
Letošní způsob jara, zdá se být poněkud rozmarným,
řekl by klasik rozumný. Je pravdou, že takovou situaci
si asi nikdo z nás nepamatuje. Někteří jsme skončili
uvězněni v takzvaném „Home office“ čili pracujeme
z domova, někteří pracují jen omezeně, a naopak někte-
ří hlavně lékaři, zdravotníci a zdravotnice, hasiči, poli-
cisté a další lidé důležití pro naše žití, jedou na plné
obrátky a jsou v ohrožení, že se nakazí virem. Ale o tom
se mluví a píše tolik, že už se nám tyto informace nechce
ani poslouchat a číst. Musíme trochu veseleji pohlížet na
tento způsob jara. Vezměte si třeba roušky a jejich do-
mácí výrobu. Docela mě uchvátilo, jak se v celém okolí
rozmohlo šití. Ze skříní se vytáhly šicí stroje a vše po-
třebné k výrobě roušek. Najednou byl nedostatek gumi-
ček, tkalounů, po známých se sháněly látky. Z mládí si
pamatuji, že se sbíralo všechno možné. Odznaky, nálep-
ky, tácky, různé obaly, a najednou všichni sbírají střihy
na látkové roušky. Mám pocit, že doma jsme měli během
pár dnů asi šest druhů. Další, co mě zaujalo na nošení
roušek, bylo zjištění, že člověk najednou ztratí identitu.

Co najdete v Obecnickém zpravodaji:
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Když jsem na zahradě potkal manželku, málem jsem na
ní vyhrkl: „Co děláte paní na mém pozemku?“ Samo-
zřejmě kecám, hned jsem ji poznal podle chůze, že? Ale
co se mi stalo při vyjíž�ce na kole nahoru do Brd. Po-
tkal jsem na křižovatce U Šraňku povědomého člověka
s rouškou, se kterým jsem si v notném odstupu chvíli
povídal o životě. On mi tykal a oslovoval jménem, já mu
také tykal a připadal mi známý. Pokecali jsme si a kaž-
dý šel či jel svou cestou. Když poodešel, zeptal jsem se
ženy, kdo to byl. Nevěděla. Já nevím do te�ka s kým
jsem si popovídal, ale ty oči jsem určitě znal. Proto se Ti
kamaráde omlouvám, až mě potkáš, nebij mne. To víš,
to ta rouška, možná i moje pamě�. Od té doby při setká-
ní většinou každému hlásím: „Já jsem Bohouš, kdo jsi
ty.“ Možná si nechám na roušku vyšít jméno a příjmení.
Přátelé pokud se scházíte kdekoli, dodržujte alespoň zá-
kladní pravidla, noste roušku (nejlépe se jménem ☺),
udržujte doporučenou vzdálenost a pokud si budete dá-
vat panáka, použijte metodu jakou používal poradní
sbor v Lánech. Přeji zdraví a držte se. bs

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nouzový stav

V souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 prodloužila vláda ČR
nouzový stav do 30. 4. 2020. Tímto rozhodnutím platí i nadále povinnosti, které z tohoto vyplývají.

To znamená, uzavření všech obchodů s výjimkou těch,
které jsou důležité pro zachování běžného chodu života
(potraviny, lékárny, drogerie apod.) I nadále jsou uzavřené
veškeré školy, knihovny a jiné vzdělávací instituce. Stále
platí povinnost nosit na veřejnosti ochranu úst a nosu,
platí zákaz shromaž�ování více jak dvou osob s výjimkou
rodinných příslušníků. Jsou zastaveny všechny kulturní,
sportovní a společenské akce.

Do 20. 4. 2020 je omezen i chod obecních úřadů. Po tomto
datu se bude provoz na OÚ znovu rozšiřovat s tím, že pro
minimalizaci kontaktu zaměstnanců obecních úřadů
s klienty bude upřednostňována komunikace po telefonu,
e-mailem či prostřednictvím datových schránek. Občané,
kteří budou chodit na úřady, si musí chránit obličej rouš-
kou či jiným vhodným způsobem, při čekání na odbavení
je nutné, aby mezi sebou zanechávali dva metry rozestupy.

Všechny informace k dalšímu vývoji, vyhlášeným opat-
řením a další informace včetně nabídky pomoci od obecní-
ho úřadu  naleznete na webových stránkách obce, na úřed-
ní desce a těm, kteří jsou zaregistrováni v mobilním roz-
hlasu chodí tyto informace přímo na jejich e-maily a mobil-
ní telefony. Zde se projevuje jak důležité je zaregistrovat se
na mobilním rozhlasu obce. Aplikace je zcela zdarma, stačí
vyplnit pouze registrační formulář, který je k dispozici na
obci a budete mít veškeré potřebné informace bez zbytečné-
ho vyhledávání.

V nabídce OÚ v době nouzového stavu je nákup potravin
a léků pro seniory starších 70 let – možno objednat telefo-
nicky na tel. číslech 318 614 056 a 724 180 549 nebo na
e-mailu ou@obecnice.cz, popřípadě obec@obecnice.cz.

(pokračování na str. 2)
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Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci dubnu a květnu.

V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).

Obecní úřad Obecnice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Veronice Kindlové, vedoucí prodejny

Coop v Obecnici za to, že zajistila řádný chod
a zásobování obchodu i v době kritického nedostatku

pracovníků v této prodejně.
Za spokojené zákazníky

Slávka Kryllová

Nouzový stav (dokončení ze str. 1)

Dále je možnost objednání obědů ve školní jídelně s dovo-
zem domů na tel. čísle 775 557 156. Dále nabízíme možnost
vypůjčení si knih s dovozem domů na tel. čísle 722 724 881
a na stejném čísle je nabízena pro seniory možnost venčení
psů. Dále jsou na OÚ k dispozici v omezeném množství
doma vyrobené látkové roušky a desinfekce.

Závěrem bych rád poděkoval všem za dodržování opatře-
ní, která jsou vyhlášena v souvislosti s nouzovým stavem.
Velké poděkování patří všem, kteří se postarali o to, že na
OÚ jsou k dispozici látkové roušky pro ty, kteří nemají ji-
nou možnost si je opatřit.

Vodní hospodářství

V květnu tohoto roku začne firma Šindler, která je na zá-
kladě výběrového řízení dodavatelem stavby, s výměnou
vodovodního řadu v komunikaci III. třídy.  V souvislostí
s tím bude docházet k některým omezením dodávek pitné
vody. S omezením bude nutno počítat i na komunikacích.
Pokud nedojde k žádným nepředvídatelným událostem,
bude stavba dokončena do konce tohoto roku.

K vodnímu hospodářství ještě jednu poznámku... Začíná
se oteplovat, a s tím se objevuje každoroční problém s na-
pouštěním domácích bazénů. Zde bych rád upozornil na
skutečnost, že stále platí zákaz napouštění bazénů, zalévá-
ní a jiného plýtvání vodou z obecního vodojemu, tak, jak
to vyhlásil OÚ v loňském roce.

