byl realizován za příspění prostředků státního rozpočtu ČR,
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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SDH Obecnice

ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA 2017

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.

Výsledky

Měsíc tání sněhu je už v podstatě za námi a bylo i u nás
vidět, že to nebylo tak rychlé, jak meterologové předpovídali. Když už jsme mysleli, že nebudeme muset u nikoho zasahovat, opak byl pravdou. Ve středu 22. února jsme byli
v 15:36 povoláni na čerpání vody v Oseči. Po příjezdu na
místo události byla zjištěna prosakující voda do sklepa.
Jelikož voda stále přitékala, tak to byl „běh na delší tra“.
Nakonec se podařilo hladinu snížit až do čerpatelné výše.
Stále se setkáváme při těchto zásazích s faktem, že většina lidí má rovné podlahy (bez tzv. šachtice). Každé čerpadlo čerpá do určité výšky hladiny, poté když nasaje vzduch,
už nečerpá. A tak se stane, že i okolo 10 cm hladiny zůstává stále na podlaze, s čím nejde bohužel nic udělat. Když
bude ve sklepě v nejnižším místě udělaná šachtice na čerpadlo, dokážeme sklep vytáhnout „do sucha“. V opačném
případě toho nejsme schopni.
Určitě jste zaregistrovali, že v sobotu 4. března probíhal
v naší obci Masopustní průvod. Jak už se stalo tradicí, tak
i letos jsme se v hojném počtu zúčastnili. I když nás původně mělo jít ještě více, ale proměnlivé počasí si na některých
vybralo svou daň. I tak si myslím, že se akce povedla a my
se těšíme už na další rok. A jaké jsme měli kostýmy? Jelikož bylo téma „na hradě a v podhradí“, tak jsme byli duchové - pro nás neobvykle v bílém.
Poslední akcí, na které jste nás měli teoreticky všichni
potkat, bylo zvaní na naši hasičskou zábavu. To probíhalo
odpoledne v sobotu 11. března. Jsem rád, že jsme se na toto
zvaní opět sešli v celkem hojném počtu. I tak nám v jednotlivých skupinách trvalo zvaní až do večera.
Když čtete tento článek, tak zábava už zřejmě proběhla,
já pevně doufám, že v pořádku a všem se líbila. Přeji vám
krásné prožití zbytku března a a nám sluníčko pěkně svítí.
Vždy nám dává lepší jarní náladu.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Nejstarší posádka: 7 - Šlapej dál - Kuncl - Kuncl - Kříž
(50-55-58)
Nejstarší účastník: paní Urbanová (to se neříká ☺)
Nejmladší posádka: 18 - SDH Dubno kids - Šnoblová Kutlák - Gahler (09-09-05)
Nejmladší účastník: podle ročníku Šnoblová - Kutlák - oba
09 z posádky 18 - SDH Dubno kids
Bloudivci: 17 - Edison 2017 - Pablo - Maras - Edison

VÝSADBA pstruhů a možnost přispět
na jejich zakoupení
V polovině dubna se
opět chystá výsadba
pstruhů do Malého
Veského rybníka.
Všichni mají nyní
možnost přispět libovolnou částkou. Pro
informaci se cena odvíjí dle velikosti pstruha, např. pstruh
o velikosti 18 cm stojí 18 Kč. Vzhledem k tomu, že pstruzi
budou potřebovat určitou dobu, aby vyrostli, prosíme opět
všechny rybáře malé i velké, aby dodržovali zákaz rybolovu.
Pokud se pstruhům bude dařit a dosáhnou požadované
míry, uskuteční se znovu výlov. První společný výlov uskutečněný na zimu, byl milou událostí, které se zúčastnilo
120 lidí a ulovilo se asi 130 ryb. Ti, kteří přispějí, nebudou
při příštím výlovu platit startovné, ani za úlovky.
Příspěvky můžete zanést na tyto adresy do 2. 4.
2017.
Oldřich Srch, Obecnice 133, mob. 607 758 506
Tomáš Srch, Obecnice 426, mob. 732 700 400

Exoti

1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

Děti

1. místo 12 - Siams
2. místo 18 - SDH Dubno kids
3. místo 14 - All Black junior

Ženy

1. místo 27 - Sestry v akci
2. místo 15 - Uvidíme (se) v cíli
3. místo 34 - Vosy z rezervace

Chrti

1.
2.
3.
4.
5.

místo
místo
místo
místo
místo

32+33 - Kokosy z Obecnice + Kokoski
11 - Japonský sport
13+14 - All Blacks + All blacks junior
34 - Vosy z rezervace
27 - Sestry v akci

3 - Chci wohnout
1 - Zlej sen
8 - My tři
29 - Kuklus klan
23 - 198.klidně

Večerní disciplíny:
Dětská hra - všecko povalit fofrem - někdo to vyhrál, ale
tyhle dětský hry by měli asi vyhrát všichni zúčastnění...
Pila dvojmužná - po mnoha letech se dá říct, že to mělo krapet švuňk
1. místo - Petr + Rosa - 20 s
... v těchto místech veškeré dochované záznamy končí ...
Dekomlat byl a někdo ho vyhrál ! ☺
Kdo vyhrál dekomlat, byl večer nejchytřejší!
Více zde:
http://znb.webnode.cz/archiv/a2017/vysledky-2017/

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 30. 3. 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 dubnového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude ve čtvrtek 13. dubna 2017

4

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Březen 2017

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Masopust ve škole
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 proběhl na 1. stupni naší školy
„Masopust ve škole“.
Žáci si prohlubovali znalosti, které se váží k tomuto zimnímu svátku. Děti si na tento den připravily tradiční i novodobé masky. Ani učitelé se nenechali zahanbit a převlékli se za námořníky. Pro žáky byl připraven pestrý program.
Ve druhé třídě probíhalo masopustní čtení s paní Karasovou, alias včelkou. Paní Karasová dětem přiblížila tradiční
oslavy svátku v obci. Četla jim o zvycích a pověrách. Druháčci paní Karasové také přečetli krátký článek. Ukázali,
že dokáží pracovat s textem, vyhledávat důležité informace
a kreslit pěkné ilustrace k tématu. O velké přestávce děti
ochutnaly tradiční masopustní koblihy z místní pekárny.
Děti byly nadšené z masopustních her v tělocvičně. Největší úspěch mělo předávání vepřové kýty a koblih ☺ .
Všichni si masopustní den užili. Těšíme se na další české
tradice, které na naší škole dětem rádi připomínáme.
Námořníci

„Moc se mi na Masopust nechtělo, protože ho neslavím, ani
jsme neměla masku. Ale docela jsme si to užili. Tancovali
jsme macarenu a pak soutěžili. Masky ostatních se mi
líbily.“
Tereza Mittelbachová
„Na Masopust jsem šla s Alenkou Duškovou ve společné
masce. Převlékly jsme se za siamské dvojčata. Maminka
Alči, paní Dušková, nám ušila obrovské kalhoty a sešila
dvě trička dohromady. Byla to legrace. Musely jsme spolu
sedět v jedné lavici, společně chodit i na toaletu. Den jsme
si užily.“
Štěpánka Tomcová
„Masopust byl super. Skoro všichni z naší třídy měli masky. Dostali jsme pracovní listy na téma Masopust. Něco
jsme řešili samostatně, někdy jsme pracovali i ve dvojicích.
Pak jsme šli do tělocvičny, kde na nás čekali ostatní žáci
z prvního stupně v maskách. Tancovali jsme a soutěžili.
Já jsem si to užil.“
Antonín Herynek
„Na Masopustu byla sranda, skoro všichni měli masky.
Více bylo moderních masek, ale našly se i masky tradiční.
Já jsem se převlékla za jednorožce. Všichni učitelé byli
námořníci, moc jim to slušelo. Celý den mě bavil.“
Barbora Oktábcová

