
Vodo voděnko, vodo kalná, bránit se ti snaha někdy marná,
vodo voděnko cho� jenom pomaloučku, zamokři les
a nebo loučku, vyhni se stavením, vyhni se chalupám,
necho� po lidech a vodo voděnko neško� nám.... To je
trochu píseň, trochu modlitba, protože minule jsem opě-
voval, že vody je málo a najednou jí bylo moc. O přívalo-
vém dešti je psáno na jiném místě, mne jen potěšilo,
že lidé v obci, když jde do tuhého, dokáží pomoci jeden
druhému. Kéž by to nebylo jen ve stresových situacích,
ale i v normálním životě. Hned by se na světě žilo lépe.
Po téhle povodňové situaci se měl běžet naplánovaný tra-
diční běh na lyžích, rozhodovali jsme se zda jej raději
nezrušit, nakonec jsme usoudili, že život jde ve vsi dál.
Trochu jsem způsobil zmatek tím, že z čarodějnic na
upoutávce do televize Fonka jsem prohlásil, že se běží
šestnáctý ročník a od čtrnácti hodin. Chybka se vloudila
do mého rozrušeného mozečku. Byl to správně sedmnác-
tý ročník a běžel se od třinácté hodiny. Tož se stalo,
že televizáci přijeli natáčet pozdě. Těžko jsem jim vysvět-
loval, jak se mi to do hlavy vloudilo. Dorazil jsem své
komentáře vzápětí, když jsem po ukončení popisoval závod
a nevzpomněl jsem si na první etapu, která končí u Sta-
ročeské hospody. Jde to se mnou s kopce. Ono je to vlast-
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POVODEŇ V OBECNICI
Ve dnech 24. 5. a 25. 5. 2018 nás opět zasáhla povodeň.

Voda se do Obecnice přihnala v odpoledních hodinách
24. 5., kdy během necelých 24 hodin spadlo v oblasti Tře-
mošné, odkud se přivalila první záplavová vlna, 150 mm
srážek na 1 m2. Toto ohromné množství vody nemůže půda
pojmout, zvláště ještě v době, kdy těmto vydatným deš�ům
předchází období sucha a zem je ztvrdlá a jemný prach
vodu nevsákne. Takové množství vody pak sebou bere vše
co mu stojí v cestě. Větve, pařezy, kamení a hrabanku
z lesa, které velká voda přinesla pak ucpaly mosty v No-
vých Chalupách u Říhů a na Cejnovně. Zde se potvrdilo,
jak neš�astné řešení je stavět popřípadě prodlužovat mosty
pomocí rour. Voda, která protekla Obecnicí a Osečí, napá-
chala velké škody, jak na soukromém, tak i na obecním
majetku. Zaplavila sklepy a přízemí některých rodinných
domků, poškodila nábytek, koberce, poškodila domácí
zařízení a el. vybavení.

(pokračování na str. 2)

ně logické, protože do kopce mi to nejde vůbec. Došlo
to tak daleko, že jsem si musel pořídit elektrokolo.
Já to už do kopce neudýchám. Alespoň když přijedu
do Rezervace, mají kamarádi prostor pro své nejapné po-
známky,  jestli jedu na šlapky nebo na švindl. To rčení
mi připomnělo někdejší dohady Pod plechem, jestli nosit
slipy nebo trenky. Já jsem se přiklonil ke slipům. Ovšem
trenky jsou trenky. Vždy� je nosí Sparta, Timur i jeho
parta. Někdo trenýrky nesnáší a raději  je provokativně
veřejně spálí. Přemýšlel jsem nad důvodem nenávisti
k této části oblečení. Bu	 nesedí v rozkroku, nebo mají
děravou kapsu nebo jsou červené nebo... Já se přiznám,
stalo se mi na trempu, že jsem po kombinaci jídla, stresu
a piva to jaksi nestihl. Trencle jsem na ohništi nespálil,
kamarádi by mne asi našlehali kopřivami. Já je prostě
v lese zahrabal. Ale každý jsme nějaký, že? Přichvátalo
nám léto, májka padla a padnou na nás prázdniny a do-
volené, hned přijdeme na jiné myšlenky. Nastane okur-
ková sezona, v lesním divadle se poperou ženy s mužami
a suma sumárum zase se usmíří a pojedou spolu na do-
volenou. Přátelé hezké prázdniny a na dovolenou si
neberte červené trenky. Špatné hoří.

bs
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POVODEŇ V OBECNICI
(dokončení ze str. 1)

Na obecním majetku vznikla škoda na místních komuni-
kacích (Na Německých, dále v místech naproti truhlárně
TRUMM, na Šachtě, na Cejnovně a ještě na několika dal-
ších menších úsecích). Dále došlo k podemletí mostu na
Cejnovně. Ušetřen nezůstal ani obecní vodovod. Přivaděč
vody ze studní  směrem k vodojemu Třemošná byl délce cca
150 m obnažen. Ihned po povodni jsme započali s likvidací
jeho následků. Všechny cesty byly zprůjezdněny, most na
Cejnovně je též s opatrností průjezdný.  Proběhlo  jednání
s VLS ohledně vyčištění propustků a příkopů po lese, kte-
ré bude realizováno v nejbližší době.

Na setkání s Krajskou správou a údržbou silnic bylo
dohodnuto zadání vypracování projektové dokumentace
na zvýšení průtočnosti mostu v Nových Chalupách. Zbývá
ještě jednání s Povodím Vltavy - závod Berounka, které
bude 14. 6. 2018. Zde budeme požadovat zvýšení průtočnos-
ti koryta potoka v oblasti Na Německých a s tím souvisejí-
cí úpravu břehu tohoto potoka. Na kompletní opravu po-
škozených komunikací, rekonstrukci mostu Na Cejnovně
a na přeložku vodovodního přivaděče jednáme s krajem
a s ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti získat
na obnovu tohoto majetku dotaci.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval členům zastupitel-
stva (Markétě Švehlové, Václavu Vohradskému, Janu
Urbánkovi, Bohoušovi Svobodovi, Jendovi Zelenkovi, Jar-
dovi Krejčímu), kteří organizovali záchranné akce a stara-
li se o to, aby byla zajištěna pomoc všem, kdo ji potřebova-
li. Velké poděkování patří  našim hasičům s velitelem
Petrem Juříčkem, kteří prováděli pytlování písku, čerpání
vody, stavění protipovodňových hrází a další činnosti
na záchranu majetku občanů. Zde děkuju i okolním jed-
notkám SDH, kteří se na záchranných akcích podíleli.
Dále patří dík všem občanům, kteří pomáhali při odstraňo-
vání následků velké vody a při ochraně majetku spoluob-
čanů. V neposlední řadě je nutno poděkovat místním
firmám, ale i soukromníkům, kteří dali k dispozici svoji
techniku a materiál.

Na úplný závěr mi dovolte uvést dva příklady lidské em-
patie. Před dvěma roky jsme se na dovolené seznámili s par-
tou dobrých kamarádů. Jaké bylo moje překvapení, když mi
v sobotu 26. 5. zazvonil telefon a tam se ozvali naši kamará-
di s tím, že se z televize dozvěděli o záplavách, a že jedou
do Obecnice pomoci při likvidaci škod, a to i přes to, že to
k nám mají 200 km. A druhý... v pondělí 11. 6. 2018 se ozva-
la starostka z Nové Vsi u Liberce, že jejich zastupitelstvo
schválilo příspěvek až do výše 100 tis. Kč pro naši obec
jako pomoc při likvidaci škod. Našli by se určitě i další.

Nezbývá než si přát, aby nás takovéto události postiho-
vali co nejméně. Josef Karas, starosta

UZÁVĚRKA

prázdninového dvojčísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pátek 10. 8. 2018

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci červnu, červenci a srpnu.
V této rubrice budou uveřejňovány

jména jubilantů (pokud nám k tomu dají
písemný souhlas), kteří v daném měsíci slaví

své 50., 55., 60., 65., 70., 75., 80. a 85. narozeniny.
Od věku 85 let budou jména jubilantů

zveřejňována každý rok.

Obecní úřad Obecnice
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Vážení spoluobčané,

mobilní rozhlas zavedený v naší obci je již v provozu. Bylo by sku-
tečně vhodné, aby alespoň jeden z rodiny  se do systému zaregistroval pro-
střednictvím webové aplikace: obecnice.mobilní rozhlas.cz
nebo vyplnil jednoduchý dotazník, který byl přiložen v Obecnickém zpra-
vodaji a doručil jej na obecní úřad nebo se zašel zaregistrovat přímo
na Obecní úřad v Obecnici. Rozesílání SMS zpráv je pro obecní úřad zpo-
platněno, proto stačí aby z každé rodiny se do systému registroval pouze
jeden mobilní telefon. V případě zpráv zasílaných na e-mail je tato služba
zdarma. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obra�te se  na tel. 318 614 056
nebo 724 180 549.                                                                             red.

