
Brdské jaro letos vyslalo vstříc létu sluneční paprsky
a jarní suchý větřík. Slunce i větřík se snažily, seč
mohly, vrcholky brdských stromů lehce usychaly
a louky i vřesoviště ani slzy neronily. My dole v pod-
hůří jsme bědovali nad vyprahlými zahradami a poli.
A nastal první letní měsíc, matka Země se slitovala
a seslala studenou frontu, ve které za sebou stál deš-
tík, bouřka, déš�, bouřka, průtrž, bouřka, a jak při-
cházely, zem pila a pila, až nemohla. Potoky se zahlti-
ly, louky vodu nepustily a lidé zase bědovali. Při zhléd-
nutí záběrů v televizi, většinou z Moravy, nebylo
co závidět. Tak nějak nás naše matka Země upozorňu-
je, že děláme něco špatně. U nás také zapršelo, buřina
nejprve vyčistila obec od modemů. Poté podmáčela za-
hrady a louky, u nás na zahradě vytvořila menší jezír-
ka a louže, které velmi vyhovovaly našim vnoučatům.
Hned jsem si vzpomněl na mládí, kdy nás máma
za odpoledne třikrát z mokrého oblečení převlékala.
No, alespoň tráva má dost vláhy, a až vysvitne sluníč-
ko, rychleji se okolo nás zazelená. Tráva poté ukryje
i všechny poztrácené poklady. Jak už jsem se zmínil
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dokončeny byly opravy místních komu-

nikací po povodni z roku 2018. Jejich
rekonstrukce byla spolufinancována z pro-
gramu MMR na obnovu obecního majetku

(pokračování na str. 2)

minule, pobývala u nás od Velikonoc naše vnoučátka.
Není jednoduché vymýšlet jim neustále hry a zábavu.
Proto je člověk rád, když vás chvilku nechají v klidu
a baví se sami. Šli si hrát s kamarády z okolí na lou-
ku. Posléze jsme zjistili, že si hráli na Zlatovlásku.
Napadne vás, to bude asi nějaká hezká pohádková
hra. Byla. Náš vnuk specialista „šounil“, si nenápad-
ně půjčil z krabičky uložené snubní prstýnky a náuš-
nice po prababičce a vytratili se s kamarády někam si
hrát na Zlatovlásku. Oni se nezdobili, vybrali si scé-
nu, kdy mravenci hledají perly z roztrženého náhrdel-
níku. Rozhodili poklad do trávy a hledali a hledali.
Když se posléze zjistilo, jakou hru to ta nevinná dítka
hrají, chyběl už snubák a náušnice. Protože hra pro-
bíhala na několika místech, nepomohl ani detektor
kovů. A tak tráva ukryla zlatý poklad našich zlatých
vnoučátek a jejich kamarádů. Takže milí přátelé
za chvilku nastanou prázdniny a čas dětských her.
Koukněte se občas, na co a s čím si vaše děti a vnou-
čata hrají. Jejich fantazie je nevyzpytatelná.

bs

po povodních. Z tohoto programu ještě zbývá provést opra-
vu mostu na Cejnovně. Ta by měla začít v průběhu měsíce
července.

Z dalších oprav komunikací to je rekonstrukce komuni-
kace na Šachtě. Její realizace začne začátkem července.
A konečně z komunikací je to oprava cesty z Oseče k samo-
tám.

15. června 2020 započala již dříve avizovaná rekonstruk-
ce vodovodního řadu v komunikaci III/1185 a 11811. Do-
končení výměny potrubí je naplánováno na konec října le-
tošního roku. Stavba si vyžádá náklady ve výši 10 mil.
korun a je zcela financována z rozpočtu obce. Je nutné
počítat s tím, že v průběhu stavby dojde k některým omeze-
ním v dodávce pitné vody a v dopravě.

Další stavbou, která je ale již dokončena byla rekon-
strukce vedení nízkého napětí v části obce Brůdek, kdy

bylo nadzemní vedení nízkého napětí uloženo do kabelové-
ho vedení do země.

Nyní je v přípravě rekonstrukce vedení v Nových chalu-
pách od Hlinovky nahoru. Obě stavby realizuje a financuje
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Informace z OÚ  (dokončení ze str. 1)

ČEZ. Zde bych rád podotkl, že jsme se snažili, aby společně
s el. vedením byly do země uloženy i nadzemní telefonní
sítě. Bohužel nám soukromý provozovatel této sítě nevy-
hověl.