Valentýnská Škola Zdravé 5
Postřehy žáků 5. třídy
„Dne 23. 2. se na naší škole uspořádal Masopust. Paní učitelka nám dala pracovní listy na matematiku a český jazyk.
Třetí hodinu jsme byli v tělocvičně a tam se tancovalo. Učitelé se převlékli za námořníky. Také jsme dělali skupinovou
práci.“
Vojtěch Kadlec

Na Valentýna zavítala mezi žáky druhé a páté třídy paní
Monika Urbanová ze Školy Zdravé 5. Škola Zdravé 5
prakticky přibližuje dětem zásady zdravého a pestrého
stravování. Pro žáky byly připraveny dva programy –
(pokračování na str. 5)
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Valentýnská Škola Zdravé 5

(dokončení ze str. 4)

Vaření se Zdravou pětkou (II. třída) a Zdravá párty (V. třída).
Paní Urbanová seznámila žáky s 5 základními zásadami
zdravého stravování – správným složením jídelníčku,
ovocem a zeleninou, pitným režimem, zásadami hygieny
a bezpečnosti potravin a přípravou zdravé svačinky. Děti
plnily různé úkoly ve skupinkách skupinek. Po teoretické
části, následovala praktická příprava pokrmů ve školní
kuchyňce. Žáci „uvařili“
tvarohovou pomazánku,
plněné papriky a ovocný
koláč, k pití namíchali
zázvorovou limonádu.
Druháčci připravovali
společnou svačinku na
téma rybník, dvorek, les a Vánoce. Do tvoření přidali hodně fantazie a vtipu. Samozřejmostí byl úklid pracovních
ploch, pomůcek a celé kuchyňky. Na připravených pokrmech si žáci společně pochutnali. Na závěr valentýnského
setkání žáci dostali dárečky Zdravé 5 - recepty a samolepky. Paní učitelky ocenily pěkné didaktické a metodické
materiály, které použijí v dalším vyučování zdravého životního stylu. Cenné informace pro rodiče lze najít na stránkách http://www.zdrava5.cz/pro-rodice.
Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová

plásty, vykuřovadlo a další pomůcky, které pan Burian přinesl. Rádi
jsme přijali pozvání od pana Buriana, na jaře se půjdeme podívat na
nový úl. Moc se těšíme.
Dopoledne bylo
doplněno čtením
o Čmeldovi a Brumdovi z knihy Příběhy včelích medvídků Jiřího Kahouna. Nechyběla včelí hudební chvilka, děti
si pamatují písničky ze stejnojmenného seriálu. Netradiční výuka děti bavila, dokonce si přinesly i plyšové hračky
(Čmeldu a Brumdu). Přemýšleli jsme, v které pohádce se
včely objevují, vysvětlovali jsme si i přirovnání „pilný jako
včelka“, ale to už děti znají, díky povídání pana Buriana.
Mgr. Jana Pokorná

Divadélko ABRAKAMUZIKA
Dne 22. 2. naši školu navštívilo interaktivní hudební divadélko ABRAKAMUZIKA. Byla
tam témata o mezilidské komunikaci, sociálních vztazích, závislosti, patologii, životním stylu, atd. Nejvíce se mi líbilo, jak
Robin docela dobře zazpíval
písničku od Pharrelle Williamse "get lucky". Více informací si
můžete najít na jejich stránkách www.abrakamuzika.cz.

Filip Kuchař, VII. tř.

VČELIČKOVÉ DOPOLEDNE
Žáčci druhé třídy se hodně zajímají o přírodu. Zdenda
Soukup nám ve škole hodně vyprávěl o svém dědovi, který
se zabývá včelařením. Pana Buriana jsme pozvali mezi nás,
aby dětem předal cenné informace o této zálibě. Děti poslouchaly s nadšením, seznámily se s pojmy - královna,
trubec, dělnice, med, plást, úl, medomet… Nejvíce je zaujaly

Básníme anglicky
Od paní učitelky anglického jazyka Markéty Bajerové
jsem obdržel básničky, které děti tvořily v hodinách anglického jazyka na téma valentýnské veršování.
Rád uveřejňuji a věřím, že si je čtenáři přeloží i do jazyka
českého. ☺
red. bs
Roses are red, I love your breath,
When I’m with you, I’m speaking the truth.
Jakub Klobouček, VIII. třída
Roses are red, Like your life too,
You are beautiful, And I love you.
Antonín Matějka, VIII. třída
Roses are red, Without you I’m sad,
Let your heart be mine, And my eyes will shine.
Adéla Němcová, Tereza Kiliánová, IX. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
V pondělí 20. 2. nás opět navštívila lektorka z OFČR Čapí
hnízdo s posledním výukovým programem na téma: „Pan
ošetřovatel“. Seznámila děti s prací ošetřovatele, kdo
je a co dělá, že se stará o exotická zvířata (klokani, surikati, lemuři atd.). Přiblížila život zvířat: kde žijí a čím se živí,
co potřebují ke svému životu – různé obrázky. Na závěr si
děti zahrály hru na klokany.

to vlastně ten masopust je. Se zájmem si prohlédly maškarní výzdobu, masky a různé obrázky přibližující masopustní atmosféru. Také si vyrobily v dílničkách papírovou masku. Na závěr si mohly děti zakoupit upomínkové předměty.
Hned na další den (tj. ve středu 23. 2.) byl ve školce pro
děti připraven dětský karneval, na který si děti samy vyrobily masky, některé si přinesly masky z domova, samy si
připravily malé pohoštění, nechyběly ani soutěže. Dětem se
karneval velice líbil.

Na dopolední výlet si děti vyjely ve středu 22. 2. do Bukové,
kde byl pro děti připraven program na téma: „Masopust
v Čechově stodole“.
Formou vypravování
různých příběhů byly
děti seznámeny s tradicí a zvyky o masopustu,
které důležité masky
nesmí chybět v masopustním průvodu a co

Děti se velice těšily na vystoupení „Kouzelníka Rena“,
který navštívil naší mateřskou školu ve středu 8. 3. Hned
v úvodu si kouzelník děti získal tím,
že se všichni nejprve naučili kouzelné zaklínadlo a
pak začala kouzelnická rozcvička:
rozcvička prstů,
tančení a vyhrnování rukávů. Nejprve, za spoluúčasti dětí, bylo
kouzlení s míčkem, s hůlkou a
zvířecími kartami
(lev, lachtan opice,
(pokračování na str. 7)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
(dokončení ze str. 6)

gorila, želva, pejsek, žirafa), s barevnými šátky, s nafukovacími balonky, s číší s vodou, s kapesníčky, s kouzelnou
krabicí se živým králíčkem a s kovovými penězi. Děti byly
po celou dobu nenásilnou formou vtahovány do kouzlení.
Představení se dětem velice líbilo a ještě dlouho si o kouzlení vzájemně vypravovaly.
Děti velice baví si vzájemně připravovat společnou ranní
svačinku za asistence tety kuchařky. Úterní příprava svačinky (14. 3.) se opravdu vydařila. Kuchtíci ve složení:
Emička, Lucka, Romanka a Maxík si pro své kamarády
připravili „Pizzu se šunkou a sýrem“. V kuchyni si počínali opravdu zručně. Pak se společně s tetou kuchařkou
podívali, jak se taková pizza peče v konvektomatu. Při pojídání svačinky všem dětem chutnalo. Na závěr se kuchtíci
zeptali svých kamarádů, jak jim chutnalo a paní kuchařky
se zase zeptaly dětí, jak se jim vařilo.