Vážení občané, chtěl bych Vám napsat pár dojmů
z poslední povodně v Obecnici očima velitele jednotky. Dne
24. 5. 2018 naši obec postihla v odpoledních hodinách bles-
ková povodeň, kdy po velké bouřce nad Brdy spadlo velké
množství vody, která se valila do obce. Naše jednotka byla
vyslána nejprve do obce Orlov, kde voda z polí zatápěla ro-
dinné domy. Již během cesty jsem dostával zprávy o situaci
v Obecnici. Po příjezdu na místo události jsem se s velite-
lem zásahu a operačním důstojníkem domluvil, že zde oba
domy bude čerpat HZS Příbram a my se vrátíme zpět
do naší obce. Po příjezdu bylo jasné, že sami situaci ne-
zvládneme a požádal jsem operačního důstojníka o posily.
Ze  začátku jsme se snažili zabránit, aby voda v co nejmen-
ší míře, tekla do obce k rodinným domům. Po příjezdu veli-
tele z HZS Příbram jsem byl pověřen velením celého zása-
hu v Obecnici a vypracovali jsme plán, jak povoděn nejlépe
zvládnout. Nejdříve jsme museli provézt průzkum celé
situace a zjistit, kde hrozí největší škody na majetku,
na životech lidí a zvířatech. Bohužel při příjezdu jsem byl
společně s velitelem zásahu od některých občanů slovně
napadán. To již nemluvím o tom, že někteří občané si chtě-
li vzít hasiče, aby přednostně pracovali pro ně, a to bez roz-
kazu velitele. Chtěl bych podotknout, že při každé události
je stanoveno pořadí, kde a jak se začne zasahovat. Nejdří-
ve musíme počkat, až opadne voda, protože čerpat vodu,

JEDNOTKA SDH OBECNICE NA FONTÁNĚ V PRAZE

která stále přitéká není možné a je i zbytečné. Bohužel se
i vyskytl případ, kdy jeden z občanů se snažil vzít z hasič-
ského auta čerpadlo, aniž by se někoho zeptal a hlavně do-
stal souhlas. Chovaní těchto lidí je něco, nad čím zůstává
rozum stát. To zde ani nepíšu o počtu pytlů na písek, které
se nám po úklidu obce nepodařilo najít. Měli jsme zapůjče-
né pytle od ostatních a budeme je muset dokoupit. Všichni
hasiči, kteří zde zasahovali, ač měli doma s vodou také
sami problémy, pracovali dle svých možností a já bych jim
zde chtěl za to vše velice poděkovat i protipovodňovému
štábu a panu starostovi Karasovi, který ač byl mimo
republiku, pomocí mobilu nám spoustu věcí zařídil. Na po-
vodních zde zasahovaly tyto jednotky - PČR Příbram,
Trhové Dušníky, Rožmitál p. Tř., Březové Hory, Čenkov,
Obecnice, Bhohutín a Povodí Vltavy. Doufám, že jsem na
nikoho nezapomněl. Chtěl bych požádat občany, aby si po-
řídili malá kalová čerpadla, tím by byli alespoň na chvilku
soběstační a ti, kteří mají vývody z domu do potoků, aby si
zařídili zpětné klapky nebo ucpávky. Děkujeme za poskyt-
nuté jídlo i pití. Někteří lidé se snažili všemocně nám
pomoci, třeba i hrnkem teplého čaje a kafe. Jsem rád, že
takové spoluobčany v obci máme a jsme jim při podobných
příležitostech velice vděčni.

Za jednotku a všechny zasahující složky
Petr Juříček, velitel

VELITEL JEDNOTKY SDH OBECNICE o povodni...

Chtěl bych vás informovat o velké akci, které se část naší
jednotky zúčastnila. Začátkem měsíce března byly jednot-
ky SDH obcí všech krajů v ČR osloveny, zda by se nechtěly
zúčastnit 1. 6. - 3. 6. 2018 v Praze hasičské fontány u pří-
ležitosti výročí 100 let vzniku Československa. Po ukončení
přihlášek byl z každého kraje v republice vybrán určitý
počet jednotek, které budou mít tu čest se této slávy zú-
častnit. Jsem velice rád, že jsme mohli reprezentovat náš
okres a obec. Nácvik na fontánu byl v pátek večer a v noci
a samotná fontána začala v sobotu ve 22.00 hod. Voda byla
z Vltavy dodávána pomocí velkokapacitních čerpadel
a s 230 stříkačkami PS 12. Naše jednotka byla umístěna
s dalšími na Palackého mostu. Další jednotky byly na Ji-
ráskově mostě a obou březích Rašínova nabřeží. Celé této
fontány se zúčastnilo celkem 1 500 hasičů a technika HZS.
Už na zkoušce nám bylo jasné, že se zúčastní velký počet
diváků, což se potvrdilo v sobotu, kdy v 21.00 hodin nebyl
kousek volného místa. Zahajovalo se státní hymnou, ná-
sledovala Vltava a zakončilo se Slovanskými tanci. Při stát-

ní hymně spoustu
lidí zpívalo a při
Vltavě, hlavně
starším lidem,
tekly slzy. Musím
se přiznat, že
jsme měli s kole-
gy husí kůži. Naší
jednotku tvořil
Petr Juříček, Mi-

Registrace k zavedení
mobilního rozhlasu
na:
obecnice.
mobilnirozhlas.cz

chal Havelka, Petr Zima, Tomáš Handl a Josef Němec.
Chtěl bych všem těmto klukům poděkovat a musím říci, že
zaváhali ti, kreří se nepřihlásili. Bohužel někteří museli
do práce. Vynaložené úsilí a všeho, co taková akce obnáší
bylo skvěle zorganizované a jsem hrdý na to, že jsem
u toho mohl být. Poděkování patří všem, kdo zde vše při-
pravili, pracovali na osvětlení, ozvučení a hlavně všem
hasičům. Ještě jednou díky!

Za jednotku Obecnice Petr Juříček, velitel
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
jak už bývá zvykem, opět přiblížím, co se u hasičů událo.
V neděli 20. května se nám v 8:38 na hasičárně rozezněla
siréna. Byli jsme opět povoláni na požár hrabanky v lese.
Terén byl dost nepřístupný, a tak po příjezdu k místu udá-
losti jsme museli naplnit zádové „kanadské“ stříkačky
a vyrazit k ohni. Naštěstí se nejednalo o velký požár, takže
byl rychle zlikvidován. Opět šlo o špatně uhašené ohniště,
které pomalu prohořívalo dále. Ještě, že místní lidé chodí
hodně do lesa a na oheň nás upozorní.

Dlouhou dobu bylo sucho a ve čtvrtek 24. května přišel
vymodlený déš�. Bohužel nepřišel „zalévací déš�“, ale ten
povodňový. Již v 15:20 se nám na hasičské zbrojnici roze-
zněla siréna, že v Orlově jsou zatopeny sklepy. Naši kluci
vyrazili do terénu. Už když jeli směrem na Oseč, viděli, jak
se i na Obecnici valí voda. Do Orlova v podstatě dojeli
a hned se vraceli do Obecnice. Zde se začaly stavět ochran-
né hráze, aby se voda co nejméně rozlévala. Okolo šesté
hodiny voda, která se valila z Třemošné, začala pomalu
opadávat. Ale během 20 minut se zvedla na větší hladinu,
než předtím. Naši kluci dělali co mohli, i tak ale některé
hráze zmizely. Voda už se nevylévala jen u mostíku u Šeflů,
ale lesem přitékala už i z okolních ulic. V tu dobu na cestě
teklo asi 25 cm vody, což je hodně. Nám nezbývalo, než če-
kat, až voda opadne. Opadávat začala velmi pomalu asi
kolem jedenácté hodiny večer. Zhruba okolo třetí hodiny
ráno jsme mohli zpět dostavět hráz na mostíku a zavřít
většinu kanálů na hlavní cestě. O mohutnosti toku svědčí
i to, že cesta mezi prodejnou COOP a mostem u Šeflů byla
uzavřena. Občas jsme žasli nad hazardem některých lidí,
kteří i přes uzavírku silnice, která byla označena značkou
a páskou, do ni vjeli. Veliké štěstí bylo, že nespadli do ka-
nálu, které při tekoucí vodě nebyly vůbec vidět. Voda po-
stupně opadávala a my už řešili program čerpání sklepů na
druhý den. Sraz jsme měli již před osmou a všechna možná
čerpadla byla v permanenci. Ten, kdo se ozval, tomu jsme
se snažili vyhovět. I když to píšu docela často, mnoho lidí
asi nepochopí, že když mají ve sklepě cca 7 cm vody a ne-
mají šachtici, kam by se dalo umístit čerpadlo, nejsme
schopni sklep vyčerpat. S čerpáním jsme končili až v pod-
večerních hodinách. A všichni už jsme byli řádně unaveni.
Ještě na konec uvedu zhruba průtok Octárnou, a to ve
čtvrtek v 8:00 byl okolo 0,01 m3, před 22:00 byl necelých 11 m3.
Doufám, že takovéto přívalové deště, které vytváří blesko-
vou povodeň, se nám budou vyhýbat.