S ohledem na vyhlášený nouzový stav dochází v letošním
roce také k tomu, že odečty stavu vodoměrů budou pouze
dvakrát, a to v srpnu a v listopadu.

Josef Karas, starosta obce

UZÁVĚRKA květnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v úterý 12. května 2020

Od 1. 5. 2020 bude pan Michal Šíma zastávat funkci
lesního na lesnickém úseku Klobouček a na místo
nadlesního nastupuje ing. Tomáš Nekl, který dosud
sloužil jako lesní u LS Jince. Bude mít na starost též
prodej dříví a zvěřiny.

Ing. Václav Pernegr
vedoucí LS Obecnice

Vojenské lesy a statky ČR s.p., divize Hořovice

Prodej dříví na otop
Nabízíme pro rok 2020 k prodeji vyrobené
jehličnaté dříví (smrk, modřín i borovice)
na otop.
Dříví je certifikováno systémem PEFC.

Cena již od 460 Kč/m3 s DPH
tzn. cena za prostorový metr
již od 295 Kč s DPH
CENA NEZAHRNUJE DOPRAVU DŘÍVÍ K ODBĚ-
RATELI. V případě většího odběru bude snaha
dopravu zajistit na náklady kupujícího.

Tel. 731 137 611 (Ing. Tomáš Nekl)

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Hořovice
LS Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
první měsíc, kdy byl vyhlášen nouzový stav v celé republi-
ce, máme snad všichni ve zdraví za sebou. V ideálním sta-
vu bych Vám te� referoval o hasičském plesu, který jsme
měli už naplánovaný tak, že bychom dobalili tombolu a tě-
šili se na večer. Ten se ale bohužel neuskutečnil. Pro nás
to pouze odvoláním akce a kapely neskončilo. Jelikož vět-
šinu tombolových cen máme od našich sponzorů na daro-
vací smlouvu, museli jsme se se všemi domluvit, jak může-
me naložit s cenami. Naštěstí všichni sponzoři jsou velice
shovívaví a dané situaci porozuměli. Já doufám, že příští
rok nás žádné takovéto neštěstí nepostihne.

Situace, ohledně výjezdů naší jednotky, je také celkem
v klidu. Možná je to zapříčiněné nouzovým stavem, kdy je
omezený pohyb osob, nebo ještě jarním počasím, kdy noci
jsou chladné. I přes tento stav se nám v sobotu 11. dubna
v 14:17 rozezněla siréna. Byl nám nahlášen požár trávy
o rozměru 2x2 m. Včasným nahlášením a rychlém zásahu
se podařilo požár rychle lokalizovat a uhasit.

Vzhledem k tomu, že musíme být doma a víkendy již sli-
bují hezké počasí, nahrává to úklidu zahrady. Mnozí za-
hrádkáři tak začnou na svých pozemcích pálit větší či men-
ší množství biologického odpadu. Pro hasiče je suché jaro
obdobím, kdy vyjíždějí k většímu množství požárů v pří-
rodním prostředí. Někdy je to ještě častěji než v létě. To do-
kládá loňské jaro (od 1. dubna do 31. května), kdy hasiči
vyjeli k 3 937 požárům, což je o tisíc více než tomu bylo ve
stejném období v předminulého roku (pro srovnání, prů-
měrně denně vyjedou hasiči k 49 požárům, během loňské-
ho dubna a května to bylo průměrně 65 požárů denně).  Po-
žárů, které byly přímo spojeny s pálením, či vypalováním
trávy bylo během těchto dvou měsíců 484.

Přitom plošné vypalování trávy a porostů je zaká-
záno hned třemi zákony České republiky, přesto si
tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů,
zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úkli-
du zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek.

Požáry přírodních porostů způsobené zakládáním
ohňů a vypalováním trávy v letech 2010 – 2018
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet požárů 2018 346 404 157 182 1390 947 1266 1728
Škoda v ml. Kč 10,1 4,8 13,2 2,3 3,2 7,4 5,2 7,9 8,6
Počet usmr. os. 2 1 6 2 1 1 2 2 1

Počet zran. osob 18 41 33 9 20 21 18 22 40

Poznámka k tabulce: Požáry přírodních porostů způsobené zakládá-
ním ohňů a vypalováním, pokud byly bez škody a zranění, tak se
v letech 2005 – 2014 evidovali jen jako „dále nedošetřené“ a nejsou
v této tabulce zahrnuty. Teprve od roku 2015 se do této skupiny (pá-
lení a vypalování) zahrnují všechny požáry tohoto charakteru.

Počet požárů v období od 1. dubna do 31. května,
jejichž příčinou bylo zakládání ohňů v přírodě nebo
vypalování trávy a jejich porovnání s celkovým po-
čtem požárů v daném období
Rok Celkový počet požárů Počet požárů způsobených

1. 4. – 31. 5. zakládáním ohňů nebo
vypalováním trávy

2010 3 568 78
2011 4 673 82
2012 4 567 112
2013 2 974 59
2014 2 857 29
2015 3 400 272
2016 3 142 263

2017 2 997 276
2018 3 937 484

Zákony plošné vypalování porostů zakazují
Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi
zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně pří-
rody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších
předpisů. Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí
fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se do-
pustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do
výše 25 000 Kč. Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani
právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně
vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek
pokuta až do výše 500 000 Kč.
Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad
je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu
zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stano-
vených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zá-
kon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další)
a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměře-
ně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a
s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny
plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit
územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opat-
ření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit
další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat.
Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto oso-
bám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.
Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů:
• Provádí se elektronicky emailem nebo přes formulář na
webových stránkách HZS kraje nebo na určených telefon-
ních číslech KOPIS HZS kraje.
• Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových li-
nek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečné-
mu výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
• velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela
v době, kdy je na místě přítomen dozor,
• při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení
nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
• místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m,
kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální
půdu (zeminu),
• místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím
hasebních látek,
• místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
• po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo
pálení pravidelně kontrolovat,
• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být
zataraseny,
• spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obyt-
ných nebo hospodářských objektů,
• osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítom-
nosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

(zdroj: web HZS)

Já doufám, že většina z našich občanů vnímá toto nebezpe-
čí vypalování a radši biologický odpad odvezou na určené
místo. Přeji všem hezký nástup do jara a doufám, že se
budeme moci brzy potkat při nějaké veselé události.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Foto Miroslav Maršálek

HLEDÁTE ZÁKLADNÍ ŠKOLU?