Jak se ti vařilo?
Emička – vařilo se mi dobře,
Maxík – vaření ve velké kuchyni se mi líbilo, Lucka – moc mě
to bavilo, Romanka – vařilo se
mi dobře.
Jak ti chutnalo?
Věruška – pizza mi chutnala,
Lucka – moc mi chutnalo, Eliška – chutnalo mi.
Vyzkoušíš pizzu doma?
Romanka – určitě ano, Emička
– ano.
V úterý 14. 3. jsme navštívily místní knihovnu v Obecnici. Pod vedením Kristýny Strmiskové si děti z 2. třídy
vyrobily obrázek z barevného papíru a děti z 1. třídy si
poslechly pohádku: Tři přadleny. Dětem se v knihovně
líbilo a už se zase těší na další setkání.

INZERCE

CZECH PHOTO o.p.s.
Galerie Františka Drtikola Příbram
zvou na výstavu

CZECH PRESS PHOTO 2016
do 26. 3. 2017
V Galerii Františka Drtikola Příbram
Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 17 hodin

VÝSTAVY • Chvilka dějepisu
V letošním roce by měla být na zámku
v Březnici výstava věnovaná arcivévodoví Ferdinandu II. Tyrolskému.
Se zámkem v Březnici jeho osobu
spojuje to, že se zde v roce 1557 tajně
oženil s měšanskou dcerou finančníka Filipínou Welserovou. V létech
1526 až 1564 byl českým králem Ferdinand I., který jmenoval
svého mladšího syna Ferdinanda II. Tyrolského místodržícím pro Čechy i vedlejší země Koruny české. Termín místodržící označuje zástupce nadřízené osoby (krále, císaře
apod.), za kterou v určitém správním obvodě (regionu,
zemi) přebírá funkci správce. Ferdinand II. byl místodržícím
v Čechách od r. 1547 do r. 1566. Letos je rovněž 450. výročí jeho
nástupu na tyrolský trůn v Innsbrucku v roce 1567.
E.T.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Celé Česko čte dětem

SOBOTNÍ RUČNÍ DÍLNY

Přijte si s námi počíst. Čteme
každé pondělí od 17.00 hodin. Jako
další čtení je připravena kniha
Čtyři a půl kamaráda. Čtěme dětem
20 minut denně a pomáhejme tak
rozšířit jejich slovní zásobu a podpořme jejich představivost.

Dne 11. 3. proběhlo kašírování masek. Dokončování
masek proběhne 25. 3.
Další sobotní ruční dílny budou 22. 4. - Jarní tvoření
(příspěvek na zajištěný materiál činí 50 Kč).

Z kroužku VŠEZNÁLEK
Starší děti
Se staršími Všeználky se začínáme na kroužku věnovat
divadelní tvorbě. Rozjeli jsme
projektový muzikál Lotrando a Zubejda. Je před námi
neskutečně mnoho práce.
Zatím jsem se začali věnovat
samotným písničkám z této
pohádky a dále nás čeká to nejhlavnější – rozdání scénářů
a rozdělení rolí. Samozřejmě o vyrábění a rukodělné práce
nepřijdeme. Musíme si sami vyrobit kulisy, rekvizity a také
některé z kostýmů.

Žáci MZŠ navštívili knihovnu
V pondělí 13. 3. navštívili žáci 2. třídy s paní učitelkou
Pokornou knihovnu. Společně jsme si četli z knížky Dášenka, čili život štěněte od známého autora Karla Čapka. Děti
byly velice pozorné a aktivní. Bylo vidět, že druháčky čtení
Dášenky velice bavilo. Myslím si, že pro některé se Dášenka stala inspirací pro domácí čtení. Všechny musím moc
moc pochválit za to, jak pěkně čtou. Těším se na další setkání s nimi.

DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 5. 3. se konal dětský karneval. Akce probíhala na
sále Staročeské hospody. Na karneval dorazily děti různých věkových kategorií, dokonce i ti úplně nejmenší.
Masek bylo rozmanitě mnoho. Bylo možné vidět například
čarodějnice, zvířátka, princezny, piráty, vojáky nebo třeba
gejšu. Pro děti byly připraveny tradiční i nové soutěže,
spousta odměn a bohatá tombola. Nechyběl y ani ceny
za nejhezčí masky. Děti byly spokojené a akci si řádně užily.
Mladší děti
Se školkovým Všeználkem jsme se začali věnovat příjemnému jarnímu počasí. Hned při prvním teplém paprsku
sluníčka jsme využili situace a udělali si venku několik
soutěží. Házeli jsme malými kruhy do obručí, zajeli si knihovnický slalom a zaskákali klasického panáka, kterého
jsme si sami namalovali. Děti si tak vysoutěžily malé odměny. Dali jsme se i do jarního tvoření, kdy jsme vytvořili
za pomocí špejlí, cukrářských košíčků, krepového a linového papíru krásné narcisy.

BEČÁNOVSKÁ KRASLICE
V sobotu 8. 4. proběhne tradiční vytváření Bečánovské
kraslice. Sejdeme se ve 14.00 hodin ve Spolkovém domě.
Prvních deset nejhezčích kraslic si domu odnese ceny.
S sebou přinést pouchy z vajec jinak bude materiál zajištěn. Připraveno bude i malé pohoštění.

Písničky z pohádek
V úterý 18. 4. budeme v knihovně zpívat písničky z pohádek. Začátek v 16.00 hodin. S sebou dobrou náladu.
Kristýna Strmisková
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Půjdem spolu do Betléma
Ovšem ne do toho Betléma ležícího na západním břehu
Jordánu v Palestině, kde se narodil Ježíš Nazaretský
a kam mu mudrcové z východu přinesli darem zlato, kadidlo a myrhu, ale do toho „našeho“, ležícího v centru města
Hlinska na rozhraní Žárských vrchů a Železných hor.
Nejstarší městskou stavbou je budova tvrze, v písemných
pramenech zmíněná již roku 1413, dnes sídlo sboru Českobratrské církve evangelické. Významnou památkou je barokní kostel Narození Panny Marie postavený v letech
1730-1745 podle plánů stavitele Donáta Morazziho. Vznikl
na místě původní gotické stavby, jejímž pozůstatkem
je hranolová kostelní věž. Za hodnotnou památku je považován rovněž Ježdíkův dům postavený roku 1904 na dnešním Poděbradově náměstí. Zdobí ho sgrafita od Mikoláše
Alše znázorňujícího Jiřího z Poděbrad a vítězství obyvatel
města na Švédy. Na náměstí je také k vidění barokní budova radnice z roku 1782, do současné podoby upravená
roku 1850 podle návrhu stavitele Václava Sitta. Z 19. století pochází novoromantická synagoga a klasicistní budova muzea, které bylo v Hlinsku založeno již roku 1784
a patří tak k nejstarším u nás. Opravdovou pýchou města
je ale ovšem již zmiňovaný Betlém, ležící na pravém břehu
říčky Chrudimky. Jedná se o soubor více než dvaceti roubených a zděných domků z poloviny 18. století, jejichž
malebné seskupení připomíná scenérie z lidových betlémů,
podle nichž celá čtvr zřejmě dostala i své jméno. Hlinecký
Betlém je dílem řemeslníků, kteří se po zrušení nevolnictví
začali stěhovat z venkova do měst za lepšími pracovními
příležitostmi. Týkalo se to i Hlinska, kde rychmburská
vrchnost pro nové obyvatele vyčlenila území obecních pastvin u břehu řeky. Přicházeli sem především hrnčíři a tkalci, ale i sedláři, ševci, truhláři, hračkáři a další řemeslníci.
Ještě v roce 1731 tu stála pouze dvě stavení a na zbytku se
pásl dobytek, zatímco o necelých sto let později byl již celý
prostor zastavěný chalupami. Mezi nimi zůstaly jen úzké
uličky, v nichž se údajně dalo dobře zabloudit. Tak vznikl
ojedinělý soubor lidové architektury, jehož hodnota spočívá mimo jiné právě v tom, že se až na výjimky nejedná
o uměle sestavenou expozici lidového stavitelství, ale o výsledek přirozeného vývoje. Typickým znakem domků
v Betlémě jsou bohatě vyřezávané štíty, zvané lomenice.
Lomenice bývaly převážně svisle bedněné, zakončené tzv.
kabřincem, na jehož vrchol se umisovala makovička. Výzdoba se soustředila na záklopová prkna a okřídlí-prkna
překrývající na šikmých stranách lomenice přesah střechy. Na záklopových prknech se obvykle uváděl letopočet
zbudování objektu, případně jeho přestavby, a jméno stavebníka. K nejstarším datovaným nápisům na záklopových prknech dochovaných v oblasti východních Čech, patří nápis na záklopě domku čp. 159: „Tento domek jest
wyzviženej z nákladu Jana Beneše roku 1765.“ Tento domek patří mezi největší stavby a zároveň je jako jediný
v Betlémě podsklepený. V minulosti k němu patřilo i malé
hospodářství a ve 2. polovině 19. století sloužil jako škola
a byt učitele. Naopak nejmenším dochovaných stavením je
domek čp. 62, který roku 1777 vystavěl František Vtípil.
Za návštěvu stojí domek čp. 157, hospoda U svatého Huberta, který je kopií starší stavby. Hlinecký Betlém je
od roku 1989 součástí Souboru lidových staveb Vysočina,
v roce 1993 byly první opravené objekty zpřístupněny návštěvníkům a od roku 1995 je část areálu prohlášena pa-