V pátek ráno to sice nevypadalo, že by se někomu chtělo
něco organizovat, večer už to ale bylo lepší. A tak jste
v sobotu 26. května mohli opět po roce vidět „Běh na ly-
žích“ při Velké červnové ceně rezervace. Samotný závod
nás tolik nezajímal. Ten je v režii rezervace. Na nás bylo
udělat pěnu na dětských soutěžích. Hřiště bylo hodně roz-
máčené, proto se pěna dělala vedle koupaliště. I přes nedáv-
né potíže se všem (hlavě dětem) pěna líbila. Bylo to odrea-
gování od dnů předešlých.

Při nedělím odpoledni 27. května jste mohli vidět větší
frmol okolo hasičské zbrojnice. Dali jsme se do sušení vy-
bavení použitého při povodních. A že ho nebylo málo. Mezi
tím jsme ještě udělali i údržbu na vozidlech.

Aby toho zase nebylo tak málo, hned v pondělí 28. květ-
na se nám na hasičské zbrojnici rozezněla siréna. Byli
jsme tentokrát svoláni na požár auta. Požár byl naštěstí
rychle uhašen, i tak ale na autě vznikla velká škoda.

Začátek června pro nás byl jak dobrým, tak i špatným.
Tím špatným byl pohřeb naší dlouhodobé členky A. Šeflové
v pátek 1. června. Jak bývá zvykem, tak naši hasiči dělali

čestnou stráž. Alespoň tímto gestem jsme dokázali paní
Šeflové poděkovat za vše, co pro nás udělala.

Každé dítě ví, že 1. června je Dětský den, a tak jsme se
přesunuli na hřiště, kde již program Dětského dne probí-
hal. Po dokončení všech soutěží jsme opět udělali pěnu.
Pro děti je to vždycky nejhezčí ukončení jejich akce.

Mezitím, co někteří byli na pohřbu a následně na dět-
ském dnu, jiní z nás byli v Praze, kde se připravovala nej-
větší hasičská fontána v ČR. Museli se dostavit již ráno,
aby se neblokovala doprava při vykládání materiálu. Vše
začalo až při setmění, kdy se prováděla generální zkouška.
S určitými přestávkami trvala okolo dvou hodin. A tak
jsme již před půlnocí byli doma. Druhý den, v sobotu
2. června, jsme opět razili do Prahy. Pár věcí se ještě dola-
dilo. Již před osmou hodinou večerní se začali lidé scházet.
Během hodiny už mezi Palackého mostem a Jiráskovým
mostem mnoho místa pro diváky nebylo. Když nastala
22 hodina, po proslovech jsme šli na věc. Nejdříve se za-
hrála hymna a poté již známá Smetanova Vltava a nako-
nec ještě Slovanské tance. Už když doznívala Vltava, bylo
na mnoha lidech vidět, jak jsou dojatí. Mohli jsme vidět
u většiny i slzu v oku. I pro nás to byl velký zážitek, vždy�
jen účinkujících hasičů tam bylo 1100. Že se fontána po-
vedla, bylo slyšet na mohutném potlesku. Podle mých
odhadů se na fontánu bylo podívat něco okolo 50 tis. lidí.

Abychom toho tedy stále neměli o víkendech málo, tak
v neděli 3. června jste nás mohli vidět při čištění koupališ-
tě. To jsme zvládli celkem rychle, protože nás bylo hodně.
Vzhledem k proběhlým povodním bylo koupaliště dost špi-
navé. No, uvidíme, jaká bude voda při jeho napuštění.

A co dodat na závěr? Všem čtenářům přeji krásný zbytek
června a úspěšné vykročení do prázdnin. A všechny zveme
na Memoriál Františka Housky, který se bude konat
14. července 2018 na fotbalovém hřišti od 130 hodin.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

NEZAPOMÍNEJME NA KNIHY!

Žáci 9. třídy celý květen pracovali na projektu „Vytvoř
vlastní knihu“. Jednalo se o knihu Malý princ. Tuto kni-
hu jsme měli určenou, protože má myšleny, které jsou
důležité pro reálný život každého z nás. I když je to obyčej-
ná pohádka.

Nejprve jsme tuto knihu přečetli. Poté jsme si rozdělili
kapitoly. Ty jsme si pečlivě ještě několikrát pročetli a udě-
lali stručný obsah s nějakou významnou myšlenkou. Vše
jsme přepsali na čtvrtky a doplnili krásnými ilustracemi.
Nakonec jsme všechny kapitoly dali dohromady a svázali.

Kniha je vytvořena. Te	 už jen čeká na natěšené čtenáře
nebo obyčejné žáky, pedagogy či rodiče, kteří ocení naši
práci. Můžete si naši knihu prohlédnout, nebo i přečíst.
Najdete ji na základní škole ve vstupní hale u tabla 9. třídy.

Tuto knihu jsme věnovali naší škole na památku 9. tří-
dy, která tu byla od roku 2009 až do roku 2018.

Žákyně 9. třídy

Ve školní družině se nenudíme

Dne 4. 5. 2018 jsme vyrazili do hasičské zbrojnice. Míst-
ní dobrovolní hasiči nám zde ukázali a popsali prostory
hasičské zbrojnice a její vybavení. Dále následovala pro-
hlídka hasičských aut s podrobným výkladem. Na závěr si
děti vyzkoušely stříkání z hadic do rybníka.

Dne 1. 6. 2018 proběhla na fotbalovém hřišti oslava
MDD.  Zde byly rozestavěny stanoviště, kde po splnění jed-
notlivých úkolů děti dostávaly žetony, které posléze promě-
nily ve stánku za různé předměty, hračky, knížky atd.
I když počasí zprvu nebylo ideální, nakonec vše dobře do-
padlo a vzájemně jsme si to užili. Po ukončení soutěží jsme
se přesunuli do areálu koupaliště, kde následovala pěna,
kterou vytvořili hasiči. Úplný závěr nám zpříjemnily ope-
čené špekáčky a limonády.

Poděkování: Touto cestou děkujeme za finanční podpo-
ru Obecnímu úřadu, dobrovolným hasičům za spolupráci,
a všem, kteří nám pomohli s organizací na stanovištích.

Dále dne 8. 6. 2018 jsme vyrazili směr Nové Podlesí
do pěstírny akvarijních ryb. Zde si děti podrobně prohlédly
pěstírnu a dozvěděly se informace o chování tropických
ryb. Děkujeme manželům Vítkovým za vlídný přístup
a občerstvení.

VÝLET DO ZOO

Koncem školního roku se mnozí žáci se svými učitelkami
vydávají na školní výlety.

I žáci I. - III. třídy se dočkali. Dne 18. 5. 2018 zamířil au-
tobus s obecnickými žáčky do plzeňské ZOO. Počasí nám
přálo, děti obdivovaly různé zástupce zvířat, které zde cho-
vají. Nejvíce se dětem líbil nigerijský hrošík a žirafy. Paní
učitelky obdivovaly záhonky s různými druhy bylinek,
které zkrášlují prostory mezi jednotlivými pavilony zvířat.
Čekalo nás také sladké zastavení u zmrzlinového stánku☺.
Součástí plzeňské Zoo je i Dinopark, sem se děti těšily nej-
víc. Prostřednictvím 3D filmu se žáci vypravili do doby
prehistorické. V dinosauřím parku se děti vyfotily s různý-
mi typy dinosaurů. Těšíme se na další výlety, které nás
čekají v příštím školním roce.