Máte doma budoucího prvňáčka a stále nejste přesvědčeni,
na kterou školu své dítě dáte? Každé dítě je jiné. Nemusí
se cítit dobře v přeplněné třídě a ve velké městské škole.
Často mají rodiče sami obavy, jak jejich dítě zvládne pře-
chod ze školky do školy plné nástrah. Nabízíme Vám řeše-
ní. Přij�te se podívat na naši školu, kde vládne rodinná
atmosféra, učitelé znají většinu dětí. Na celé škole je pouze
devět tříd, děti pracují v malém kolektivu a učitelé mají čas
na individuální přístup k dětem. Žáci, kteří dojíždějí z Pří-
brami do Obecnice, jsou nadšeni, že mohou trávit napří-
klad hodiny tělesné výchovy či přírodopisu v přírodě neda-
lekých Brd. Nejen malý kolektiv a okolní příroda jsou
lákavé, ale i dodržování tradic, které nás provázejí celým
školním rokem a ve městech jsou často zapomenuty.
Na druhém stupni mají žáci na výběr z řady volitelných
předmětů, od konverzace z anglického a německého jazy-
ka, semináře z českého jazyka až po přírodovědné prakti-
kum, informační technologie či sportovní hry. Škola je sice
malá a útulná, ale nezapomíná na nezbytnost cizích jazy-

Už se těším do školky

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí obce
Obecnice, obklopena brdskou přírodou. Mateřská škola
je dvoutřídní s maximální kapacitou 48 dětí. Děti jsou roz-
děleny do tříd podle věku. Mateřská škola prošla v roce
2009/2010 rekonstrukcí, je moderně vybavena. Součástí
mateřské školy je školní jídelna, která zajiš�uje stravová-
ní pro mateřskou i základní školu.
Jsme vesnická mateřinka, která má blízko k přírodě,
k tradicím venkova, k přátelským vztahům mezi lidmi,
k lásce, k úctě a toleranci, toto vše se snažíme naplňovat
našimi společnými setkáními ve školce.
Úzce spolupracujeme s centrem Ochrany fauny ČR Hra-
chov u Sedlčan - stanicí pro zraněné volně žijící živočichy,
která nás pravidelně navštěvuje a připravuje výukový pro-
gram pro mladší i starší předškolní děti. Velmi zajímavé
a poutavé programy pro naše děti připravují i pracovníci
Lesů České republiky. Pravidelně navštěvujeme místní
knihovnu i Centrum zájmového a celoživotního vzdělávání
venkovského regionu Brdy, kde se nachází spousta krás-
ných grafomotorických prvků. Součástí školy je velká
školní zahrada se zahradním altánem, která slouží k výu-
ce, k pobytu venku, k hrám i sportovnímu vyžití dětí.
Ve spolupráci se zřizovatelem byly nainstalovány v dosta-
tečné míře herní prvky pro spontánní pohybové činnosti.

ků. Vedle anglického jazyka se zde vyučuje jazyk německý
a francouzský. Své komunikační znalosti si žáci  mohou
ověřit i výletem do Anglie. Pravidelně se také konají poby-
ty v přírodě a cyklo-turistický kurz. Navštivte kdykoli
naši školu a uvidíte sami.
Potřebné informace naleznete na internetových stránkách
školy www.skoly.pb.cz/ZSObe.
Můžete nahlédnout i do Obecnického zpravodaje, ve kte-
rém každý měsíc najdete nové příspěvky o dění v naší ško-
le.

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Masarykova základní
škola a mateřská škola
Obecnice,
příspěvková organizace
Obecnice 255
262 21

Kontakt - tel.:
318 614 022
318 614 023

Snažíme se rozvíjet spolupráci s rodinami dětí, proto i část
zahradního pozemku byla řešena tak, abychom zde mohli
realizovat společná odpoledne.
Pro Vaše ratolesti funguje i spousta kroužků v odpoled-
ních hodinách. Těšit se mohou např. na velmi oblíbenou
aktivní školku, keramiku, Všeználka, angličtinu, tanečně-
pohybový kroužek nebo logohrátky.
Každoročně vyjíždíme se všemi dětmi koncem školního
roku na ozdravný pobyt do přírody. Do výuky jsme zahr-
nuli i lyžařský výcvik, na který jsme měli výbornou ode-
zvu od dětí i jejich rodičů.
Snažíme se děti připravit na strasti i radosti života. Děti
ke svému zdárnému rozvoji potřebují mít neustále příleži-
tost tvořit, hýbat se, experimentovat, dostávat potřebné
informace z okolního světa.
• Veškeré potřebné informace naleznete na internetových

stránkách školy https://mssj-obecnice.estranky.cz/.
• Nahlédnout můžete i do Obecnického zpravodaje, kde

najdete každý měsíc nové příspěvky o dění v naší mateř-
ské škole.

Masarykova základní škola
a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace
Obecnice 255
262 21

Kontakt - tel.:
318 614 022
318 614 023
775 557 157
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Knihovna zůstává i nadále pro veřejnost uzavřena a veš-
keré akce jsou zrušeny. Osobně doufám, že se se všemi čte-
náři brzy shledám. I když jsou brány knihovny zavřené,
nenechám vás bez potěšení, tudíž mě neváhejte kontakto-
vat. Knihy vám ráda připravím, případně vyberu a donesu
až domů.
Nyní důležitá informace pro mladé čtenáře, kteří hltají
povinnou četbu nebo ji na poslední chvíli dohánějí. Náš
malý fond se rozrůstá a přibývají do něj stále nové tituly.
Nové knihy ovšem ještě nejsou viditelné v online katalo-
gu. Pokud si nejste jisti, zda určitá kniha je k dispozici či
nikoliv – volejte, pište.

Něco málo z knižních „novinek“

L. Feuchtwanger – Židovka z Toleda
V. Dyk – Krysař
M. Viewegh – Báječná léta pod psa
J. Irving – Svět podle Garpa
Sofoklés – Tragédie
P. Bezruč – Slezské písně

Pro ty, kteří vlastní mobilní, tabletové, počítačové, prostě
jakékoliv zařízení kamarádící se s internetem, je zde pro
připomenutí odkaz na online katalog:
https://pribram.tritius.cz/library/obecnice

Knihy v knihovně dostávají nové „kabátky“ ☺

... a když se nebalí knihy, šijí se roušky...Do našeho skrom-
ného fondu přibylo
toliko nových titu-
lů pro dospělé čte-
náře:
Vítězslav Jareš –
Zloději času
Danka Šárková –
Svatební dar
Danka Šárková –
Zpáteční letenka
Do dětského fondu přibyla kniha od Danky Šárkové „Alen-
ka a Krakonoš“.
Do fondu maturujících čtenářů přibyla například tato hod-
notná díla:
E. M. Remarque – Na západní frontě klid
R. Rolland – Petr a Lucie
F. S. Fitzgerald – Velký Gatsby
J. W. Goethe – Faust a Markétka
K. Čapek – Válka s mloky, R. U. R., Loupežník, Bílá nemoc
J. K. Tyl – Strakonický dudák
K. Poláček – Hedvika a Ludvík
O. Pavel – Jak jsem potkal ryby
B. Hrabal – Postřižiny
W. Shakespeare – Hry
L. N. Tolstoj – Vojna a mír
J. Škvorecký – Zbabělci, Tankový prapor
V. Hugo – Chrám Matky boží v Paříži
M. Bulgakov – Mistr a Markétka
E. Hemingway – Stařec a moře
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Soutěž o nejnačančanějšího beránka
Soutěž o nejlépe upečeného, nazdobeného a prostě nejfaj-
novějšího beránka protahuji do konce dubna. Posílejte fot-
ky svých favoritů na e-mail: obecniknihovnaobecni-
ce@email.cz. Upečení parádníci budou posléze vyhodnoce-
ni a oceněni.