Další akcí, která je již připravena k realizaci, je Revitali-
zace sídelní zeleně. Akce je rozložena do 3 let včetně násled-
né péče. Dojde k údržbě lip po Obecnici, úpravě parku
u prodejny COOP a úpravě prostranství u Velkého Veské-
ho rybníka. Na akci jsme získali dotaci z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Josef Karas, starosta

VZPOMÍNKA

Dne 29. května 2019 odešel

do ochotnického nebe náš

dlouholetý člen, ochotník, nadšený divadelník,

komediant a kamarád Zdeněk Procházka
z Obecnice.

Vzpomínáme na něj s láskou, chybí nám Zdeněk

i jeho krásné humorné postavy, které za svůj život

ztvárnil. Zdendo, měli jsme Tě rádi.

Kamarádi a kamarádky

z Divadelního souboru Skalka

Pošta Obecnice oznamuje
změnu telefonního čísla

Od 1. 6. 2020 platí nové telefonní číslo
954 2 262 21

Děkuji Martina Kinterová

Z důvodu koronavirové nákazy letos Divadelní

soubor Skalka v lesním divadle na Skalce v No-

vém Podlesí nehraje. Vedení souboru

UZÁVĚRKA prázdninového dvojčísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude ve středu 12. srpna 2020

50 LET
ZA MIKROFONEM

JAN ROSÁK
26. 6. 2020 od 19.30 hodin

v sále Staročeské hospody
v Obecnici

Zábavný večer plný vyprávění a historek,
které se přihodily nejen za mikrofonem.

Nahlédneme také do soukromí Jana Rosáka.
Co o něm prozradí náš speciální host?

Chybět nebudou ani písničky, které jistě znáte.
A dojde dokonce i na scénku!

Účinkují: Jan Rosák, Jiřina Rosáková,
Šimon Pečenka

Vstupné dobrovolné

Partner projektu: www.kulturniporady.cz

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).

Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje

Pandemie ohledně nemoci Covid-19 je snad již za námi.
Pomalu se všichni začínáme znova nadechovat a vracet náš
život do starých kolejí. Letošní rok je tedy ve všem jiný.
Dobré je, že jako hasiči naštěstí tolik práce nemáme, za
co patří veliké poděkování Vám všem. Každá mince má ale
rub a líc. Nepříjemnou skutečností je to, že letos nemůže-
me udělat náš tradiční Memoriál Františka Housky.
Vlivem pandemie byly v podstatě všechny soutěže zrušeny
a ty, které by se pořádaly, jsou celou odpovědností na pořa-
dateli. Do tak velkého rizika, kdy mimochodem hrozí i ve-
lice malá účast, ani my nepůjdeme. Doufám, že příští rok
v tomto ohledu bude příznivější a nám vyjdou obě velké
akce, mezi které patří v létě právě Memoriál Františka
Housky a na jaře Hasičský ples.

Po uvolnění vládních nařízení jsme snad všichni vyrazili
s chutí do přírody. V české krajině nás ale může bodnout
mnoho hmyzu, zejména komár, ovád, vosa, včela, čmelák
nebo sršeň. Bodnutí hmyzem se zpravidla projeví svědě-
ním, otékáním postiženého místa, ale i bolestí a mírně zvý-
šenou teplotou. Pro zdravé jedince nejsou tato bodnutí
hmyzem na životě ohrožující, přesto se mohou vyskytnout
i velice závažné situace, pokud dojde k rozvoji alergické
reakce. Proto je důležité vědět, jak poskytnout první po-
moc při bodnutí hmyzem.

Co se týká bodnutí hmyzem, rozhodně bychom neměli za-
pomínat na prevenci. To znamená chránit sebe i své děti
vhodným oděvem, kůži natírat repelenty, nechodit bosky
a hmyz, zejména vosy, zbytečně nedráždit.

První pomoc při bodnutí hmyzem – obecné zásady
• Nejprve postižené místo zchla	te (zmírníte tak svědění a

otok).
• Z přírodních prostředků lze použít např. š�ávu z listů ji-

trocele nebo řebříčku či okvětních lístků měsíčku lékař-
ského.