Mgr. Jana Pokorná

(pokračování na str. 6)
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V přírodě je krásně

Dne 20. 5. 2018 se žáci druhého stupně zúčastnili školy
v přírodě. Byli jsme ubytováni v hotelu Racek poblíž Lip-
na. Byli jsme rozděleni do dvou skupin - cyklisté a turisté.
Na hotel jsme dorazili ve tři hodiny odpoledne, vybalili
jsme si věci a zanedlouho jsme šli na večeři. Poté jsme
mohli jít ven na hřiště. Druhý den nás učitelé vzali na prv-
ní vyjíž	ku. Dopoledne jsme ujeli 25 km. Za odměnu nám
naservírovali dobrý oběd. Potom jsme si užívali volna, kte-
ré jsme trávili na pokoji, nebo venku. Ve dvě hodiny jsme
vyjeli na další túru. S sebou nám dali svačinu a pití. Ujeli
jsme opět okolo 25 km. Takto dny plynuly a s nimi nabýva-
ly kilometry. Osudový den byl čtvrtek, kdy nás čekal celo-
denní výlet na kole. Vyrazili jsme brzy ráno, mysleli jsme
si, že vše bude v pořádku. Bohužel začalo pršet, museli
jsme přečkat pod přístřeškem. Vraceli jsme se na hotel pro-
mrzlý na kost. V pátek ráno jsme odjížděli domů. Dohro-
mady jsme najeli asi 250 km. Byl to bezvadný zážitek a jeli
bychom tam znovu. Cyklisté ze 7. třídy

OBJEVUJEME SVĚT

Dne 30. 6. 2018 jela devátá třída na svůj poslední výlet
do Geosvěta v Praze. V půl sedmé jsme měli sraz na vlako-
vém nádraží a v sedm nám jel vlak. Když jsme přijeli
do Prahy, přestoupili jsme do metra a měli jsme namířeno
na stanici I.P.Pavlova. Po chvíli jsme se dostavili do Geo-
světa, kde nám pan Szabad povídal o různých horninách
a minerálech. Potom, co nám skončila výstava, jsme se pře-
sunuli na náměstí Republiky, kde jsme měli rozchod. Když
jsme se po nějaké době sešli na náměstí, vrátili jsme se
na hlavní nádraží, kde jsme nasedli do vlaku a jeli jsme
domů. Myslím, že s výletem byli všichni spokojeni až na
zpáteční cestu vlakem ve vagonu s velmi hlasitými žáky
z jiné školy. Žák z 9. třídy

Sladká odměna

Ve čtvrtek 7. června jsme zavítali na krátkou exkurzi
k panu Burianovi. Pan Burian dětem ukázal nový včelín.
Děti se dozvěděly spoustu informací o chovu včel a způso-

bu jejich života ve včelím společenství. Čekala nás i ochut-
návka medu. Za to, jak děti pěkně poslouchaly, dostaly
i sladkou letní dobrotu. Paní Soukupová měla pro děti při-
pravené čerstvé lesní a zahradní jahody. Moc děkujeme
za příjemné a poučné dopoledne.
Postřehy žáků:
,,Med mi moc chutnal.“
,,V úlu je přes 40 tisíc včel, jen jedna je královna.“
,,Včely nanosí až 30 kg medu.“
,,Medometem se vytáčí med.“

Mgr. Jana Pokorná

ZASLOUŽENÉ VÍTĚZSTVÍ

Dne 7. 6. 2018 se vybraní žáci druhého stupně účastnili
fotbalového utkání proti Základní škole Čimelice. Byl to
napínavý zápas až do závěrečného hvizdu. Žáci z Obecnice
se velice rvali až do konce. A také to bylo vidět na výsled-
ku. Kluci z obecnické školy vyhráli 7:2. Zápas byl rozdělen
na dvě poloviny po 35 minutách. První poločas se hrál
v dobrém tempu, kdy Obecnice vyhrávala 2:0. Druhý polo-
čas začal ještě ostřeji. Kluci běhali, co mohli, ale hned
zezačátku dostali dvě rychlé branky. Ukázalo se však, že
hráči se nevzdali a celý zápas dovedli do vítězného konce.

Žáci 7. třídy

SOCHY Z PÍSKU V PÍSKU

Dne 12. 6. jsme jeli se 4. třídou vlakem do Písku. Navští-
vili jsme Prácheňské muzeum a Křižíkovu elektrárnu.
Také jsme se prošli po nejstarším kamenném mostě.

V muzeu jsme se dozvěděli o životě lidí ve středověku.
Také zde byly vystaveny obrazy významných panovníků.
Potom jsme se byli podívat na výstavu živých ryb. V tomto
muzeu byly staré hodiny, které jsme slyšeli odbíjet 11 ho-
din. Potom jsme se šli podívat na sochy z písku a dále
do Křižíkovy elektrárny. Tato elektrárna ještě dnes stále
vyrábí elektřinu. Po prohlídce jsme se vydali na ostrov,
který je součástí elektrárny a zde jsme si opekli vuřty, nebo
hermelín, podle toho, na co měl kdo chu�. Potom jsme se
vydali zpět na vlakové nádraží. Cestou jsme se ještě zasta-
vili na dětském hřišti, kde jsme si odpočinuli. V Příbrami
si nás vyzvedli rodiče.

Myslíme si, že se výlet všem líbil a budeme se těšit
na další. Žáci 5. třídy

(dokončení ze str. 5)
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V úterý 15. května jsme s dětmi navštívily místní spolkový
dům, kde na nás čekala slečna Strmisková, která měla pro
nás připravený program na téma jaro a rodina. Děti si zo-
pakovaly charakteristické znaky jara a povídaly si o tom,
jaký má pro nás význam zázemí v rodině. Jak pro bezpečí,
tak pro rozvoj osobnosti. Také si vysvětlili, že každý v rodině
má své povinnosti pomáhat podle svých schopností. Hravou
formou si děti utvrdily, kdo všechno za členy patří do jejich
rodiny. Na závěr si ve skupinkách ty rodiny nakreslily.

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

18. května přišly děti do školky krásně oblečené, a to proto-
že k nám na školní zahradu přijel pan fotograf z Příbrami.
Jako první jsme se všichni společně vyfotografovaly a poté
přišly na řadu skupinky dětí, které byly předem domluve-
né. Také nechyběli rodiče s malými sourozenci i někteří
sourozenci ze základní školy. Přálo nám krásné slunečné
počasí, které nám určitě zajistilo nádherné fotografie.

Mezinárodní den dětí (1. 6.), letos vyšel na pátek, jsme
oslavili společně se školní družinou na fotbalovém hřišti
v Obecnici. Děti se zúčastnily různých soutěží, za které do-
stávaly papírové peníze. Ty poté měnili ve stánku za ceny
(školní potřeby, hračky, sladkosti, …) po ukončení soutěží
bylo pro děti připravené menší občerstvení v podobě špe-
káčků a limonád. Ty děti, které měly na hřišti rodiče,
se vrhly do pěny, kterou pro ně připravili místní hasiči.
Tímto chceme moc poděkovat paní Steinerové, která nám
nakoupila v Příbrami odměny pro děti.

V úterý 5. června proběhlo na školní zahradě slavnostní
rozloučení předškoláků. Děti si pro rodiče připravily dlou-
hé pásmo plné básniček, písniček a závěrečného tance.
Po ukončení tohoto pásma ostatní děti připravily bránu,
kterou procházeli děti, co v září odcházejí do školy. Na kon-
ci brány byli pasováni na budoucí prvňáčky. Jako upomínku
dostaly balónek, kytičku o absolvování mateřské školy,
kalendář a tričko, které jim potiskla paní Bolinová krásným

(pokračování na str. 8)
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obrázkem školák/školačka. Tímto jí ještě jednou moc dě-
kujeme. Velkým překvapení na závěr bylo přednesení
básničky naše paní učitelky, kterou si doma děti potají
naučily s rodiči. Po básničce vybrané děti předaly paním
učitelkám kytici s balíčkem a poděkovaly jim za práci ve
školním roce.  Pak se všichni statečně vrhli na občerstve-
ní, ovoce se zeleninou, které připravily paní učitelky, ale
také na sladké a slané dobroty, které doma upekly mamin-
ky. Tímto jim chceme za nás za všechny poděkovat.

MATEŘSKÁ ŠKOLA  (dokončení ze str. 7)

Školní rok nám utekl jako voda, prázdniny se kvapem při-
blížily a to je ten pravý čas školních výletů. A tak se i děti
z naší školky vypravily ve čtvrtek 7. června na výlet. Ten-
tokrát jsme se vydali podívat, jak se mají zvířátka v zoolo-
gické zahradě v Plzni. Cesta nám rychle utekla a děti se již
nemohly dočkat, co všechno zažijí. Viděli jsme spoustu zví-
řátek ve volných výbězích i v pavilonech – a že jich nebylo
málo! Líbil se nám lev, který nás přivítal u vstupu svým
chraplavým řevem. Žirafy, které jsme si prohlédli opravdu

6. června přijel do školky pán z OFČR, který dětem vysvět-
lil, kdo je pan včelař a v čem spočívá jeho práce. Ukázal
nám malý přenosný úl a popisoval, jak to v něm vypadá.
Podle čeho rozeznáme obyvatele úlu a kdo má jakou práci.
Děti si zahrály na včelky čističky, stavitelky i létavky.
Na závěr si přičichly k úlu a ochutnaly různé druhy medu.

(pokračování na str. 9)



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2018 9

z blízka, medvědi kteří si pochutnávali na mražených ry-
bách. Zebry, opice, dikobrazi, plameňáci a mnoho dalších
zajímavých zvířátek. Počasí nás nezklamalo, sluníčko nás
provázelo po celý den. Zvířátka máme moc rádi, a tak jsme
si letošní výlet opravdu užili.