Bečánovská kraslice
Letošní ročník známé Bečánovské kraslice proběhl netra-
dičně formou domácího tvoření, zaslali jste mi krásné foto-
grafie. Zde je ukázka vašeho tvoření. Kraslice budou v nej-
bližší době vyhodnoceny a výherci uvedeni v následujícím
čísle zpravodaje.

Z plánovaných akcí

Bohužel se nám veškeré plánované akce ruší. Nebojte, ne-
budete ochuzeni, protože jen co se zmírní opatření a bude
možnost, vše doženeme. Prodejní výstava, besedy, přednáš-
ky, vše se přesune a náhradní termíny se včas dozvíte.

Kreativní soutěž

Vyhlašuji tímto soutěž pro měsíc duben a květen na téma
„Májka“ a „Čarodějnice“. Namalujte, vyrobte, vymodeluj-
te, nazdobte, vystříhejte, zapíchněte májku nebo spíchněte
čarodějnici a fotky posílejte na e-mail: obecniknihovna
obecnice@email.cz. Soutěž potrvá do konce května. Májky
a čarodějnice poté vyhodnotí odborná porota a výherci bu-
dou odměněni.

Kroužek VŠEZNÁLEK

Aby se malí Všeználko-
vé nenudili, dostali
před Velikonoci malý
balíček s několika tvo-
řivými potřebami, ze
kterých mohli vykouz-
lit krásné dekorace
a obrázky.

Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

S trochou nadsázky lze říct, že k cestě do Loštic, do krá-
lovství Olomouckých tvarůžků, jsem nepotřeboval mapu
nebo navigaci, protože jsem tam trefil po čichu. Pronikavá
vůně zrající pochoutky se totiž nad Lošticemi vznáší jako
pověstné mlhy nad jihočeskými blaty. Te� už to ale trochu
přeháním, vůni tvarůžků jsem si i přes mojí chronickou
rýmu do sytosti užil až při vstupu do podnikové prodejny,
kde je nabízen široký sortiment z produkce společnosti
A.W., spol. s r.o., v jejichž prostorách se Olomoucké tva-
růžky vyrábějí nepřetržitě již od roku 1876. Než jsem se ale
pustil do nákupu nabízených delikates, tak jsem nemohl
vynechat návštěvu přilehlého Muzea Olomouckých tvarůž-
ků, které je od roku 1994 otevřené v místě původní výrob-
ny tohoto jedinečného sýru. V rámci prohlídky je návštěv-
níkovi v moderně pojatých expozicích představena historie
Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů do součas-
nosti. Dále budete mít možnost sledovat postup jejich nej-
prve ruční, později strojové výroby od zpracování tvarohu,
formování a koupání až po jejich balení. Lze si zde také
prohlédnout dobovou pracovnu Karla Pivného (zetě Aloise
Wesselse) a originály formovacích a koupacích strojů z 20.
století. V muzeu jsem se dozvěděl, že historie tvarůžků,
zpočátku nazývaných „selské“, sahá až do 15. století, kdy
se podomácku vyráběly na mnoha místech Olomoucka.
Na přelomu 18. a 19. století byl centrem tvarůžkářství
Hněvotín, po roce 1840 ale začaly dominantní úlohu přebí-
rat Loštice. Po překvapivém úspěchu tvarůžků na světové
výstavě ve Vídni roku 1872 se o tuto krajovou specialitu
výrazně zvýšil zájem a tvarůžkářství se rázem stalo nejvý-
nosnější živností. A tak se stalo, že se do tohoto podnikání
v roce 1876 zapojil i jistý Josef Wessels, který do té doby
vedl v Lošticích povoznictví, a začal také vyrábět silně vo-
nící bochánky z tvarohu z kravského mléka. V roce 1897
vedení již solidně rozjeté tvarůžkárny převzal Alois Wes-
sels, syn Josefa Wesselse, který již od mládí pomáhal své-
mu otci v podnikání. Vypůjčil si 1.500 zlatých a ihned za-
hájil modernizaci podniku, přijal nové dělníky a zefektiv-
nil výrobu. V letech 1907 až 1909 pak dokonce nechal za-
stavět i dvůr u domu, který jeho otec koupil na loštickém
náměstí, nebo� výroba neustále rostla a počet zaměstnan-
ců se zvyšoval. Většina výrobců postupně přestávala jeho
tempu výroby stačit a před 1. světovou válkou už nebyl
v kraji žádný větší tvarůžkářský závod, který by mu kon-
kuroval. Přesto se ale podnikání začalo brzy komplikovat.
Wessels měl totiž dvě dcery a jako správný otec jim chtěl
dát pořádné věno. V Lošticích proto založil ještě druhou
tvarůžkárnu a každé z dcer dal jeden podnik. Starší se pro-
vdala roku 1912 za Jaroslava Dubského a dostala novou
továrnu. Mladší se pak roku 1917 stala ženou Karla Piv-
ného a nechala si původní závod. Místo spolupráce si
ovšem sestry začaly konkurovat a jejich spory vyústily až
v osobní nepřátelství. Nicméně o něco napřed byli majitelé
staršího podniku, kteří převzali většinu Wesselsových za-
kázek. Karel Pivný navíc výrobu nadále rozvíjel a roku
1924 vybavil linku i novými formovacími stroji. Řevnivost
obou rodin ukončil až rok 1950, kdy byly obě továrny zná-
rodněny a původní vlastníci nad nimi ztratili kontrolu.
Restituce v roce 1990 navrátila mezitím sloučený podnik
zpět do soukromých rukou. Potomci Dubských a Pivných
se ovšem rozpomněli nejen na tradiční výrobu, ale i na pr-
vorepublikovou nevraživost. Vnuci Jaroslava Dubského
založili firmu JD a pokusili se ihned ovládnout co největší