• Velmi dobré účinky na postižené místo má i gel z aloe
vera.

• Použít můžete i octový obklad či nakrájenou cibuli.
• Na bodnutí hmyzem působí velmi dobře také homeopa-

tická medicína (o jejím použití se pora	te v lékárně).
• Lze aplikovat také lokální antihistaminika v gelové for-

mě.
Bodnutí vosou, včelou, sršněm
Včela, vosa, čmelák a sršeň patří do čeledi blanokřídlého
hmyzu. Jejich jed, který se nám dostane do těla, vyvolá
toxickou reakci. Složení jedu včely, vosy a sršně se liší,
k reakci na bodnutí však dochází pokaždé. Horší je to
v případě přecitlivělosti na některé látky v jedu obsažené.
Pak může vzniknout nepřiměřená reakce imunitního sys-
tému, tedy alergická reakce.
Je-li člověk alergický na včelí bodnutí, nemusí se stejná
reakce opakovat i po bodnutí vosou. Existuje možnost vý-
razné alergické reakce (zkřížená reaktivita) mezi vosou
a sršněm (jste alergičtí na obojí jed), ale jen nepatrná mezi
vosou a včelou (zatímco jste alergičtí na bodnutí vosou,
nemusí vám vadit včelí jed a naopak).
První pomoc – vosí bodnutí, bodnutí sršněm, bodnutí čme-
lákem
V těchto případech postupujeme stejně jako v případě bod-
nutí včelou, nebo� mohou nastat zcela totožné reakce
organismu. Jediným rozdílem bývá to, že při vosím bodnu-

tí či bodnutí sršněm nezůstává zpravidla žihadlo v místě
bodnutí.
Včelí bodnutí
Včelí bodnutí patří mezi nejvíce rizikové. Bodnutí včelou
medonosnou je v letních měsících poměrně časté. Ta poté,
co v kůži nechá žihadlo, sama zahyne. Jed tohoto hmyzu
sice není příliš silný, ale přesto může způsobit vážné pří-
znaky včetně smrti.
Jak na člověka včelí bodnutí může působit?
Jed přítomný v žihadle včely může člověka otrávit. Vysoké
dávky jedu mohou otrávit každého. To se týká ale pouze
případů, kdy se jedná o mnohočetná včelí bodnutí
(v řádu desítek až stovek). To stejné platí pro vosí bodnutí
či bodnutí sršněm.
Jed může způsobit alergickou reakci. V takovém případě
nezáleží na počtu bodnutí, protože smrtelnou alergickou
reakci může zapříčinit i jediné včelí bodnutí. To stejné pla-
tí pro vosí bodnutí či bodnutí sršněm.
První pomoc – včelí bodnutí
• Vyndejte žihadlo, pokud zůstalo v místě vpichu.
• Přiložte ledový obklad (kostky ledu či cokoli chladného).
• Aplikujte protisvědivou mast (např. Fenistil gel) nebo
přiložte octový obklad.
U zdravého jedince, který netrpí alergií na včelí bodnutí,
je výše uvedený postup dostačující a neměly by se vyskyt-
nout další komplikace. Výjimkou však může být situace,
kdy nás včelí bodnutí, vosí bodnutí či bodnutí sršněm za-
sáhne do nevhodného místa, jako je jazyk, oblast krku,
dutiny ústní nebo jícnu. Zde pak existuje riziko většího
otoku, který může ucpat dýchací cesty. Může dojít i k udu-
šení.
První pomoc – včelí bodnutí do jazyka, krku, jícnu
• Postiženého posa	te.
• Postižené místo intenzivně chla�te – např. na krk při-
ložte ledový obklad, do úst kostku ledu.
• Co nejdříve je nutno dát postiženému antihistamini-
kum (k dostání v lékárnách i bez předpisu).
• Následně vyhledejte lékařskou pomoc.
Platí stejně pro vosí bodnutí či bodnutí sršněm.
První pomoc - včelí bodnutí s alergickou reakcí
Slabší alergická reakce se projeví větším místním otokem,
než jaký vznikne u jedince bez alergie, někdy vznikne aler-
gická kopřivka. To řešíme lokálními a celkovými anti-
histaminiky a chlazením postiženého místa.
Vážné reakce organismu na včelí bodnutí, vosí bodnutí či
bodnutí sršněm
Astmatický záchvat – příznaky: zkrácený dech, sípavé
zvuky při výdechu, zmodrání rtů či konečků prstů. Pokud
je postižený astmatik a má u sebe inhalátor, ihned jej pou-
žijte!
Anafylaktický šok – příznaky: dušnost, kolapsový stav,
rychlý pulz, prudké snížení krevního tlaku, bledá kůže,
pocit žízně, poruchy vědomí. Tato těžká alergická reakce
nastává většinou v řádech několika desítek minut po bod-
nutí hmyzem.
V těchto případech volejte neprodleně ZZS tel. 155!
Co nejdříve podejte antihistaminika nebo kortikoidy,
pokud je máte k dispozici (1 až 2 tablety rozkousat a spolk-
nout). Pokud má postižený u sebe autoinjektor s adrenali-
nem, aplikujte dle návodu. ZZS volejte i v případě, že se