V úterý 12. června jsme se vydali na dopolední výlet
na Příbram Březové Hory. Zde jsme procházeli podzemím
dolem Anna, dozvěděli jsme se, co a jak se zde kdysi těžilo
a jeho historii. Poslechli jsme si hornickou pohádku a svez-
li se podzemním důlním vláčkem, kde na nás čekalo krátké
dramatické vystoupení (havíře, svatého Prokopa a čerta).
Následovalo živé hudební vystoupení s písničkami pro
děti, které jsme si s chutí s muzikantem zazpívali a nasva-
čili se. Poté jsme se přepočítali a šli zpátky k autobusu,
který nás odvezl do školky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

(dokončení ze str. 8)
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo:
V úterý 15. 5. knihovnu navštívily obě třídy místní mateř-
ské školy. Původně jsme si měli povídat o jaru, ale vzhle-
dem k tomu, že na 15. květen připadá Den rodin, věnovali
jsme se právě tomuto tématu. Děti měly nejprve za úkol
povídat o své rodině, kolik mají sourozenců a jak se jme-
nují, jména rodičů a třeba i domácích mazlíčků. Ve druhém
úkolu děti kreslily rodinky „jenom jako“, kde si vymýšlely
postavičky.
V pátek 1. 6. se konal na místním fotbalovém hřišti Dětský
den. Pro děti byly připraveny soutěže, za které dostávaly
žetony, které následně vyměnily za vybrané odměny.
Na závěr si děti zařádily v pěně a nakonec proběhlo opéká-
ní špekáčků. I když to vypadalo, že nám počasí nepřeje –
nakonec se akce vydařila.

V pondělí 4. 6. proběhlo klasické vypravování příběhů.
Děkuji všem, kteří si z okolí dorazili poslechnout a po-
vyprávět několik krásných příběhů.

Kroužek VŠEZNÁLEK

S kroužkem se pomalu, ale jistě blížíme k zakončení letoš-
ního vyrábění. Čekáme na dopálení keramiky, dodělání
obrázků apod. Na závěr kroužků si opět užijeme parádní
zábavu.
S velkým Všeználkem budeme mít „pohádkové spaní“
v knihovně. S malými zase pojedeme na výlet na zámek.
Poslední kroužky pro všechny skupiny proběhnou posled-
ní týden v červnu.

Foto z akcí a kroužků  ☺☺☺☺☺
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PROGRAM na letní prázdniny

ČERVENEC

2. 7. Prázdninový kvíz – pohádkový
3. 7. Zpívánky dětské
4. 7. Hrátky venku
9. 7. Hádanky + hlavolamy

10. 7. Animace příběhů – Pohádky lesního ticha
11. 7. Divadelní improvizace
12. 7. Tvoření – Mandaly enkaustikou (30 Kč na materiál)
16. 7. Prázdninové kvízy – školní
17. 7. Zpívánky – hlasové cvičení
18. 7. Hrátky venku
19. 7. Tvoření – Malování na VLASTNÍ oblečení

(60 Kč na materiál + přinést oblečení k pomalování)
23. - 27. 7. DOVOLENÁ
30. 7. Hádanky + hlavolamy
31. 7. Animace příběhů – Čertice Dorka

SRPEN

1. 8. Divadelní improvizace
2. 8. Tvoření – Obrázky z klubíčka (20 Kč na materiál)
6. 8. Prázdninové kvízy – dvojice
7. 8. Zpívánky – pohádkové
8. 8. Hrátky venku
9. 8. Tvoření – prstové, olejové barvy (50 Kč na materiál)

13. 8. Hádanky + hlavolamy
14. 8. Animace příběhů- Strašidlář
15. 8. Divadelní improvizace
16. 8. Tvoření – Malování na kameny (20 Kč na materiál)
20. 8. Prázdninové kvízy – zvířecí

21. 8. Zpívánky – táborákové
22. 8. Hrátky venku
23. 8. Tvoření – Stojánek na tužky, svíčky a jiné

(30 Kč na materiál)
27. 8. Hádanky + hlavolamy
28. 8. Animace příběhů – O líné babičce
29. 8. Divadelní improvizace
30. 8. Tvoření – Kašír (20 Kč na materiál)
31. 8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

Program ráno 9.00 – 11.00 hodin
Program odpoledne 13.00 – 15.00 hodin

ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ BUDEME S DĚTMI
CHODIT NA MÍSTNÍ KOUPALIŠTĚ (místo původního
programu).

Provoz knihovny o letních prázdninách:

7.00 – 15.30 hodin
výpůjčky vždy v pátek: 7.00 – 11.00 hodin

13.00 – 15.00 hodin

Co proběhne:
22. 6. proběhne v 9.00 hod. pasování prvňáčků
na čtenáře.

22. 6. odpoledne proběhne v knihovně Pohádkové spa-
ní pro starší Všeználky. Co máme na programu? Převlék-
neme se za pohádkové postavy a půjdeme bojovku za po-
kladem. Po bojovce opečeme čertovo pečínky. Po večeři si
zazpíváme oblíbené písničky z pohádek. Poté půjdeme
vypustit lampion štěstí. Podíváme se na pohádku a půjde-
me spát. ☺

27. 6. Výlet se seniory – POZOR ZMĚNA!!! Místo na
Křivoklát pojedeme na zámek Zbiroh. Další pokračování
ve výletu se nezměnilo. S prohlídkou a obědem výlet vychá-
zí na 200 Kč na osobu. Vyrážíme v 8.00 hodin z Obecnice,
prohlídka na Zbirohu v 10.00 hodin, po prohlídce oběd,
po obědě přesun na Lány, předpokládaný návrat v 16.00 –
17.00 hodin. Autobus máme plný, již není možné dalšího
přihlášení.

29. 6. Výlet s malým Všeználkem – pojedeme se podívat
na zámek Radič, kde bude pro děti nachystaný program.
Zážitková prohlídka zámku s hledáním pokladu spojená
s převlékáním dětí za princezny a rytíře. Půlhodinová
zážitková prohlídka zámku, následně půlhodinová návště-
va interaktivní komnaty Budoáru pro princeznu a Dětské
zbrojnice, kde si děti i dospělí na vlastní kůži vyzkouší
opravdové šaty pro princezny a rytířskou zbroj.

Kristýna Strmisková

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Město s vůní ovoce

Město Vizovice, ležící uprostřed kopců Vizovické vrcho-
viny a Hostýnských vrchů na soutoku řek s krásnými ná-
zvy Lutoninka a Bratřejovka, zná dobře téměř každý –
přinejmenším ten, kdo nemá to štěstí nechat si vypálit
„tu svoji domácí“. Ale toto město uprostřed nádherné pří-
rody může nabídnout návštěvníkům mnohem více než sli-
vovici a další produkty z proslulé vizovické palírny Rudolf
Jelínek. Než se ale s vámi vydám na prohlídku města
a jeho okolí, vypravme se nejprve proti proudu času, do da-
leké historie, do dob, kdy byly Vizovice podle pověsti zalo-
ženy. To kdysi dávno, eště než sa na naše území dostala
křes�anská víra a naši otcové byli věrní svojim slovanským
božstvom, blúdili po zdejších kopcoch dva pútníci. Po dl-
úhých túrách byli znavení a hladoví a krom teho už byla
taková tma, že nešlo ani na krok vidět. Blúdili hustým va-
lašským hvozdom a pořád nenacházeli žádné místečko
k přenocování. A tož jeden z tych dvúch pútníků řekl temu
druhému: „Vylez to� na ten strom a podiv sa, lesti v dálce
něco neuvidíš“. Ogar neváhal, sundal svúj ruksak a už se
sápal do koruny stromu, z kteréj enom ulétali spící aj bdící
ptáci vše možných druhů. Po tem, co ogar vylézl dostatečně
vysoko, sa po lese rozneslo hluboké a tajemné soví húknu-
tí. S pútníkem zapřeným o větve to ale ani nehlo. Chvílu
sa rozhlížel na všecky možné strany, po chvilce v dálce ale
cosi zahlédl. Najednúc zvolal „Vizú světlo!“ Druhý pútník,
plný zvědavosti a zároveň radosti, vylézl na druhý, eště
vyšší strom hne� vedla, rozhlédl sa tým samým směrom
a zavolal na teho druhého „A já vizú více!“ A na temto mís-
tě tedy vzniklo krásné městečko Vyzovice, později přejmeno-
vané na Vizovice. A tož tak praví ludé na Vizovicku už celá
staletí. Prohlídkový okruh městem jsem zahájil na Masa-
rykově náměstí, v jehož jihozápadní části se tyčí sloup se
sochou Bolestné Panny Marie, doplněný sousoším světců –
sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava, sv. Floriána a sv. Pro-
kopa. Odtud jsem se zvolna stoupající ulicí vydal k místní-
mu zámku, který v současné době prochází částečnou re-
konstrukcí. Zámek nechal v polovině 18. století vystavět
olomoucký panovník a pozdější biskup královéhradecký
Heřman Hannibal z Blümengenu. Stavbou pověřil vý-
znamného brněnského architekta Františka Antonína
Grimma, který pojal zámek v tehdy moderním francouz-
ském stylu. Bohaté zámecké interiéry jsou zařízeny nábyt-
kem ve stylu baroka, rokoka, empíru i biedermeieru,
s množstvím porcelánu, rozsáhlou obrazovou sbírkou se
vzácným souborem děl nizozemského malířství a spoustou
dalších hodnotných předmětů. Součástí zámku je také zá-
mecká kaple Panny Marie Matky Dobré rady, jejíž interiér
patří k vrcholným dílům architekta F. A. Grimma. Kaple
má mimořádnou prostorovou kompozici, půdorys v podobě
trojlistu je vepsán do obdélníkové základny jižního křídla
zámku. Současně se zámkem byla založena i zámecká za-
hrada ve francouzském stylu s plastikami předního brněn-
ského sochaře Ondřeje Schweigla. Na rovinatém terénu
východně od zámku je pravidelná zahrada charakterizova-
ná mohutným stříhaným plotem na osu zámku. Tato osa
končí u vyhlídkového místa, kde se terén prudce svažuje
a volně přechází do přírodně krajinářského parku, jehož
spodní částí protéká kanál přes uměle vybudovaný rybník.
V těsném sousedství zámku se nachází řadová barokní
budova Konventu Milosrdných bratří z roku 1781, ve kte-
ré se od jejího založení do dnešních dnů nachází Nemocni-
ce Milosrdných bratří. Naproti budově nemocnice, v horní
části Palackého náměstí, stojí od roku 1792 farní kostel