V městě s vůní tvarůžků

Loštice - interiér muzea

Je to přírodní měkký zrající sýr, vyrobený z netučného
kyselého tvarohu, jedlé soli a mlékárenských kultur. Vy-
značuje se ojedinělou pikantní chutí, typickou vůní a po-
vrchem se zlatožlutým mazem a soudržnou poloměkkou až
měkkou konzistencí s patrným světlejším jádrem. Ona la-
hodná chu� a charakteristická vůně této delikatesy je způ-
sobena rozkladem bílkoviny sýra při zrání. Lehce stravi-
telný sýr obsahuje 0,6% tuku, 33% sušiny a max. 5,5% ku-
chyňské soli bez jakékoliv chemické přísady. Tvarůžky se
vyrábějí ve více než 30 různých tvarových a hmotnostních
variantách, zpravidla v podobě kotoučků, kroužků či vě-
nečků, tyčinek nebo nepravidelných kousků. V současné
době se na výrobní lince společnosti A.W. spol. s r.o., ročně
vyprodukuje na 2.000 tun tvarůžků, které jsou určeny zá-
kazníkům v tuzemsku i v zahraničí. A víte, jak tvarůžky
přišly ke svému zeměpisnému označení „Olomoucké“, by�
se v Olomouci pravděpodobně nikdy ve velkém nevyrábě-
ly? Bylo to prý proto, že je povozníci začali svážet od drob-
ných výrobců z okolních vesnic na trhy do Olomouce, kde
jim olomoučtí obchodníci přiřkli toto přízvisko – a to už
jim nikdo „neodpáral“. Než jsem Loštice opustil, tak jsem
ještě v podnikové prodejně nakoupil různé tvargle z boha-
té nabídky výrobků, které zde lze pořídit. K nim jsem na-
víc přidal kuchařku s množstvím receptů a tipů na úpravu
této voňavé delikatesy. To by člověk nevěřil, co lze z tva-
růžků všechno vytvořit a kam je všude přidat. Ale také by
člověk nevěřil, jak dlouho trvá vyvětrat auto poté, co tuto
pochutinu v množství větším než malém dovezete domů. ☺

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Loštice
Muzeum Olomouckých tvarůžků

část trhu. Dědico-
vé Karla Pivného
naopak navázali
na Aloise Wesselse
a společnost A.W.
rozvíjeli a moder-
nizovali postupně.
Letitý spor defini-
tivně vyřešil až
krach firmy JD
roku 2004. A co že
jsou to ty Olo-
moucké tvarůžky,
kterým na Hané
neřeknou jinak
než tvargle? I na
to jsem v muzeu
našel odpově�.
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LÉKAŘ A VY v době koronaviru...

Doba je te� natolik vážná, že si raději poj�me
povídat o něčem veselejším. Zaujal mě článek

Ilustrační foto
Zdroj internet

Přečtěte si detektivku
Před 130ti lety se narodila anglická autorka detektivních románů, povídek a divadel-
ních her Agatha Christie (1890 – 1976). Psala klasické detektivky, ve kterých je zločin
pojat jako hádanka obestřená tajemstvím. V některých románech např. Vražda
v Orient-expresu nebo Vraždy podle abecedy vyšetřuje případy Belgičan, detektiv Hercule
Poirot. V mnoha dalších - Vražda na faře, Mrtvá v knihovně atd. řeší případy starosvět-
ská dáma - Angličanka, slečna Marplová. Velmi napínavá je povídka Deset malých
černoušků,  která bývá hrána i v divadle, stejně jako přímo napsáná divadelní hra Past
na myši.

V katalogu naší obecnické knihovny máme osm jejích knih k vypůjčení, sedm detek-
tivek a její vlastni životopis, který si napsala.

E. T.

o inteligenci některých zvířat, z nichž vyšly po člověku
a delfínech na bronzovém stupni krom primátů také vrány.
Už dávno jsou vyhledávanými miláčky vědců, zkoumají-
cích inteligenci zvířat a nevyhledávanějšími jsou vrány
novokaledonské. Tento druh se vyskytuje na ostrovech
Nové Kaledonie v Tichém oceánu. Jejich schopnost při ře-
šení testů zaměřených na logiku, pamě� nebo prostorovou
orientaci je na úrovní šimpanzů. Při testech si vrány do-
kázaly otevřít zobákem zámek klece, když na něj nedosáh-
ly, pomohly si dlouhým klacíkem, který vzaly do zobáku.
Když jim vědci dali dlouhý klacík příliš daleko, vzaly si
kratší větev a s ní si ten dlouhý klacík přitáhly. V dalším
testu dostaly válec s vodou, kde na hladině plavala potra-
va. Byla ale příliš hluboko, aby na ní zobákem dosáhly. Po
chvíli marných pokusů začaly házet do válce kamínky, až
stoupla voda natolik, že na potravu dosáhly. Novozéland-
ští ornitologové popsali dokonce téměř lidskou vynaléza-

vost. Když vrány nemohly rozlousknout tvrdou skořápku
ořechů, nosily je k silnici a házely na vozovku. Když oře-
chy pukly pod koly aut, sledovaly semafor a pro jadérka se
vydaly, jen když naskočila červená. Vrány zvládly ještě slo-
žitější úkol, který jim připravili vědci z Oxfordské univer-
zity. Vypustili vrány před průhlednou krabici s potravou,
na kterou ale nedosáhly. Kolem ležely dostatečně dlouhé
tyčky, kterými si vrány potravu přisunuly. Pak tam místo
dlouhých tyček dali krátké trubičky. Vrány během krátké
doby přišly na to, že se trubičky dají do sebe zasunout
a vytvořit tak dostatečně dlouhý nástroj. Vědci přitom vra-
nám nijak nepomáhali a neukazovali jim, jak trubičky
do sebe zasunout. Vrány na to přišly samy, a navíc byly při
pokusech nesmírně trpělivé a dílčí neúspěchy je rozhodně
neodradily. Vyrábět bez předchozí zkušenosti nové nástro-
je z několika dílů je přitom extrémně náročný úkol, vyža-
dující schopnost předvídat vlastnosti dosud neexistujících
předmětů. Lidské děti to dokážou až ve věku kolem pěti let.
☺ Dobré zdraví a hodně sil Drsvo

BABIČČINY REGIONÁLNÍ RECEPTY za pár kaček…
V roce 2016 vyšla kniha pana Dalibora Marounka  „Ba-

biččiny regionální recepty za pár kaček…“.
Názvy receptů často nedávají tušit, co se za nimi skrývá,

třeba vám udělají radost nebo dodají inspiraci… Dnes tedy
několik polévek:  Chundelka - staročeská polévka s noky
z bramborového těsta  - cibuli a mrkev na kostičky osmah-
neme na sádle a zalijeme vývarem. Brambory nastrouhá-
me jako na chlupaté knedlíky. Z brambor, vejce, soli a po-
lohrubé mouky uděláme těsto, ze kterého odřezáváme malé
kousky do vařícího vývaru. Když nočky začnou plavat na
povrchu, vlijeme do polévky rozkvedlané vejce, ochutíme
pepřem a posypeme nasekanou petrželkou. Dumlíkačka -
stará polévka z Krkonoš, která se vařila z tuřínu. Tuřín,
lidově dumlík nebo kvačka, je zase v popředí zájmu a obje-
vuje se i na trhu. Polévka je známá i na Slovácku. Tuřín
oloupeme, nastrouháme a vaříme 15-20 minut ve vývaru.
Na pánvi opražíme krupici, rozklepneme vejce a promíchá-
me. Lžící tvoříme noky a zavaříme do polévky a nakonec

polévku zjemníme smetanou,
osolíme a opepříme. Kozí bra-
da - polévka z jižní Moravy a
Hané. Hlávkové zelí nakrájíme
na větší kousky a dáme vařit
spolu s nakrájenými brambora-
mi, osolíme, okmínujeme. Když
je obojí vařené, smícháme sme-
tanu s moukou a vlijeme do po-
lévky. Provaříme, dochutíme
octem, pepřem, zjemníme lžič-
kou másla. Na pánvi rozškvaří-
me slaninou a na ní opečeme
kolečka klobásy. Polévku na ta-
líři zdobíme lžičkou slaniny s kolečky klobásy.