(pokračování na str. 4)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
(dokončení ze str. 3)

jedná o mnohočetná včelí bodnutí (desítky až stovky),
i když se nerozvine alergická reakce. Může totiž dojít
o otravě jedem, což může být ohrožující na životě.
Důležité je upozornit také na skutečnost, že organismus až
u 80 % jedinců zpočátku na setkání s žihadlem, resp. jeho
jedem, nereaguje. Ke spuštění alergické reakce se totiž jed
musí v těle naakumulovat. Pokud vás tedy jednou bodla
včela a nedošlo k alergické reakci, neznamená to, že k aler-
gické reakci nemůže dojít příště.
V případě, že již víte o tom, že na vosí bodnutí, včelí bodnu-
tí či bodnutí sršněm máte těžkou alergii, je dobré poradit
se s lékařem, který vám doporučí opatřit si tzv. „balíček
první pomoci“ s protialergickými léky. Tento balíček bys-
te s sebou měli všude nosit po celé období aktivity hmyzu
a také byste měli vědět, jak si správně a rychle v případě
potřeby první pomoc poskytnout.

Co by měl obsahovat balíček první pomoci?
Adrenalin (epinefrin) v autoinjektoru (injekčním peru),
který působí proti poklesu krevního tlaku, posiluje srdce
a rozšiřuje průdušky. Ten se užívá při nástupu příznaků
komplexní alergické reakce. Včasné podání zachraňuje ži-
vot. Antihistaminikum, které blokuje účinek histaminu
a tím tlumí alergickou reakci. V akutním případě se dopo-
ručuje spolknout jednorázově až 2 tablety, které je vhodné
pro rychlejší účinek rozkousat. Kortikosteroid v table-
tách, který potlačuje alergický zánět. Pro užití platí totéž
co pro antihistaminika. Inhalační léky, které uvolňují
průdušky zúžené při astmatických záchvatech. V akutním
případě dušnosti se aplikují dva vdechy.(zdroj internet)
Pevně věřím, že na létající hmyz jste vybaveni a případně,
že trpíte nějakou alergií, máte již balíček první pomoci při-
praven.
Přeji všem krásný vstup do léta, které již je za dveřmi.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

OBNOVENÉ LESNÍ STUDÁNKY

V posledních letech lesní správa ve spolupráci s různými
milovníky přírody, anebo ve vlastní režii, obnovuje studán-
ky ve svém areálu. Dnes bychom se chtěli zmínit o studán-
ce „U Fabiána“ za Novými chalupami, ke které jde pěšina
od „Modřínové linie“. Jedná se o silný pramen, z kterého
vzniká potůček tekoucí směrem k Brůdku, kde je pak pře-
hrážka pro jeho využití dvěma směry. Pramen byl vyčištěn,
vyzděn a zastřešen místní partou trampů „T.O. Fabián“,
podle které byl též nově pojmenován, pod vedením Jirky
Hylána. „Fabiáni“ se ostatně zasloužili o obnovu více stu-
dánek, a to i u sousedních lesních správ. Můžeme si je příš-
tě též připomenout.