sv. Vavřince, barokní
fara a v parčíku před
kostelem dvě barokní
sochy – sv. Jana Nepo-
muckého a sv. Floriá-
na. Z centra města mě
to už ale nezadržitelně
táhlo po výpadovce
ven z města, za jehož
hranicemi jsem tušil
tu slavnou fabriku,
ve které se ovoce mění
z pevného skupenství
na kapalné. ☺  Minul
jsem areál místních
technických služeb, ve kterém sídlí hasičské muzeum zalo-
žené v roce 2014, a zhruba po čtvrt hodině chůze jsem sta-
nul před areálem legendární palírny pana Jelínka. Výroba
destilátů je na Valašsku známá více než 400 let. Počátky
palírenství ve městě se datují do 16. a 17. století. Díky vý-
borným klimatickým podmínkám bylo v té době v okolí Vi-
zovic vysazeno přes 70.000 švestkových stromů. Vysoká
produkce švestek proto přiměla místní rolníky založit
v roce 1894 Rolnický akciový závod ovocnářský (RAZOV),
první průmyslový podnik na zpracování ovoce. V roce 1926
převzal podnik Rudolf Jelínek, který mu propůjčil své jmé-
no a získal světové renomé. Společnost Rudolf Jelínek do-
dnes patří k největším výrobcům destilátů na světě. V rám-
ci prohlídky stylového prostředí podnikové prodejny jsem
si dopřál i „stopičku“ třešňovice a meruňkovice, abych se
posilnil na další část cesty. ☺ Ta mě dovedla k vlakovému
nádraží a dál k budově Sokolovny, postavené ve 20. letech
20. století a inspirované ojedinělým stylem Jurkovičových
staveb v nedalekých Luhačovicích. V parčíku naproti So-
kolovně jsem se krátce zastavil u kapličky Panny Marie
Lurdské, jejíž vystavení je dáváno do souvislosti s epide-
mií cholery ve Vizovicích v roce 1866. Dojít odtud zpět do
centra města byla otázka už jenom několika minut, v krát-
kém sledu po sobě jsem v ulici Slušovská minul Pomník
partyzána z roku 1950 od sochaře Stanislava Mikuláštíka,
Pomník letcům II. světové války, který je osazen v místě
rodiště P/O (podporučíka) Jaroslava Haly, příslušníka
311. československé bombardovací perutě RAF, a který je
věnován jemu a osádce jeho Liberatoru „K“, sestřeleného
dne 03. 10. 1944 poblíž Norska, a pomník Aloisi Hábovi,
hudebnímu skladateli a průkopníkovi tzv. mikrointervalo-
vých skladeb. To už jsem se ale blížil zpět na vizovické
Masarykovo náměstí, kde jsem si čekání na spoj zpět
do Zlína zkrátil posezením v Restauraci U Tonka, kde měli
na čepu výborného Zlínského Ševce – polotmavý 11% ležák
z Pivovaru Malenovice.

 Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY • Očkování 6 – 18 let

V posledních letech přibývá odpůrců dětského
očkování a skupiny příznivců i odpůrců se pře-

svědčují navzájem různými argumenty. Podívejme se, jak
na některé otázky nahlíží renomovaný epidemiolog.
Od nového roku prošel očkovací kalendář zásadními změ-
nami. Tou hlavní je snížení počtu dávek u hexavakcíny
na tři. Důvodem je, že přenosná dětská obrna je díky celo-
světové kampani kandidátem na globální vymýcení. Ještě
v roce 1988 bylo ve světě hlášeno 350 tisíc případů, v loň-
ském roce jen 22. Protože je riziko kontaktu s touto nemo-
cí malé, stačí menší počet očkovacích dávek. Na našem
území nedošlo k přenosu viru dětské obrny od roku 1960,
přesto ještě žije několik tisíc lidí, trpících trvalými násled-
ky infekce prodělané v dětství. První významný úspěch
očkování bylo vymýcení pravých neštovic v roce 1970.
V očkovacím kalendáři se také posunulo očkování proti
spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Toto očkování ne-
chrání celoživotně, postvakcinační imuita pomalu klesá
a v kombinaci s klesající proočkovaností v populaci, která
dětské očkování odmítá, vznikly podmínky pro epidemické
šíření těchto nemocí ve věku mezi 13 a 20 roky. Proto se
druhá dávka očkování posunula do věku 5-6 let, aby její
efekt přetrval déle. Nejmenší děti tak budou chráněné
v největší možné míře.

Z obav před nežádoucími účinky vakcín požadují někteří
odpůrci očkování rozložení očkování do delšího časového
období. Prioritou očkování je chránit ty nejmenší, nejzra-
nitelnější, tedy děti, kde je největší riziko těžkého průběhu
nákazy s trvalými následky nebo smrtelnými komplikace-
mi. U nedonošených dětí, nebo těch, které z různých důvo-
dů nemohou být očkovány, je právě kolektivní imunita,
tedy proočkování těch ostatních, nesmírně důležitá. V prv-
ním roce života se navíc očkují jen neživé vakcíny. Různým
cizorodým látkám, virům a bakteriím jsme vystaveni
z vnějšího prostředí neustále a ve větší míře než očková-
ním. Celé očkování si vyžádá zapojení jen malé části imu-
nitního systému a není to tak, že vakcina proti šesti nemo-
cem zatíží imunitní systém šestkrát více. Jeho kapacita je
navíc nesrovnatelně vyšší než podaná dávka antigenů.
Očkování ale vyžaduje jeho aktivní spolupráci. Pokud imu-
nitní systém reaguje normálně, vytvoří se protilátky, pří-
padně se navíc aktivují pamě�ové buňky. Ty se hodí při
kontaktu se skutečným původcem nemoci, kdy imunitní
systém je na něj připraven, vzniku onemocnění zabrání
nebo alespoň zmírní jeho průběh a omezí trvalé následky
nebo smrtelné komplikace. V některých případech nelze
užít živé vakcíny a po neživých nemusí být ochrana dosta-
tečná. Imunitu může oslabit nejen závažná nemoc, ale
i úraz, kdy přijde pacient třeba o slezinu. Imunita klesá u
starších lidí a v těhotenství. V těhotenství se standardně

Hrobka v Čimelicích
Vždy, když jsem projížděla Čimelicemi, mě zaujala hrobka, která je vidět na tamním hřbitově. Ale protože jsem jela auto-
busem, nemohla jsem se na ni zajít podívat zblízka. Tuto sobotu jsem opět jela autobusem kolem na výlet na Rabí
a do Velhartic. Ale po návratu domů jsem se podívala na internet, a tak se s vámi mohu podělit o to, co jsem zjistila:
V roce 1817 byl v Čimelicích založen nový hřbitov a v jeho středu byla v roce 1819 postavena empírová hřbitovní kaple,
která sloužila jako rodinná hrobka tehdejších majitelů, což byli Vratislavové z Mitrovic. Autorem kaple byl J. F. Jondl.
Kaple byla postavena v podobě řeckého chrámu.

S použitím internetu E. T.

očkuje jen chřipka v době její sezony a případně černý ka-
šel. Lidi s oslabenou imunitou chrání jejich proočkované
okolí.