mátkovou rezervací lidové architektury. V současné době jsou zde
návštěvníkům celoročně přístupné
domky s umístěnými dílnami lidových řemeslníků a ukázkami
jejich bydlení.
Z centra Hlinska
jsem pak vyrazil
kousek za město,
kde nelze u jižní-

ho okraje Vojtěchova přehlédnout zajímavou rozhlednu.
Konstrukce rozhledny je řešená velmi originálně, z betonové základny, obložené žulovým kamenem, vyrůstá ocelová
konstrukce s točitým schodištěm, dřevěnými podlahami
a střechou. Celková výška stavby je necelých 17 metrů,
disponuje třemi vyhlídkovými ochozy, z nichž nejvyšší je
umístěn 12 metrů nad zemí a vede na něj 59 schodů. Lze
odtud spatřit Chrudimsko, Pardubicko s Kunětickou horou, kouřící komíny elektráren Opatovice a Chvaletice,
Žárské vrchy, v dálce pak vrcholky Orlických hor a Kralického Sněžníku, při dobré viditelnosti lze dohlédnout
až do Krkonoš. Rozhledna byla veřejnosti zpřístupněna
v roce 2010. Jestliže si v centru Hlinska máte možnost prohlédnout Betlém, tak při zpáteční cestě z rozhledny zpět do
města s největší pravděpodobností neminete Peklo. To vyrostlo v lesích na Čertovině a jedná se o unikátní zábavní
centrum jediné svého druhu nejen v naší republice, ale
i v celé Evropě. Pekelné království se totiž rozkládá celkem
na pěti patrech – do hlubin země sahá 12 metrů a k nebesům míří osmi metry. Při prohlídce pekla lze spatřit čertí
školu, trapírnu, Luciferův trůnní sál, Brundibářinu kuchyni, čertí šenk, komůrky sedmi smrtelných hříchů, Grizeldinu věštírnu a pekelné dno. Prostě čerti mají připravený pekelně nabitý program pro návštěvníky všech věkových kategorií. ☺ V celém interiéru vynikne skvělá práce
českých řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků, na jejichž
rukou peklo vyrostlo a díky níž je tak jedinečné a nenapodobitelné.
Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Hysterie kolem éček
Současný trend zdravého životního stylu je uvrhl
do nemilosti a příznivci biopotravin je označují
za škůdce. Prodlužují trvanlivost potravin zvýrazňují chu
a jsou také obviňována ze všeho možného – způsobují hyperaktivitu dětí, autismus, Alzheimerovu chorobu a vyvolávají rakovinu... Kapacity v oboru potravinářství útok
na éčka označují spíše za útok na zdravý rozum, více než
polovinu z nich totiž tvoří přírodní látky a některé běžně
kolují v našem těle. A díky opakovaným vlnám hysterie se
éčka stala nejdůkladněji kontrolovanými potravinářskými
ingrediencemi. Ilustrativním příkladem fámy je příběh kyseliny citrónové. Synteticky vyrobená odpovídá chemickým složením té přírodní, která se vyskytuje v ovoci, ale
pro umělý původ musí být označena obávaným kódem,
v tomto případě E330, ta je prý silně karcinogení a vyvolává
rakovinu. V lidském těle je ovšem kyselina citrónová velmi důležitá pro tzv. Krebsův cyklus – složitý celek chemických reakcí při odbourávání bílkovin, tuků a cukrů. Asi
protože „der Krebs“ znamená v němčině rak nebo rakovina, objevila se fáma, že látka je rakovinotvorná. Ti, kteří
si boj proti potravinářským přísadám vzali za své poslání,
vyvíjejí manuály, weby a mobilní aplikace, které rozdělují
éčka na bezpečná a nebezpečná. Jenže označení E současně
znamená, že látka prošla hodnocením bezpečnosti a jejich
využití regulují velmi přísné normy. Jejich použití povoluje Evropský úřad pro bezpečnost potravin, nicméně varování před chemií v potravinách je te prostě v kurzu. Jako
možný kancerogen byl zavrhován např. sacharin a byl
označen za původce rakoviny močového měchýře. Studie
proběhly na hlodavcích v extrémních koncentracích, ale
negativní vliv na člověka byl vyvrácen epidemiologickými
studiemi i pokusy na primátech. Pochybnosti mezi lidmi
ale rezonují dál, a tak když byl jako sladidlo schválen
aspartam, přes všechny testy nezávadnosti patří dál mezi
jedno z nejzavrhovanějších éček. Jako E 951 jej najdete
např. ve žvýkačkách, a přesto, že by dospělý člověk musel
denně vyžvýkat asi 400 žvýkaček, aby požil aspartamu více
než zdrávo, válka pokračuje a o jeho škodlivosti se dočtete
v bestsellerech „Doba jedová“. Uvádí, že byl původně vyvinut jako bojová neurotoxická látka a měl ovlivňovat myšlení nepřítele na bojišti. Z odborných zdrojů ale tuto informaci nelze ověřit. Další námitkou je i to, že se v trávicím
ústrojí rozkládá mimo jiné na metanol, který je z aféry
s pančovaným alkoholem dobře známým jedem. Tělo si
ovšem s určitým množstvím metanolu musí umět poradit,
protože jinak bychom nemohli konzumovat ani ovoce a zeleninu, kde obsažený pektin se také rozkládá na metanol.
Z jedné litrové lahve uměle slazeného nápoje vznikne desetkrát méně metanolu než z jednoho kilogramu jablek
nebo rajčat. Například v takovém rajčeti najdete E 101 =
vit B2, E 300 = vit C, E 330 = kyselina citrónová, E 440 =
pektin,.... Veškeré přísady do potravin jsou podrobovány
toxikologickému vyšetření na šesti druzích zvířat, z nichž
tři musí být savci. Stanovuje se hladina, při které ještě
nejsou na pokusném zvířeti patrné žádné změny. Výsledky
se ještě dělí bezpečnostním faktorem, jehož smyslem je postihnout individuální rozdíly mezi lidmi a má většinou hodnotu 100. Výsledkem takového přepočtu je hodnota, která
udává množství látky na l kg tělesné váhy, které lze celoživotně konzumovat bez újmy na zdraví. Tato maximální
hodnota je tedy ještě 100x nižší, než stále ještě bezpečná
hodnota při testování. Náhradní sladila jsou pro diabetiky
věc zcela zásadní. Rostoucí obliba stévie je zřejmě dána
tím, že je považována za přírodní. Steviol-gykosidy jsou
přidanou látkou na seznamu umělých sladidel pod kódem
E 960 a jejich bezpečná denní dávka je asi 10x nižší, než