 Letos na jaře pak byla zcela nově upravena studánka
za „Koutem“, poblíž Semenářského potoka za obecním vo-
dojemem, poblíž malé vodní nádrže „Pod školkou“. Schvál-
ně, kolik občanů tuto studánku předtím znalo a kdo ji te	
najde…

O její obnovu se zasloužil Pavel Jindrák ml. Práce prove-
dl s Pavlovou pomocí pan Miroslav Novák, restauratér
z hospody „Na panské“ v Klučenicích (viz foto). U studán-
ky je to te	 jako v pohádce… Ing. Václav Pernegr
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Foto Miroslav Maršálek

Domácí práce žáků II. třídy

Karanténa
Adámek Kuchař

Nebaví mě úkoly, radši bych šel do školy.

Těším se na kamarády, co mě mají vždycky rádi.

Sluníčko
Zuzka Soukupová

Ráno vyšlo sluníčko, usmálo se maličko.

Zeptalo se Zuzanky: ,,Víš, že jsem z té čítanky?“

Mrkla na něj očkem, chvilku na mě počkej,

Jen si zuju bačkory a vyrazíme do školy.

Tam se učím číst a psát,

odpoledne si pak tebou můžu venku hrát.

Sluníčko
Maxim Průša

Sluníčko se probudilo,

na obloze vyskočilo,

umylo se v ranní rose,

mrkalo, protáhlo se, schovalo se.

Sluníčko
Adam Kuchař

Co vysuší slzičky stejně jako loužičky.

Dává život kytičkám, pomáhá růst dětičkám.

Já už to vím, mamičko, je to přeci sluníčko.

Sluníčko
Týnka Pacholová

Sluníčko vyjdi na nebíčko, posvi� na mě maličko.

A� je moje kůže hnědá, a poté jsem krásně snědá.

Hřej pěkně po celý den, a� si můžu jít hrát ven.

Zahraju si s kamarády, jelikož se máme rádi.

Sluníčko
Jára Mareš

Sluníčko vstávej, na celý svět se dívej.

Usměj se maličko, pro to naše srdíčko.

A když půjdeš spát, tak měsíc může vstát.

Až měsíc půjde spát, tak můžeš vstát.

Zahřej naše maminky i paní učitelky.
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Tvůrčí psaní

Dopis vlkovi od Červené karkulky
Během doby v karanténě měli žáci 4. třídy vypracovat do-
pis, který by asi tak mohla dnes napsat Červená karkulka
vlkovi. Jak to dopadlo? Zde jsou dvě korespondence.
Už jen nalepit známku a poslat do pohádkového světa.  ☺

M. Kotápišová
Ahoj vlku,
předem mého dopisu Tě chci pozdravit a trošku Ti vynadat
za to, jak se chováš. V první řadě Ti musím říct, že když
jsme se potkali v lese, tak jsi byl dost zvědavý. Hladově jsi
koukal do mého košíku. To se přeci nedělá! Kdybys byl sluš-
ný, sama bych Ti dala ochutnat kousek koláče. Ty jsi byl ale
skrblík a chtěl jsi všechno jen pro sebe. Pak jsi dostal chu�
na maso. Rychle jsi běžel k mojí babičce a tu jsi sežral.
To se taky nedělá, jíst lidi. Nejsme přeci lidojedi! Pak ses
vydával za babičku, a to se taky přece nedělá. A navíc jsi
vlezl do cizího domku. Nakonec jsi sežral i mě. Tak ses
nacpal, že jsi z toho usnul a spal jsi jako dřevo. Nebýt pana
myslivce, tak už tu v pohádce nebudu ani já, ani babička.
Můžu ti říct, že kdybys nebyl v pohádkovém světě, tak už
sedíš za mřížemi ve vězení za dvojitou vraždu. A to by ne-
bylo zrovna nejlepší. Takže můžeš být rád, že jsi v pohádce
a plaveš jen na dně rybníka.
Doufám, že se do budoucna polepšíš. Napsal jsem Ti hod-
ně věcí, které se nedělají. Když začneš pracovat a dělat dob-
ré skutky, tak Tě třeba s babičkou pozveme na koláče i na
maso. Věřím, že se napravíš.
Zdraví Tě Karkulka R. Č.