V poslední době se hodně mluví o spalničkách. Vymýcení
této nemoci se udržením proočkovanosti podařilo jen na
americkém kontinentu. V Evropě v posledních letech při-
bývají epidemie i některá úmrtí. Nejčastějšími obě�mi jsou
bohužel právě malé děti a nemusí to být děti odpůrců očko-
vání. Jen prostě ještě nedosáhly očkovacího věku a naka-
zili je jejich starší kamarádi, kteří již očkovaní být měli.
Pokud jde o imigraci, v žádné zemi přijímající uprchlíky se
epidemiologická situace zatím nezhoršila, ale existuje jistá
obava ze zavlečení záškrtu. Některá onemocnění nejsou
smrtelná a onemocněním lze získat trvalou imunitu. Přes-
to se očkuje. Například plané neštovice. Tady má Doc.
MUDr. Ma	ar jasnou odpově	:“ I nekomplikované plané
neštovice u dětí mohou mít těžší průběh. Horečky, vyrážka
v puse, na genitálu,v konečníku, svědění, bolest, pláč...
a to všechno, i když existuje bezproblémová vakcína?“

Ještě několik slov o infekčních nemocech v těhotenství.
Dříve velmi často řešené zarděnky – s ohledem na léta pro-
bíhající očkování se dnes řeší jen vyjimečně. Onemocnění
těhotné, která nebyla očkována nebo onemocnění v dětství
neprodělala, v prvních měsících těhotenství přináší vyso-
ké riziko vývojových vad plodu. Oč menší těhotenství, tím
je riziko vyšší. Ve hře jsou vývojové vady srdce, zraku, slu-
chu, motorického nebo psychického vývoje, včetně postiže-
ní smrtelných. Spalničky jsou opět rizikovou infekcí v úvo-
du těhotenství u neočkovaných žen. Protože obranyschop-
nost věkem klesá, vyplatí se kontrola hladiny protilátek
u exponovaných osob , jako jsou např. zdravotníci nebo
učitelé. Po čtvrtém měsíci těhotenství již není infekce mat-
ky pro plod příliš riskantní, protože jeho orgány jsou již
vyvinuty. Plané neštovice mají opět schopnost nakazit plod
v úvodu těhotenství, ale největší riziko představuje infekce
matky bezprostředně před porodem. V takovém případě
nestačí matčiny protilátky přejít do plodu a může dojít
k rozvoji orgánového postižení virem planých neštovic s fa-
tálním průběhem pro novorozence. Dočasná imunita vzni-
ká po očkování proti černému kašli, a proto díky postup-
nému poklesu imunity se v posledních letech onemocnění
objevuje častěji. V roce 2011 bylo v naší republice hlášeno
300 případů, v roce 2014 přes dva a půl tisíce. Proto je pře-
očkování doporučováno i pro dospělou populaci, zejména
budoucí rodiče a nejbližší okolí – prarodiče a osoby ve spo-
lečné domácnosti. Protilátky přenesené od matky přetrvá-
vají v oběhu novorozence asi 6 týdnů a dochází k přenosu
i kojením. Pokud ale maminka protilátky nemá, je dítě
do doby očkování proti černému kašli bezbranné.

Podle veřejných zdrojů upravila Drsvo
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

STARŠÍ ŽÁCI
19. 5. 2018
SK Petrovice – TJ Slavoj Obecnice 0:8 (0:3)
branky: Prokeš 3, Strniště 2, Roušal M., Kadlec, Polák J.
Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák J., Kadlec - Zaple-
tal - Ježek, Roušal M., Locker Ant.- Prokeš, Strniště
Střídali: Janák, Kupči
Velice pohledné utkání, které snad našim fanouškům udě-
lalo radost. Hráli jsme hodně na míči, hra měla spád
a rychlost. První branka padla po souboji Jendy Strniště-
ho s brankářem, kterou náš šikovný útočník vyhrál a do-
klepával do prázdné brány. Druhou branku vsítil z pokuto-
vého kopu opět Jenda po faulu na Kryštofa Janáka. Neustále
jsme domácí tlačili a po nádherném driblingu Tomáše Pro-
keše padla třetí branka. Tomík prošel přes dva bránící hráče
a střelou na zadní tyč rozvlnil sí� domácí brány. To Toma
nakoplo a pokračoval v gólostroji. Ve středu hřiště si pří-
jmul míč, překonal soupeře, vystřelil ze 30 metrů a míč se
zastavil až v síti. Soupeře jsme jasně přehrávali a po kří-
delním útoku Tondy Lockera padla pátá branka. Tonda
unikl po pravém křídle, naservíroval míč na stříbrném
podnose Tomovi Prokešovi a ten dovršil hatrick. Naše hra
byla oku lahodící a tlak na soupeřovu bránu neustával.
Po závaru ve vápně stoper soupeře odhlavičkoval míč na
hranici velkého vápna, kde se ho zmocnil Mára Roušal,
který si řekl, že vymete pavučiny z pravé šibenice ☺. Sedmou
branku si vydřel Vojta Kadlec, který celý zápas neúnavně
brousil lajnu a podporoval útočnou hru. Vojta výtečně na-
časovaným náběhem se dostal za obranu soupeře, narazil
si míč s Honzou Strništěm a nekompromisně zavěsil. Po-
slední branku vstřelil Kuba Polák, který si na posledních
pět minut vyměnil místo s Tondou Lockerem a to Kubovi
stačilo ke skórování. Drzým průnikem po pravém křídle se
dostal do vápna a tam tvrdou ranou téměř roztrhl sí�. Ode-
hráli jsme pěkné fotbalové utkání, které se muselo líbit. ☺
26. 5. 2018
TJ Slavoj Obecnice – SK Nový Knín 10:0 (4:0)
branky: Strniště 4, Prokeš 2, Locker Ant. 2, Ježek 2,
Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák J., Kadlec - Zaple-
tal - Ježek, Roušal M., Locker Ant.- Prokeš, Strniště
Střídali: Janák, Kupči, Novotný
To, co naši borci předvedli v tomto utkání, zaslouží obdiv.
Hráli jsme nádherný přímočarý a rychlý fotbal, kterému
soupeř absolutně nestíhal. Je pravdou, že prvních pět mi-
nut bylo takových "jalových", ale to omluvíme ☺. To, co se
dělo potom, byla hra, kterou se chceme prezentovat. Míč
lítal z nohy na nohu a zbytečně jsme ho nepředržovali.
Kombinací vznikaly díry, do kterých jsme posílali průniko-
vé přihrávky a s těmi si naši forvardi dokázali poradit.
Bylo vidět, jak si borci na hřišti věří a byla radost zápas
koučovat. Z mého pohledu jsme odehráli nejlepší utkání
sezóny a já věřím, že naše výkony budou nadále růst. Těžko
dnes někoho vyzdvihovat, protože všichni hráli na vrchní
hranici svých možností. Nicméně musím vypíchnout čtyři
branky Jendy Strništěho, který se ve vápně soupeře cítí
jako ryba ve vodě a vždy ví, kam si naběhnout. Je to náš
obecnický Lafata ☺.
3. 6. 2018
TJ Sokol Sedlec-Prčice – TJ Slavoj Obecnice 2:5 (0:1)
branky: Polák 2, Locker Ant., Ježek, Janák
Zapletal - Locker Al., Dvořáková, Prokeš, Kadlec - Roušal
M. - Ježek, Locker Ant., Strniště - Polák, Janák

Střídali: Kupči, Novotný
Utkání dvou rozdílných poločasů. Nezačali jsme špatně,
ale z úvodního tlaku byla pouze nastřelená tyč Tondou
Lockerem. Bohužel po deseti minutách hry naše aktivita
ochabla a náš pohyb na hřišti připomínal spíše utkání
staré gardy, než mladých fotbalových nadějí. Bez pohybu
nebylo komu přihrát, takže musím konstatovat, že z před-
váděné hry bolely oči. Hra byla plná nepřesností a vůbec
nebyl na hráčích vidět zápal to nějak změnit. Naštěstí se
Tondovi Lockerovi jednou podařilo brankáře domácích
prostřelit a v poločase, i přes bídný výkon, jsme o branku
vedli. Do druhé půle jsme vyběhli s tím, že bídný výkon
z prvního dějství odčiníme. Udělali jsme pár změn v roze-
stavení hráčů a najednou to šlo. Vycházely nám kombina-
ce s průnikovýma přihrávkama a co je důležité, dokázali
jsme zakončovat. Výborné utkání odehrál Kuba Polák,
a� už v první půli na stoperu, tak hlavně v půli druhé, kde
nám rozhýbal útočnou hru a vsítil dvě branky. Nejspíše
nám dopolední utkání moc nevyhovují a naše spící Růžen-
ky musí někdo, nebo něco, probudit ☺.