u aspartamu. Glutamát – sodná sůl kyseliny glutamové je přítomen prakticky ve všech bílkovinách a dokonce
i v našem organismu se podílí na přenosu nervových vzruchů v mozku. V potravinářství je pod kódem E 620 využíván jako zvýrazňovač chuti. Přirozeně se vyskytuje v rajčatech, houbách nebo mořských řasách. V mateřském mléce
je ho 10x více než v kravském mléce a škodlivost glutamátu žádná vědecká studie nepotvrdila. Nicméně citlivým lidem glutamát vadí, stejně jako lidem alergickým na mléčnou bílkovinu vadí mléko. Jako u všeho, tak i u éček platí
„všeho s mírou“. Za naprosto zbytečnou přísadu do potravin jsou ale považována umělá barviva, která mají výrobek
jen zatraktivnit. Typicky u kompotů, džemů, jogurtů...
Pokud jde o éčka nutno říci ještě dvě věci. Jednak to, co se
dnes jeví jako neškodné, nemusí se tak jevit po letech, kdy
budou lepší výzkumné metody na molekulární úrovni. Jednak všechny testy se dělají pro jednotlivá éčka a těžko říci,
co udělá koktejl třeba deseti v jedné potravině. O vlivu
potravin nabušených éčky na naše zdraví se tak můžeme
jen dohadovat. Éček jsou stovky a v různých kombinacích
a koncentracích tak vzniká nekonečně mnoho variací.
Nakonec i odborníci proto připouštějí, že některým typům
potravin je lepší se vyhnout. Například na Zličíně byla
před několika lety k dostání grónská pomazánka, která
obsahovala l% drcené aljašské tresky a k tomu 39 éček!
Tak to asi fakt ne. A bez kterých éček se obejdeme? E 110
= syntetické žlutooranžové barvivo nealkoholických nápojů, sladkostí, hořčic a instantních polévek. E 123 = červené až červenomodré syntetické barvivo z kamenouhelného dehtu k dobarvování pudinků, cukrovinek, cereálií,
krupicových kaší, alkoholických i nealko nápojů. E 132 =
syntetické modré barvivo v pudincích, želé a čokoládových
tyčinkách. E 333 = jasně modré syntetické barvivo z kamenouhelného dehtu k barvení zmrzliny, cukrovinek, pudinků, limonád a cereálií. E 155 = červenohnědá syntetická barva k barvení čokolády, cukrovinek, pečiva, omáček,
polévek nebo rybích výrobků. E 284 = konzervant mléčných výrobků, vaječných směsí nebo ryb. E 210 = konzervant například v kečupech. V nezanedbatelném množství
je ale přítomen i v brusinkách a může být příčinou kladného vlivu brusinek u močových cest. Barviva, která mohou
mít vliv na poruchy chování dětí: E 102, 104, 122, 124, 129.
Tak dobrou chu.
Podle časopisu Téma 47/2016 upravila Drsvo

Co škodí našim miláčkům?
Když už jsme si řekli, co může škodit ve stravě nám, podívejme se, co může kupodivu uškodit našim psům. Kuličky hroznů
a hrozinky mohou vyvolat u psa selhání ledvin. Nastupuje asi
72 hodin po pozření a byly popsány komplikace i po 10 – 30 gramech na kilogram váhy psa. Krom hroznového vína by pes neměl
dostat avokádo. Konkrétně druhy původem z Quatemaly obsahují toxickou látku, která může poškodit srdeční sval, způsobit
poruchy dýchání a u kojící feny poškození mléčné žlázy. Potíže
vznikají za 12- 24 hodin po požití. Toxické látky pro psa obsahuje i čokoláda. Po požití vznikají srdeční arytmie a poruchy centrální nervové soustavy za 6 až 12 hodin a dávka, kterou nepřežije polovina psů se pohybuje podle druhu čokolády od 50 gramů
na 1 - 4 kilogramy váhy psa. Psi jsou jediným živočišným druhem, u kterého jsou popsány případy otravy po konzumaci makadamských ořechů. Objevuje se zvýšená teplota, zvracení, svalový třes a projevy do několika hodin odezní. Pozor i na kynuté
těsto, jeho požití může vyvolat koma, roztažení žaludku, cév,
rozvrat vnitřního prostředí a při větším množství i smrt.
Podle časopisu Téma 39/2016 upravila Evas
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA
(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodr užně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š astný (dnes BS)

Kapitola XV. • Přepadení ve skalách
Stáli jsme na poměrně rozlehlém skalním masivu, pod kterým dole šuměl Červený potok, jenž se zde vléval do solidně
velkého rybníku. Rozhled do údolí i dál do kraje byl velkolepý.
"No není to krása, řekni Joe," vzdychl jsem přemožen tím
nečekaně romantickým zákoutím. Německý kamarád si
s úlevou sedl na skálu a začal s pohledem do dáli jako nějaká jejich Valkýra recitovat verše. Nerozuměl jsem samozřejmě ani slovo, ale nechtěl jsem ho rušit.
"To byla Schiller, felká nemecká básník" řekl pak Joachim
na vysvětlenou. Pro mě za mě, básničky nebyly nikdy mým
šálkem čaje. Vždycky jsem byl zastáncem toho, že psané slovo má mít hlavu a patu, přinést čtenáři srozumitelnou informaci, myšlenku a případně jej pobavit. Jenže u většiny
básní jsem neprosto nechápal oč autorovi šlo, co chtěl svým
výtvorem říci, sdělit. Spíše jsem ho podezříval, že se někde
ožral, případně si dal pár šluků marjánky a pak nadrásal na
papír haldu naprosto nesouvislých blábolů. A čím větší kraviny, tím více literární kritici mlaskají blahem a vykřikují,
jak je ten veršotepec geniální a co vlastně svým projevem
národu předal za skvost. Já vím, to jsem dost zobecnil, jsou
básníci, kteří opravdu umí a rozezvučí v čtenáři cosi krásného, ale těch je jako šafránu, pro mne třeba Mácha.
Už však dost řečí, te máme jiné starosti. Místo,
na němž jsme se ocitli, bylo tak nádherné a zároveň i takticky dobře položené, že jsme se rázem rozhodli zde rozbít
náš tábor. Tady přečkáme svou druhou brdskou noc a snad
bude klidnější než ta minulá. Samozřejmě jsme hledali místo, které by bylo trochu vyvýšené v porovnání s terénem
lesa, odkud jsme vyšli, aby nás nepřítel nemohl znenadání
překvapit. Takové báječné srocení balvanů jsme našli na
jednom z nejvyšších bodů tohoto masivu. Úplná malá pevnost, chráněná ze všech stran. Od údolí krkolomným srázem, kterým by k nám vystoupal pouze trénovaný horolezec
a z druhé strany od prvních stromů lesa nás jistila svou
zvýšenou polohou. Skoro dobré tři metry jsme se museli
vyšplhat, než jsme dosáhli vrcholu. Jenže, když jsme to dokázali my, tak to nebude zřejmě problém ani pro Yettiho.
Z toho tedy plyne jasný závěr, budeme se muset střídat v držení hlídek a jak se něco šustne, tak po tom pálit. Mimochodem, udělali jsme si inventuru zásob střeliva a to zjištění
zase nebylo tak růžové. Do Joachimova kanónu jsme měli
dvanáct kulových a třicet brokových nábojů a já měl čtyřicítku patronek ráže 22.LR. Nějaké delší obléhání bychom
asi nevydrželi. Na druhou stranu, nejsme nikde v Amazónii, takže jsem doufal, že pokud by se zde nějaká divočejší
střelba strhla, tak by to bylo slyšet dost daleko a snad by
někdo pochopil, že nejde o odstřel lišek z posedu, ale regulérní válku. A přišel nám na pomoc! Tím někým jsem myslel
především ozbrojené složky, kterým střední Brdy dosud patří, tedy naší armádu. Ale snad to nebude třeba. Uvidíme.
Pohledem na hodinky jsem zjistil, že se blíží již sedmá
hodina, chcete-li přesněji 19. hodina a s ulehčením jsem si
uvědomil, že tento "bejvák" jsme nalezli zrovna tak akorát.
Člověk by nevěřil, jak čas v lese a při tom nervovém vypětí
rychle letí. Také jsme mohli ještě za tmy bloudit po lese
a lekat se každého šustnutí. Byli bychom pro "Velké nohy"
lehkým úlovkem. Vytahali jsme nahoru na vrchol pevnosti