Dobrou chu�, dobrou náladu, dobré zdraví  a veselou
mysl.

Drsvo
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Z historie... pokračování... Doba Bójů a Markomanů a Slovanů

Pokračujeme historií našeho kraje, tentokrát většinou z různých pramenů doplněných vsuvkami původního textu knihy
Ladislava Malého Příbramsko a Dobříšsko, vydané v roce 1930. (Původní text proloženým písmem.)

Jména prvých obyvatelů okresů našich jsou nám zcela
neznáma, když ani zmínky o praobyvatelích celé naší země
nejsou určité. Teprve řecký geograf Strabo praví, že r. 114
před Kristem (dtto Posidonius v r. 115 p. K) Bojové, Hercyn-
ský les obývající, odrazili napadnuvší je Cimbry k Dunaji.

Bojové byli ve v té době slavným a mohutným keltským
kmenem, který sídlil ve velké části Evropy hlavně střední.
Podle všeho užívali Litavské i Zlaté cesty nejenom obchod-
ně, ale i při výpravách proti Římanům. Kultura Bójů, kte-
ří prováděli kostrové pohřbívání, se lišila od keltské sku-
piny na jihu Čech, pro které byly typické mohylové pohřby.
Nejvýznamnější bójská oppida se postupně přeměnila ve
skutečná města. Například Stradonice nedaleko Berouna,
Závist, Staré Hradisko apod. V I. století p.Kr. byli Bojové
poražení Dáky, vedenými panovníkem Boerebistou (Bur-
vistou) a jejich zpustošená země byla poté nazývána pouští
Bojskou. Dá se říci že mezi lety 50-30 př.Kr. zaniká kelt-
ská civilizace v Čechách a na Moravě, příčiny a přesnější
datování není známo. Zůstalo po nich latinské a německé
jméno Čech – Bohemia, Böhmen, které se vysvětluje jako
vlast Bojů - Bojenheim, a jména některých hor a řek.

Od 30 roku př.Kr. přichází do Čech germánské osídlení
kmenů, které původně patrně sídlili někde v Braniborsku
a Meklenbursku. Později v 9. - 6. roce př. Kr. přišli k nám
germánští Markomané, jichž jméno prvně vyskytuje v le-
tech 9 - 6. př. Kr. Přišli z Pomohaní pod vedením Marobu-
da. V Čechách Markomani žili po celou římskou dobu až
do začátku stěhování národů. Za celou tuto dobu se nejzře-
telněji zapsali do dějin právě v době vlády Marobuda a pak
ještě za tzv. markomanských válek (tehdy jim vládl král
Ballomarios). Po těchto válkách se Čechy na dlouhou dobu
vytrácejí z antických záznamů.

Hlavní město jejich Marobundum hledati bychom mohli
podle množství nálezů z této doby, v dnešních Stradonicích
na břehu Berounky u Berouna, ačkoliv nálezy tamní jsou
spíše rázu obchodního než vojenského. (nálezy viz. Národ-
ní muzeum)…. Že by Marobundum byly dnešní Budějovice
není nikterak prokázáno. Věž zvíkovská Markomanka sice
by jim jménem svědčila, ale ač je to stavba po způsobu řím-
ském, pochází z dob pozdějších.

Po dobách bojů germánských národů s Římem, nastává
doby, kdy střední Evropa a její území se stává cílem stěho-
vání národů. Mezitím v posledním záchvěvu donutil Mar-
komany hunský Attila bojovat proti Římu, byl poražen
a naše území, které bylo málo zalidněné, bez velkého ob-
chodu pomalu pustlo.

V dostupné literatuře je zmínka, že je mezi archeology
přijímán názor o příchodu slovanského obyvatelstva ně-
kdy v druhé polovině 6. století. V Čechách Slované osídlili
především Poděbradsko, Kolínsko, střední Polabí, Praž-
skou kotlinu, Pohoří a Podkrušnohoří, na Moravě dolní
a střední Pomoraví, dolní Podyjí, Brněnsko, Znojemsko
a Olomoucko.

Noví obyvatelé patřili k několika skupinám slovanským
a tu právě čele� vlastních „Čechů“ zabrala střed země,
tedy i naše Příbramsko a Dobříšsko, kteréž okresy jsou prá-

vě na jižním okraji
sídel „českých“.
Mnohem jižněji, za
širými pralesy ny-
nějšího Březnicka
a Mirovicka až za
Otavou byli usaze-
ni Netolici, spojení
s naším krajem
stezkou litavskou.

Ještě, než ukon-
čím první část po-
vídání o Slova-
nech, zaujal mne
na internetu člá-
nek Slované jako
válečníci autora
Jana Škvrňáka z
února 2010, kde píše o Slovanech trochu jinak, nežli jsme
zvyklí. Takže cituji pár údajů z tohoto článku: (více infor-
mací si můžete vyhledat na internetu).

Jízdní oddíly Slovanů a Antů jsou doloženy k roku 537
v Itálii, kde válčí s Ostrogóty v řadách byzantské armády
jako žoldnéři. Slovanská jízda v roce 548 překračuje
dunajskou hranici Byzantské říše (přechod jim umožnili
Gepidé, jejichž vztahy s impériem se začaly znatelně zhor-
šovat) a vyplenili širokou oblast až dnešnímu Drači v Albá-
nii, dobývali zřejmě i menší pevnosti…. K civilnímu obyva-
telstvu byli prý velmi krutí – naráželi je na kůl…. roku 550
V létě zaútočila další skupina Slovanů na Byzanc. Cílem
výpravy byla Soluň, tam ovšem se zalekli armády vojevůd-
ce Germana a změnili směr nájezdu do Dálmácie, kterou
opět poplenili strašným způsobem, přezimovali a další rok
se vrátili…. Koncem roku 551 se scénář z několika posled-
ních let opakuje, Slované přecházejí území svých spojenců
Gepidů, útočí na Byzanc, která se nebrání, plení a hubí
místní obyvatelstvo a bez odporu se vrací s bohatou kořistí
zpátky. Tato výprava je na dlouhou dobu poslední…. Slo-
vané válčící, tak mizí z okruhu zájmu západních kroniká-
řů, znovu se objevují na přelomu 6. a 7. století, kdy Lan-
gobardům pomáhají dobývat opevněná města v Itálii. Zde
se objevuje pokrok ve válečnické technice Slovanů. Vojen-
ské výpravy vypovídají o tom, že Slované byli na podobné
technické úrovni jako jejich sousedé – dokázali vytvořit
úspěšně bojující jízdní vojsko, které dokázalo čelit a předčit
bojovníky nejvyspělejšího státu tehdejší Evropy, kterým
byla Byzanc. Zároveň tyto kruté (i na svojí krutou dobu)
výpravy rozhodně nesvědčí o mýtu českých obrozenců, že
Slované jsou od přírody mírumilovnými národy.