10. 6. 2018
TJ Slavoj Obecnice – SK Litavan Bohutín 2:3 (1:1)
branky: Janák, Ježek
Matějka - Locker Al., Dvořáková, Prokeš, Kadlec - Roušal
M. - Ježek, Locker Ant., Polák, Strniště - Janák
Střídali: Novotný, Švehla
Utkání plné zvratů, které zvedalo fanoušky ze sedaček.
Hrál se náročný fotbal plný soubojů, rychlých kombinací
a hlavně bylo vidět plno brankových příležitostí. První půli
jsme byli lepším týmem na hřišti. Vlítli jsme na soupeře
a nechtěli ho nechat hrát s míčem, což se nám poměrně da-
řilo a soupeř znejistil. My jsme toho využili a hned v úvodu
utkání vsítil Kryštof Janák branku. Po úniku do vápna
přetlačil obránce a lehce pobídl míč k pohybu, který se

(pokračování na str. 15)
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k překvapení všech zastavil až v síti. Následovaly další
brankové příležitosti, které jsme nedokázaly proměnit. Bo-
hužel v poslední minutě prvního poločasu soupeř dokázal
vyrovnat po hezké křídelní akci. Druhou půli byli hosté
lepší a my jsme často běhali bez míče. Po ojedinělé naší
útočné akci se dostal svou rychlostí do úniku výborně hra-
jící Kryštof Janák. Obránci soupeře nezbývalo nic jiného,
než Kryštofa faulovat v pokutovém území. K penaltě se po-
stavil lišák Jarda Ježek, který se z puntíku zpravidla ne-
mýlí. Vedli jsme 2:1 a chtěli jsme vedení za každou cenu
udržet, bohužel nám docházely síly a tlak soupeře byl
enormní. Několikrát nás v bráně podržel výborně chytající
Jon	a Matějka. Soupeř dokázal srovnat po naší nepřesné
rozehrávce, kde jsme byli hodně roztažení, čehož soupeř
využil. Aby toho nebylo málo, dvě minuty před koncem
utkání dokázali bohutínský strhnout skóre na svou stra-
nu. Po závaru před pokutovým územím se zmocnili míče
a průnikovou přihrávkou překonali naši unavenou obra-
nu. Útočník soupeře tváří v tvář Jon	ovi nezaváhal. I přes
prohru si naši playři zaslouží uznání a pochvalu, jak utkání
zvládli. Nechali na hřišti srdce, a to se cení ☺. Po závěreč-

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Druhý červen se stal pro naše fotbalisty dnem, kdy zavr-
šili svou velmi úspěšnou fotbalovou sezónu, dokopnou
a utkáním proti maminkám. Kluci měli už od začátku
navrch. Je znát, že oproti maminkám mají pořádnou fyzičku,
za kterou vděčí především svým trenérům, kterým patří
velké dík za to, jak se klukům věnují. Nicméně se mamky
nenechaly zahanbit a výsledné skóre bylo 5:5. Po parádním
výkonu jsme se přesunuli k prostřeným stolům a k předá-
ní medailí za super odehranou jarní sezónu. V tabulce se
kluci umístili na krásném prvním místě! Velký dík patří
rodičům, TJ Slavoj Obecnice a trenérům za jejich trpěli-
vost a čas, který klukům rádi věnují a předávají své fotba-
lové zkušenosti. Již nyní se těšíme na podzimní fotbalovou
sezónu, kéž je stejně úspěšná jako ta jarní. Sportu zdar
– fotbalu zvláš�! ☺

R. S.

STARŠÍ ŽÁCI

(dokončení ze str. 14)

ném hvizdu někteří dokonce prohru obrečeli, a to je znám-
ka toho, jak moc chtěli. Věřím, že příští sezónu jim to vrá-
tíme i s úroky.

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA

Dne 6. 6. 2018 naše nejmenší fotbalové naděje odehráli přá-
telské utkání proti nedalekému Podlesí. Výsledky nikdo
neřešil, hlavní byl zápal a nadšení všech zúčastněných ☺.

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice, trenér mládeže
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17. ročník Velké červnové ceny rezervace se vyvedl skvěle...

Přibližníci se přibližovali,
někteří i závodili, pokuty se
rozdávaly. Občerstvení fun-
govalo, televize natáčela,
i když redaktoři a redaktor-
ky přijeli díky zpravodajovi
rezervace pozdě. Organizá-
toři organizovali, medaile se
zavěšovaly, trička se rozdá-
vala za patřičný obnos.
Radoval se tradičně Milda
Hrubý před Kocim Kocan-
dou a Radkem Srchem.
První žena, která padla
do cíle byla Radka Syná-
čová. Poté přibližníci a při-
bližnice hýřili, děti závodily
a hasiči pěnili a tak dále.
Nezbývá nežli poděkovat
všem účastníkům, organi-
zátorům, všem etapovým
občerstvovačům ve Staro-
české hospodě, U Toničky,
v Garáži, U Romanky i v Re-
zervaci. A v srdci i mysli
všichni zachovejme vzpo-
mínku na milou Toničku
Šeflovou, která nás bude
sledovat tam z přibližnické-
ho podbrdského nebíčka.
Děkujeme...                   bs

S KA L KA

D
IV

ADELNÍ SOUBO
R

Divadelní soubor SKALKA sehraje v pøírodním divadle Na Skalce
v Novém Podlesí

komedii Václava Klimenta Klicpery

ŽENSKÝ BOJ
Rezie: Josef Hudeèek

Pátek 29. èervna 2018 Ètvrtek 5. èervence
Sobota 30. èervna Pátek 6. èervence
Støeda 4. èervence Sobota 7. èervence
Obèerstvení zajištìno.  Srdeènì jste zváni!

¡

Zaèátek pøedstavení

vzdy ve 21 hodin

¡



VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA v roce 2018

V letošním roce se budou konat volby do obecních zastupitelstev ve dnech 5. a 6. října.

  PŘÍLOHA OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2018

Do zastupitelstva obce Obecnice se bude volit
15 členů, členem zastupitelstva může být zvolen
každý volič, u kterého není překážka ve výkonu
volebního práva, tj. zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu
volebního práva. Zájemci, kteří chtějí kandido-
vat, mají několik možností:
1. kandidovat za politickou stranu
2. kandidovat jako nezávislý kandidát
3. kandidovat jako člen sdružení nezávislých

kandidátů, ve všech případech se jedná o vo-
lební stranu.

V případě nezávislých kandidátů a sdružení
nezávislých kandidátů je potřeba ke kandidátní
listině připojit petici podepsanou voliči podporu-
jícími jejich kandidaturu. V záhlaví petice a na
každé její další straně musí být uveden název vo-
lební strany, název zastupitelstva obce, do které-
ho volební strana kandiduje, a rok konání voleb.
Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno,
příjmení, datum narození a místo, kde je přihlá-
šen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro pod-
poru volební strany nelze započítat. Nezapočítá-
vají se také podpisy kandidátů samých. Potřebný
počet podpisů voličů je stanoven ve výši 4 %
z počtu obyvatel v případě nezávislého kandidáta
a ve výši 7 % v případě sdružení nezávislých kan-
didátů. Přesná čísla budou zveřejněna nejpozdě-
ji do 12. 7.2018 na úřední desce MěÚ Příbram
a OÚ Obecnice.

Kandidátní listina musí obsahovat:
a) název zastupitelstva obce,
b) název volební strany a označení, o jaký typ vo-

lební strany jde (politická strana, nezávislý
kandidát, sdružení nezávislých kandidátů),
s uvedením názvu politických stran a politic-
kých hnutí,

c) jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich
věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu, název politické strany
nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo
údaj, že nejsou členy žádné politické strany
nebo politického hnutí (dále jen "bez politické
příslušnosti"),

d) pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí
arabského čísla,

e) jméno a příjmení zmocněnce volební strany
a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební
stranou nezávislý kandidát,

f) jde-li o koalici, název politické strany nebo po-
litického hnutí, které kandidáta navrhlo,

g) jde-li o sdružení politických stran nebo politic-
kých hnutí a nezávislých kandidátů, označení
politické strany nebo politického hnutí, které
kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o ne-
závislého kandidáta,

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávis-
lého kandidáta podpis kandidáta; podává-li
kandidátní listinu politická strana, politické
hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení poli-
tických stran nebo politických hnutí a nezávis-
lých kandidátů, jméno a příjmení, označení
funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich
jménem.

Volební strana může na kandidátní listině uvést
nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů vo-
lených do příslušného zastupitelstva obce.

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastno-
ručně podepsané prohlášení kandidáta, že sou-
hlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy
překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky
pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že
nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné
kandidátní listině pro volby do téhož zastupitel-
stva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede
místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a da-
tum narození.

Kandidátní listiny se podávají nejpozději
do 31. 7. 2018 do 16.00 hodin na registračním
úřadu, což je Městský úřad Příbram.

Volby do zastupitelstev obce se řídí zákonem
č. 491/2001 Sb., potřebné informace, popř. for-
muláře lze získat na Obecním úřadu Obecnice.

Josef Karas
starosta obce