(pokračování)

dostatek palivového dříví, abychom měli řádnou vatru.
Budeme sice vidět daleko široko, ale kdo by se koukal.
Leda tak lesní zvěř a samozřejmě tlupa těch "milovníků
hygieny". Ti se na nás určitě budou chtít podívat. Na plošinku zhruba čtyři krát čtyři metry jsme se celkem pohodlně vešli a bylo dobré, že nahoře byly v rozích nepravidelně
rozhozeny větší balvany, za něž jsme se mohli skrýt. Vlastně to z dálky vypadalo při troše fantazie jako věž s cimbuřím.
Možná si asi nyní říkáte, hmm, jsou tři metry nad okolním terénem, a jejich pevnost je přístupná jenom od lesa,
ale když si představím tři metry do výšky hladké skály, tak
to je celkem dost. Kdyby šlo o nějaké mladíky, tak neřeknu, ovšem tito dva chlápkové "v přechodu", těm mám věřit,
že se tam vyškrábali? Milý čtenáři, jako bych tě slyšel
a viděl. Máš naprostou pravdu, že za normálních okolností
bychom měli problémy a troufám si tvrdit, že Joachim ještě
větší, ale my byli na válečné stezce a to už je o něčem jiném. Když máte pocit, že jde lidově řečeno "o kejhák", pak
jste schopni podstatně kvalitnějších výkonů, než v normálním životě. Já také netvrdím, že jsme se na ten obří balvan
vyšvihli jako Čáslavská na hrazdu, chvíli nám to trvalo
a vzájemně jsme si dost pomáhali. Víte, co to je za fušku,
tlačit zespodu do objemného pozadí rodilého Sudeáka, který vám ještě svýma krátkýma nožkama šlape po hlavě?!
Já si pak pomohl nahoru za kamarádem pomocí malého
"zlepšováčku", který jsem si již tak nějak nacvičil při hradním vyprošování Joachima z hradní jámy. Nyní jsem sice
nevyráběl žebřík, na to nebyl čas, ale usekl jsem svým
"bowie-knife" čtyřmetrovou soušku na kraji lesa, jíž jsem
pak užil jako šplhací tyč. Řeknu vám, že i když mě při její
výrobě Joe jistil namířenou flintou, měl jsem strach jako
malý Jára před písemkou. Každou chvíli se mohli objevit
Velcí nohové a přivřít mi kyslík. Raději nedomýšlet. Naštěstí se nic takového nestalo a já se vysoukal jako píalka
po sukovitém klacku na základnu. No, vlastně ještě před
tím jsem kamarádovi poslal nahoru v balíku svázané nějaké
to dřevo na oheň, které jsem sesbíral v rychlosti kolem.
"My mochli ta tyčka fzít na flajka, jako prafá armáta,"
zamyslel se Joachim nad mou lezeckou holí a snad to myslel i doopravdy.
"Jasně a pověsíme na ní tvoje puntíkované spoáry, bojová zástava brdské paradesantní mezinárodní čety pro boj
s chlupatci," zasnil
jsem se s úšklebkem. Stejně náš žebřík nebylo ve skále
kam zapíchnout a tak jsme jej vytrčili směrem nad hlubinu
údolí. Alespoň nám ho odtamtud nikdo neukradne a my se
pak zase po něm dostanem hezky na zem.
A najednou tu byl večer a na kraj padla tma tmoucí. Rozdělali jsme oheň a připravili si gáblík. Spíše než na jídlo
jsme ale mysleli na následující minuty. Takhle se asi cítí
vojáci před útokem. Byl to paradox, krásné romantické
prostředí, sedíme na skále u plápolající vatry, dole v propasti hučí "hřmící" bystřina, naproti nám začíná ožívat
místní prales a my, namísto vychutnávání této nádhery, se
tu klepeme jako drazí psi. A rozhodně ne zimou.
(pokračování na str. 12)
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(dokončení ze str. 11)

"Myslet ty, že oni pšítou?" šeptal Joachim a rukama svíral svou velikou flintu.
"Chceš slyšet, že ne, vi, ale já myslím, že tu budeme mít
brzy dost horko," poznamenal jsem a chtěl jsem, aby to
znělo suše a nebojácně. Joachim asi stejně z mého hlasu
vycítil, že jen tak pózuji. Nebyl jsem zkrátka rozený pistolník, s tím už nic nenadělám. Ale věřím, že člověk se musí
umět v krizové situaci přemoci, i když by v takové chvíli
přeštípnul sevřenými půlkami pětku drát.
Naše oči šmírovaly temný pruh lesa. Minuty, hodiny,
občas jsme něco poznamenali, ale stále řidčeji. A pak jsme
náhle spali jako ty Šípkové Růženky. Únava a psychické
vyčerpání udělaly své.
Zdálo se mi, že jsem krmič prasat a zrovna dneska čuníci
tak nějak divně pronikavě smrdí. Rázem jsem se probudil.
Zrovna po mně sahala obrovská ruka a vedle řičel strachy
celý bez sebe Joachim. Kolem nás se míhaly tmavé stíny,
které šířily pronikavý puch. Nějak pudově jsem máchnul
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pěstí proti nejbližšímu nepříteli a povedlo se mi odrazit klacek, jímž mířil na mou hlavu. Kruci, to byla bolest. Myslel
jsem, že mám paži přeraženou. Jak se k nám, hergot, dostali? "Střílej, Joe, tak už to zmáčkni," řval jsem na paráka. Ten však byl zavalen dvěma těmi podivnými tvory naráz a slyšel jsem jenom jeho zoufalé pištění. Vrhnul jsem
se mu na pomoc s taseným nožem a seknul jím po nejbližším smraochovi. Ten zařval bolestí a ohnal se po mně
svou velikánskou prackou. Vyfasoval jsem direkt jako od
Mika Tysona a přelétl naši šutrovou improvizovanou hradbu. Jistě si domyslíte, že to asi nebylo vše. Nyní mne čekal
volný pád do třímetrové hloubky a to jsem ještě nevěděl,
jestli mě opičák náhodou nevystřelil z našeho "hnízdečka
lásky" směrem k propasti. Ano, pálí vám to, nikoliv, jinak
bych přece tuto knihu nemohl napsat. Ale, bylo to na hraně. Instinktivně jsem předsunul ruce před sebe a ztlumil
trochu pád. Bože, i tak to byl karambol, jako bych narazil
do rozjetého vagónu. Hned poté jsem částečně omdlel. Ale
jenom na pár sekund. Probral jsem se naštěstí tak akorát,
abych se zachytil okraje skály a nesletěl až tam hluboko
dolů do potoka.
Pokračovní příště