Doufám, že moje objasňování historie není moc zmatené.
Sám narážím na věci a informace, které jsem neznal. Po-
kud chcete získat podrobnější znalosti, najdete mnoho za-
jímavého na internetu nebo v knihách.

Příště Život Slovanů.

bs
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HOSPODYŇKA RADÍ – HOSPODYŇ HLADÍ
Nová rubrika našeho zpravodaje vznikla díky nalezené knize v jedné zapomenuté knihovně, vydané v roce 1939 redaktor-
kou Hospodyňských listů paní Macháčkovou. Popsaných osm set domácích rad je vyzkoušených za dvacet let patnácti
tisíci hospodyňkami. Raději je nezkoušejte, ale možná pochopíte, že naše prababičky to neměly vůbec jednoduché. Pokud
rady vyzkoušíte, necho�te za mnou, obra	te se na ty hospodyňky, které vše zkoušely (bohužel už asi nežijí). Rady jsou
doplněny hospodyňovým pohlazením.

Ze zdravotnictví
Nervově oslabeným, nemocným a rekonvalescentům
Velmi dobře poslouží, budou-li denně píti půllitr svařené-
ho, dobrého mléka, smíchaného s 2-3 lžičkami cukru,
sklenkou koňaku a jedním syrovým žloutkem. Píti hezky
horké. Za dva týdny se pozná skvělý účinek. Také se velmi
osvědčí, pije-li nemocný ráno po probuzení šálek horkého
mléka v posteli, a zůstane ještě chvíli ležet. Velmi zesílí
a nervově se uklidní. Je to zaručeně skvěle působící pro-
středek i pro tuberkulosní.
Hospodyň hladí (aktuální): Kvůli té dlouhé karanténě te-
čou nervy tobě i ženě, máš dost koček, psů i dětí, plakat,
brečet a řvát chce se ti. Běž uklidnit svoje nervy, roušku
venku z huby servi. Pak zařvi z jasných důvodů: „Za-
chraňte mně, otevřete už konečně hospodu!“

Z kosmetiky
Jak zabrániti vypadávání vlasů.
Vlasy mají se česati večer i ráno prachovým hřebenem
a jemně kůži přitlačit. Brzy přestanou padat a rostou. Pře-
pálené a poškozené vlasy nevlnit, až se vzkřísí. Také mytí
thérovým mýdlem se osvědčuje.
Smícháme tři díly pravého jamajského rumu s jedním dí-
lem olivového oleje. Touto směsí masírujeme pokožku hla-
vy po dobu jednoho měsíce, pak již jen dvakrát v týdnu.
Hospodyň hladí (pleš): Tak nám nějak řídnou vlasy, na leb-
ce se trochu časí a prosvítá bílá kůže, přichází období plešaté-
ho muže. I když vlasy husté vlnité, dělají dobře ženě té i té,
ocenit by mohly přeci, že blíže budou k jádru věci, k tajem-
ství mužského mozku. Navíc mohou hladit tu naši plosku.

Pokračování příště (bs)

PYTLÁCTVÍ V BRDECH

Obecně řečeno, pytláctví je v Čechách velmi starou zále-
žitostí, protože lov zvěře kdysi ve starověku náležel panov-
níkovi a šlechtě a chudí lidé si pytláctvím přilepšovali ke
svému jídelníčku. U prostých lidí jediným povoleným způ-
sobem lovu bylo chytání ptáků, čili čižba. Dopadení pytláci
byli ve středověku a ranném novověku přísně trestáni pra-
nýřem či oslí jízdou, v těžších případech vypálením cejchu,
nucenými pracemi, dokonce i smrtí. Zvláště tvrdým postu-
pem proti pytlákům proslulo Lovecké právo na hradě
Buchlově, fungující v 16. a 17. století. Podle dochovaných
smolných knih zde byli pytláci většinou věšeni. V dobách
pozdějších bujelo pytláctví především za války a v pováleč-
ných letech. Jak uvádí v knize „Brdy, krajina, historie,
lidé“ vydané státním oblastním archivem v Praze v roce
2018 autor Karel Řeháček ve stati o bezpečnostních pomě-
rech v meziválečném období z památníků četnických sta-
nic (konkrétně Blatné): „Byla svoboda, a jestliže škodit
v panských lesích nebylo nikdy pokládáno za hřích neb za
trestný čin, v době popřevratové si na panský les zejména
na zvěř, činil mnohý právo jako na veřejný statek. Zvěř
roste prý pro každého.“

Pytlácké bandy se občas spolčovaly s lesníky a místní
obyvatelé byli také jejich spojenci. Asi nejvíce rozšířené
bylo pytláctví na přelomu dvacátých a třicátých let minu-
lého století. Pytláci v té době ohrožovali lesnický personál.
Dle zápisu z četnických stanic v říjnu roku 1930 oznámil
statkář Kirian na četnické stanici v Blatné, že v bažantni-
ci zvané Strž nalezl mrtvolu lesního hajného z blatenské-
ho velkostatku pana Šlajse z Hněvkova. Při ohledání těla
bylo zjištěno, že byl hajný zastřelen, před tím došlo k zápa-
su s vrahem, patrně pytlákem. …Případ se táhl celé deseti-
letí, ještě v roce 1939 byli zatčeni dva pachatelé pro pode-
zření ze spáchání tohoto činu, ale znovu museli být pro
nedostatek důkazů propuštěni. Pytláci se stejně jako psan-
ci, nebo později pašeráci, potom často stávali opěvovanými
lidovými hrdiny. Ještě jeden tragický případ z výše uvede-
né knihy. Došlo k němu v roce1933, když se ve Starém
Rožmitále konala slavnost svěcení kostela, které se účast-
nil většinou veškerý lesnický personál. Toho využili pytlá-

ci k výpravě do arcibiskupského revíru zvaného Varta.
Lesní personál, který to tušil, připravil spolu s četnictvem
hlídky v okolí města.  Jednu hlídku vedl ve Věšíně vrchní
strážmistr František Mikeš. V podvečer se k jeho stanoviš-
ti přiblížili dva muži. Nechal je přijít blíž asi na deset met-
rů a nařídil s puškou připravenou ke střelbě oběma mu-
žům zastavit. Téměř současně zazněly dva výstřely, Mikeš
padl k zemi a vzápětí zemřel. Oba dva pytláci utekli a bylo
po nich zahájeno pátrání. Četnické stanici v Písku se po-
dařilo identifikovat střelnou zbraň, kterou na místě pytlá-
ci zanechali a následně usvědčit z vraždy dělníka M. Hří-
cha z Plzně. Ten prozradil svého kumpána J. Hodka, dělní-
ka z Míšova. A poté následovalo zatčení celé skupiny pytlá-
ků, kteří řádili v Brdech spoustu let. Na místě vraždy
Františka Mikeše byl odhalen pomník. Násilí spojené
s pytláky přetrvávalo i v dalších letech.