VČELAŘI • Apidologie
Tento, pro většinu lidí záhadný pojem, je rozsáhlý soubor oborů zabývajících se životem včel a jejich chovem. Pojmenování této vědecké disciplíny vychází z latinského názvu Apis mellifera – Včela medonosná.
Rozsah apidologie začíná u entomologie (nauka o hmyzu),
apisterapie (léčivé působení včel a jejich produktů), ekonomie včelstva pro člověka a přírodu, znalosti botaniky, praktického truhlářství až ke znalosti právních předpisů o prodeji včelích produktů a chovu domácích zvířat. Rozepisovat
se o medu, vosku, propolisu, atd. by nemělo smysl. Na toto
téma jsem již v mediích uvedl řadu informací se zaměřením
na oblast Příbramska. Za důležitý považuji fakt, že se včela
medonosná podílí úhrnem přímo či nepřímo z více než 1/3
na zajištění lidské výživy svojí opylovací činností.
Objevitel opylovací činnosti hmyzu, Konrad Sprengel,
napsal v roce 1811 o včelách: "Včely jsou mnohem užitečnější tvorové, než se doposud myslelo, patří k nejúžasnějším
a nejnepostradatelnějším domácím zvířatům. Zaslouží si
mnohem více pozornosti, než jsme jim věnovali jako producentům medu a vosku, protože pracují na našich polích a zahradách." Sprengel se za svého života uznání za svoji přelomovou objevitelskou práci nedočkal. Na začátku prudérního
19. století psát veřejně o sexualitě rostlin? Byl označen za
obscénního podivína. Jediný, kdo se za něho veřejně postavil,
byl Charles Darwin. Teprve Sprengelovi následovníci Paul
Knuth, Fritz Knoll a Hans Kugler uvedli jeho dílo v život.
Naše republika má jednu z největších územních koncentrací včelstev. Je to zhruba 6 včelstev na 1 km2. V této oblasti patříme v EU k nejlepším.
Včela je také citlivým indikátorem stavu životního prostředí vzhledem ke škodlivým látkám. Při opylování přenáší včela celou řadu důležitých užitečných bakterií, které
chrání rostliny před nemocemi a škůdci. Včela jako jediné
domácí zvíře dokáže ve svém těle odfiltrovat škodlivé a jedovaté látky, které nasbírala spolu s nektarem a medovicí
v ekologicky negativně zasažené krajině. Jde o těžké kovy
a nejrůznější průmyslové škodliviny. Odfiltrované látky
částečně vyloučí a vybraný zbytek ukládá ve svém jedovém
váčku žihadla. Med a ostatní produkty jsou poté stejně čisté jako z panenské přírody, zatímco včelí jed koncentrující

různé látky působí kupodivu příznivě
při onemocnění arthritidou. Důkazem jsou staří včelaři, kteří své vrzavé klouby léčí opakovanými žihadly.
Řada současných světových vědců (Stephen Hawking,
Mike Adams, Gian Carlo Di Renzo a další) varují před globálními katastrofami, při kterých hrozí lidstvu zánik.
Mezi těmito hrozbami je i snížení množství včel na planetě
pod kritickou hranici, při které by zkolabovala produkce
nenahraditelných potravin odkázaných na opylování včelou. V naší oblasti Příbramska by to byly zhruba všechny
ovocné dřeviny a keře, včetně lesních plodů. Na polích olejniny a také všechny pícniny, které slouží jako krmivo pro
dobytek a další domácí zvířectvo. Velké množství různých
druhů zeleniny. Divoce a planě rostoucí plody, hlavně bobuloviny, které jsou potravou ptáků a ostatní zvěře, bez
včel by jejich produkce byla nulová a docházelo by k plošnému vymírání celých druhů rostlin a zvěře. Následky porušení přírodní rovnováhy a potravinové pyramidy by se
staly hrozivé, a netroufám si jejich hloubku odhadnout.
Jediní, kdo stojí v cestě tomuto hororovému scénáři, jsou malé počty včelařů a jejich včelích rodin.
Včelařství je činnost, která je věnována všem bez nároku
na finanční ocenění. Jedinou odměnou je jim kladné morální hodnocení od přátel a příslušných institucí obcí a měst,
jako je tomu i v případě Příbrami, kde spolupráce místních
obecních úřadů, městského příbramského úřadu a příbramských včelařů je dlouhodobě na vysoké úrovni. Teprve až nakonec je to skrovný zisk jednotlivých včelařů
z prodeje včelích produktů.
Někomu to možná bude připadat jako troufalost, ale výrok Winstona Churchila o boji nevelkého počtu letců RAF
za II. světové války, v jejichž řadách bojovali i naši letci
proti nacismu, se podle mě tak trochu hodí i na naše příbramské včelaře: ("na poli lidských konfliktů ještě nevděčilo tolik mnohých, tak nemnohým").
Do nové včelařské sezóny roku 2017 přeji za všechny
příbramské včelaře, aby činnost našich včel byla ku prospěchu naší přírodě, všem občanům a dětem v Příbrami
a okolních obcích.
Bc. Jiří Roub
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ŠUMAVSKÝ SKIMARATHON • Běžkaři z Brdských lesů, se neztratili...
Za přítomnosti kontrolních - leteckých dronů ČT (viz
YUTUBE – Šumavský skimarathon – 2017), se zúčastnili
mezi závodníky z 15 zemí světa i dva běžkaři, reprezentující TJ Slavoj Obecnice, a to: starosta obce – Pepa Karas
a předseda TJ Slavoj – Eda Škvára.
Startovalo se na Modravě a cíl byl na Kvildě. Vzhledem
k vysokým startovním číslům (viz foto) startovali až
ze zadních pozic a i když (šlo o běh klasickou technikou)
stopy byly kvalitně strojově upraveny, tak byl problém při

vysokém počtu účastníků, předbíhat
závodníky
před sebou.
Tra byla dosti obtížná s
převýšením až
1 315 metrů
na
Černou
Horu a následným sjezdem k Pramenům Vltavy
a
dalšími
okruhy až do
cíle na Kvildě.
Ve svém věku
na medailové
umístění samozřejmě nedosáhli, ale ukázali, že i s běžkaři z Brdských
lesů, se musí počítat. Ihned po závodě byli kontaktováni
pořadateli – partneři závodu (Stopa pro život) SKI Maratónů, aby se zúčastnili Krkonošského maratónu na 70 km
(po hřebenech Krkonoš – LAWI 70), což však museli odmítnout z důvodu konání Obecnického masopustu, který byl
ve stejném termínu.

Zajímavosti z našich Brd
Pokračuji v uveřejňování statí z knihy o Brdech s názvem 100 zajímavostí ze starých Brd. Dalším z autorů je Jan
Hajšman, fotograf a spoluautor knih Brdy z nebe, Tajemství brdských vrcholů, Brdy opět otevřené aj.

Alianka - Horská silnice Aliance
Každé“lepší pohoří má svoji odvážně vedenou silnici překonávající horský hřbet. I v italských východních Alpách
najdeme například legendární horskou silnici přes průsmyk Stifserjoch ve výši 2758 m n.m. (italsky Passo dello
Stelvio), vybudovanou v letech 1820-1825 císařstvím
za účelem propojení bývalé rakouské provincie Lombardie
se zbytkem Rakouska. Přímo v rakouských Alpách je vyhledávaným turistickým cílem známá Glossglockner Hochalpenstrasse.
Také Brdy mají svoji horskou silnici, která vznikla vlastně z podobných důvodů jako ta rakouská přes Stilfserjoch.
Když roku 75 zkrachoval velkpodnikatel Strouberg,
odkoupila jeho zbirožské panství včetně lesů v podstatné
části Středních Brd v okolí Strašic a Padrtě Hypoteční
banka. V roce 1879 od ní získal panství dobříšský kníže
Joseph Franz Hieronymus Colloredo-Mansfeld. Aby komunikačně propojil přikoupené lesy se svým obecnickým revírem na druhé straně brdského hřebene, nechal vzápětí vybudovat odvážnou osmikilometrovou horskou silnici.
Ze sedla U Křížku (674),nejvyššího bodu silnice mezi Příbramí a Zaječovem, stoupá z východní strany několika zatáčkami až na plochý severní výběžek Toku. Zde ve výšce
822 m n.m., překonává hlavní brdský hřeben a začíná klesat do údolí potoka Rezervy. Silnice končí u soutoku
Rezervy s Třítrubeckým potokem v nadmořské výšce
560 m n.m. asi kilometr od loveckého zámečku Tři trubky.
Na svahu vrchu Jordánu protínala silnička přesně v místě,

kde rostl legendami opředený Bártův dub, úzký asi desetimetrový pruh hořovických lesů. Protože silnice spojovala
dvě dosud rozdělené části colloredo-mansfeldských lesů,
dostala francouzské jméno aliance, znamenající jednotu
či spolčení.
Místní lidé si jméno počeštili na „Alianku“. Silničku si
kvůli horskému charakteru oblíbili první automobilisté.
I dobový průvodce ujišoval, že“tato partie pro silný vůz
s dobrou brzdou zcela dobře sjízdná. Doporučoval však
na příslušných místech pěšky vystoupiti na jednotlivé zajímavé body.. Neodpustil si ani reklamu když poznamenal,
že „tato tra byla absolvována bezvadně vozy Českomoravské továrny automobilů Praga, prokázavše nejvyšší výkonnost a přesnost“. Zvyšující se provoz na Aliance se
nelíbil knížeti Colloredo-Mansfeldovi. Na obou koncích
proto nechal silnici uzavřít závorami a opatřit cedulemi
s nápisem“soukromá cesta“. Pro pěší ale zákaz neplatil.
Ti ale spíše než po točivé cestě vystupovali pěšinou, která
serpentiny zkracovala.
Za působení armády v Brdech byly zatáčky silnice Aliance
vydlážděny žulovými kostkami, aby pásy vojenské techniky cestu nepotrhaly. Celou Alianku si však nemůžeme projet ani dnes , a to ani na kole. Její přibližně dvoukilometrový úsek v údolí potoka Rezervy pod horou Vrchy (717)
je uzavřen novým žiletkovým plotem. Nachází se zde totiž
přísně střežený vojenský objekt lidově nazývaný „U Němých“.
Jan Hajšman / bs
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SLAVOJ Obecnice

FLORBAL – PFL

Dne 26. 2. se rozběhlo PLAY-OFF, naším soupeřem
do osmifinále byl tým Panthers Příbram.
Nebudeme si nic nalhávat - i přesto, že jsme byli v tomto
duelu favorité, byl to velký boj. Neměli jsme kompletní
sestavu a brzy nám docházely síly. Bojovnost z naší strany
byla obrovská až do samotného konce.
První zápas jsme vyhráli 5:3. Body: Pepa Neliba 2+1,
Lukáš Stejskal 2+0, Vía Pešl 1+1, Nikča Vokurková 0+1
a Petr Mužík 0+1.
Druhý zápas měl podobný scénář jako první, ale v jednu
chvíli jsme se o výhru i báli, když jsme v průběhu prohrávali. Ale pak v jednom střídání, v jedné minutě skóre otočil
dvěma góly „Stejk“. Výhra 8:5. Body: Lukáš Stejskal 3+0,
Jirka Vavroch 2+1, Pepa Neliba 2+1, Petr Mužík 1+2,
Nikča Vokurková 1+0 a Vía Pešl 0+1.
Tyto zápasy jsme si naplno užili, a to i s našimi fanoušky,
kteří byli úžasní. Velká spokojenost byla na obou stranách. Hrálo se na dva vítězné zápasy, a tak jsme slavili
postup do čtvrtfinále.
Dne 12. 3. nás čekaly první dva zápasy čtvrtfinále se silným soupeřem Hunters Příbram, který nás vyřadil minulý
rok. Máme jim co vracet, byli jsme hodně vyhecovaní,
ale bohužel porazit tento tým pro nás není vůbec lehké.
To se potvrdilo hned ve dvou prvních utkáních.
V prvním jsme drželi krok, bylo to hodně vyrovnané
a spíš byla otázka, kdo dá ten důležitý gól. Tomu nasvědčuje i výsledek zápasu, který byl ještě 6 minut před koncem 3:3. Závěr jsme ale nezvládli a poslední 3 minuty úplně

SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej
Celková tabulka

Z

Skóre

B

1. TJ Slavoj Obecnice

14

75:46

22

2. TJ Sokol Solopisky

14

102:38

22

3. HT Mníšek pod Brdy

14

109:93

21

4. HK Příbram 99

14

75:55

17

5. SK Černošice B

14

49:67

11

6. SK Vik. 1935 N. Strašecí

14

55:93

7

7. TJ Sokol Cerhovice

14

52:80

6

8. HC Lány

14

48:93

6

Zdroj http://vysledky.lidovky.cz

bs

vypustili hru. Konečné skóre bylo 3:9. Body: Jirka Vavroch
1+0, Lukáš Stejskal 1+0, Marek Roubíček 1+0, Pepa
Neliba 0+1 a Zdeněk Malý 0+1.
Druhý zápas byl opět vyrovnaný, florbal nahoru a dolů.
Měli jsme i více šancí, hlavně díky mnoha přesilovkám, ale
bohužel jsme ani jednu nevyužili a prohráli jsme 2:4. Body:
Lukáš Stejskal 1+0, Pepa Neliba 1+0, Pavel Hudík 0+1
a Jirka Vavroch 0+1. Stav série je 0:2 a čekají nás minimálně ještě dva zápasy (hraje se na čtyři vítězné).
Přijte nás podpořit v sobotu 1. dubna od 11.00
a od 13.45 hodin do sportovní haly Vavex v Příbrami.
LS
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OBECNICKÝ MASOPUST 2017
Po týdnech příprav se usmálo počasí na masopustní
Obecnici v sobotu 4. března. Termín Masopustu se shodoval s posledním víkendem jarních prázdnin, a tak trochu
strach z malého počtu masek i diváků přece jen byl.
Ale přesto bylo nachystáno mnoho jitrniček, polévky, kobližek a nachlazeno pivíčko i něco ostřejšího. Téma Masopustu bylo letos „Na hradě a v podhradí“ a podle toho
se ve Staročeské i před ní začali shromažovat krátce
po obědě bílé paní, rytíři, pážata, čarodějnice, princezny,
kati, pacholci, lesní skřítci, pan soudce, červená
Karkulka i perníková
chaloupka. Na voze byl
připraven natahovací
skřipec a různé mučicí
nástroje, kati vyzbrojeni
katovskými sekyrami si
s sebou vezli špalek
a mnohý nebožák na něm
o svou hlavu byl připraven. Mnoho dalších bylo
na skřipec natahováno,
oudy jim byly lámány
v kládě, palečnice jim
prstíky utlačovaly. Všechen frmol řídil sám zeman na tvrzi obecnické
Fridolín Bečánovský a popravy vykonával se svými pomocníky soudce práva útrpného Božoj Bečánovský za veselého
vyhrávání kapely. Přihlížející ani slzu neuronili, protože
dobrého moku bylo dostatek a cesta po vsi nebyla dlouhá.V cíli už čekal rod váženého pana ze Zelenků, aby pohostil všechny jako každý rok. Po posilnění měli přítomní
možnost shlédnout pokus tří lupičů o uloupení obecnického pokladu, ale Bílé paní Lída Valdecká a Jana Bečánovská náš poklad - našeho pana starostu - nám pro další
věky ochránily. Všichni to pak odešli oslavit do Staročeské, protože taková věc se prostě oslavit musí. Nakonec je
ještě třeba říci, že masek i bezmasek bylo mnoho, velká
satisfakce všem, kteří věnovali mnoho hodin svého volna
na přípravu celé akce a dík všem zúčastněným. Tak zase
na příští akci v Obe. ☺
Evas
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