Ve Vydavatelství BARON v Brdské edice vyšly „Pytlácké
historky z Brd“ autorů Mgr. Tomáše Makaje a Josefa
Šefla. Zajímavé a poučné i humorné. Na ukázku jedna po-
vídka pro toho, kdo nečetl, kniha je zatím vyprodaná, snad
bude vydána znova, možná seženete v knihovně.
Pytlák Lá�a (podle vyprávění Josefa Šefla)

O někom se říká, že nemá na růžích ustláno. Stejně tomu
bylo i s Lá�ou, který vyrůstal ve skromných poměrech
poznamenaných bídou první světové války. Později nebylo
lépe, když přišlo období nezaměstnanosti a hospodářské
krize. Lá�a si však našel svůj svět. Od dětství ho lákaly
potoky plné ryb, lesní tišiny a v polích drobná zvěř. Na pro-
vozování řádné myslivosti nebylo v těchto poměrech ani
pomyšlení. I když je třeba říci, tehdy v mnohé chalupě byla
v tajné skrýši ukryta nelegálně držená puška. Také Lá�a
ji měl, když nebylo v domácnosti co do hrníčku, jak říká-
val, vyšel si s ní za měsíčku na lov. Zpravidla to byla drob-
ná zvěř, která ukojila jeho vášeň a rodině přinesla přilep-
šení. V období okupace Lá�a pušku Němcům neodevzdal,
i když věděl, že za utajení zbraně byl stanoven trest smrti.
Lovecká vášeň byla však silnější. Jen musel být o to opatr-
nější. Pokračování příště (bs)



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2020 11

TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Výkonný výbor v průběhu března vydal očekávané prohlá-
šení, kde "per rollam" rozhodl o odkladu nesehraných utká-
ní základní části a o zrušení nadstavbové části krajských
soutěží družstev.
Připomeňme si, že do konce základní části nám chybí ode-
hrát dva zápasy.
Zároveň bychom tímto rádi všem popřáli mnoho sil, odhod-
lání a trpělivosti v této nelehké době.

„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Tabulka :

1. STC Slaný A 20 18 1 1 0 195:94 55
2. ST Benešov A 21 12 1 8 0 174:153 37
3. TJ Sokol Příbram A 20 11 3 6 0 167:121 36
4. TTC Kladno B 20 12 0 8 0 150:130 36
5. TJ Tatran Sedlčany B 20 10 3 7 0 157:129 33
6. KK Rakovník 20 10 1 9 0 158:139 31
7. TJ Sokol Rudná A 21 10 0 11 0 156:160 30
8. TJ Slavoj Obecnice A 20 8 5 7 0 154:158 29
9. TJ Sokol Mníšek p. B. A 20 8 5 7 0 162:153 29

10. TJ Sokol Nižbor A 20 7 4 9 0 156:158 25
11. TJ Sokol Hudlice B 20 3 1 16 0 91:184 10
12. KST Rakovník C 20 0 0 20 0 59:200 0

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Tabulka :

1. TJ Spartak Rožm. p. Tř. A 20 16 1 3 0 190:87 49
2. TJ Lokomotiva Zdice A 20 15 1 4 0 182:103 46
3. TJ Sokol Hořovice B 20 13 1 6 0 167:112 40
4. SK Březnice A 20 12 1 7 0 161:127 37
5. TJ Sokol Mníšek p. B. B 20 12 1 7 0 162:147 37
6. TJ Slavoj Obecnice B 20 9 3 8 0 154:149 30
7. TJ Chaloupky 20 9 2 9 0 151:148 29
8. TTC Příbram 20 9 1 10 0 144:152 28
9. TJ Sokol Příbram B 20 7 4 9 0 149:148 25

10. TJ Sokol Žebrák 20 5 1 14 0 112:175 16
11. TJ Spartak Čenkov 20 2 2 16 0 85:187 8
12. TJ Olešná 20 1 2 17 0 73:195 5

„C“ tým, Okresní přebor
Tabulka :

1. TJ Tatran Sedlčany C 20 18 0 2 0 247:113 54
2. TJ Sokol Voznice A 20 15 1 4 0 226:134 46
3. TJ Tatran Sedlčany D 20 14 2 4 0 236:124 44
4. TJ Sokol Drahlín A 20 12 3 5 0 230:130 39
5. SK Březnice C 20 11 3 6 0 213:147 36
6. TJ Sok. Hluboš-Paseky A 20 8 4 8 0 207:153 28
7. SK Chraštice A 20 7 5 8 0 200:160 26
8. TJ Slavoj Obecnice C 20 8 2 10 0 154:206 26
9. SK Březnice D 20 7 0 13 0 159:201 21

10. SK Klučenice A 20 6 3 11 0 179:181 21
11. TJ Sokol Příbram C 20 2 1 17 0 66:294 7
12. TJ Spartak Čenkov B 20 0 0 20 0 43:317 0

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Tabulka :

1. TJ Sokol Voznice B 16 14 1 1 0 220:68 43
2. TTC Příbram B 16 13 1 2 0 204:84 40
3. TJ Sok. Hluboš-Paseky B 15 11 1 3 0 182:88 34

Aktuální vývoj + pohled zpátky do minulosti

4. TJ Spartak Rožmitál B 16 10 1 5 0 190:98 31
5. TJ Sokol Drahlín B 16 10 0 6 0 190:98 30
6. TJ Slavoj Obecnice D 16 6 2 8 0 131:157 20
7. SK Chraštice B 16 5 2 9 0 128:160 17
8. SK Klučenice B 16 5 0 11 0 106:182 15
9. TJ Sokol Příbram D 15 2 0 13 0 66:204 6

10. SK Březnice E 18 0 0 18 0 23:301 0

ZPÁTKY DO MINULOSTI

– sezóna 2008/09

V sezóně 2008/09 se stal „A“ tým Obecnice PŘEBORNÍ-
KEM REGIONU PŘÍBRAM! Za „A“ tým v té době nastu-
povali: Petr Steiner, František Steiner, Jaroslav Srch, Vác-
lav Šefl, Zdeněk Petráň a Radek Tůma.

Zápas Sádek – Obecnice 9:9 (František Steiner a Petr
Steiner)

Zápas Suchodol – Obecnice 6:12 (Václav Šefl a Petr Stei-
ner, v novinách tenkrát chybně označen jako Petr Štencl☺)

Zdeněk Petráň
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Pohled od kostela (kolem roku 1960) Ba	ova prodejna č. p. 248 (demolice v roce 1978)

Okolí Veského rybníka (rok 1900) Náves u kostela (rok 1905)

Nové Chalupy - pokládka trubek při zavádění prvního vodovodu (započato s výstavbou roku 1959)