Dobrý den, vlku,
vůbec se mi nelíbilo, co jste mi udělal, když jsem šla napo-
sledy k babičce! Lhal jste mi! Balamutil mě! Sežral mě
i babičku! Pořád jenom maso, maso, maso. To se mi ale vů-
bec nelíbí. Jsi zlý vlk. Měl by ses polepšit, abys neskončil
za mřížemi. Že nevíš, jak to udělat? Jdi za myslivcem. On ti
určitě rád pomůže a poradí. Zná spoustu nápravných me-
tod. Některé jsou drastické, jiné ne. Třeba ty kameny. Ne-
vím, možná ses trochu polepšil. To musíš vědět nejlépe ty
sám. Pokud však nemůžeš své chuti odolat, zkus třeba zají-
ce. Vlku, já ti věřím, že to zvládneš. Měj se hezky.
Tvoje Karkulka. P. L.

Co vyprávěla stará truhla a starý dům

na náměstí se dozvíte z vypravování

od žáků 6. třídy

Stará truhla

Pamatuji si, když jsem byla ještě mladá truhla, ležela jsem
ve světnici naproti malému okénku.
Mé dřevo krásně vonělo, nebylo na něm jediné památky
od červotoče, namalované květy na mém čele zářily barva-
mi a panty nevrzaly.
Denně jsem pozoravala ruch v místnosti. Každý den byl
pořád stejný. Ráno paní domu pokrývky přehodila přes
okenní parapet a poté je sluncem provoněné úhledně složi-
la a dala do mě. Večer zase pán domu na mě usedl a vykou-
řil si svou dýmku. V mezičase jsem pozorovala skrze to
okno každodenní venkovní ruch. Děti pobíhající na zahra-
dě, honící malý barevný míč a za nimi poskakuje pejsek.
Slyším, jak v dálce zvoní kostelní zvon. Čas od času mi můj
pán obnovil nátěr, zase jsem krásně voněla a leskla se.
Nyní jsem na jiném místě, mé barvy už jsou dávno zašlé,
zub času se podepsal jak na dřevě, tak i na pantech. Stojím
v koutě místního antikvariátu. Najednou slyším zvonek od
dveří a blížící se kroky. Cítím na sobě opět lidskou dlaň.
Ano, je to můj nový pán, jedu domů!

Dominik Kadlec, 6. třída

Co vyprávěl dům na náměstí

Jsem starý dům na náměstí. Posledních 50 let mě provází
strašlivá kletba. Několik let jsem sloužil jako jídelna
a cukrárna. Lidé ke mně chodili na dobré jídlo nebo pose-
dět u kávy a popovídat si. Před 50 lety se mi na půdě usíd-
lila zlá kukačka, která mé návštěvníky obtěžuje kukáním
a naroste jim další jazyk. Nikdo mi nedokázal pomoci, ani
nejlepší doktor ve městě. Až jednoho dne přišla pomoc
od majitelů, kteří mi udělali novou střechu. A od té doby se
ze mě stal nejš�astnější dům široko daleko a začalo se
ke mně zase vracet více a více nových zákazníků.

Adéla Beránková, 6. třída

Starý dům na náměstí vypráví

Jednou ráno, když si dům zpíval, zamyslel se nad tím, jak
starý už je. Zjistil, že je starý už 150 let. Začal vzpomínat
na to, jak byl malý a jak ho lidé stavěli. Pamatoval si na
jednoho stavitele, který si s ním povídal o tom, jak ho bu-
dou stavět a jak bude krásný i jakou bude mít velkou za-
hradu. Když ho dostavěli, skutečně se tak stalo. Stavitel
nelhal. Dokonce i zahrada byla překrásná. Také se zamys-
lel nad tím, kdy se měl nejhůře a kdy strašně plakal. Bylo
to během válek, vojáci stříleli a lidé se moc báli o svůj život
a své děti. Po válce se dům zase začínal usmívat. Pozoroval
malé děti, jak si hrají a rostou, chodí do školy. Z dětí se za
ta léta stali dospělí a dům se radoval z jejich svateb. Dům
byl rád, že se mohl dívat, jak se doba mění. Za jeho mládí
kolem něj jezdily kočáry s koňmi a postupně kočáry vystří-
dalo víc a víc aut. A kdy byl neš�astný? Nejvíce neš�astný
byl, když mu někdo postříkal fasádu sprejem.
Zamyšlení trvalo nakonec celý den. Když dům zjistil, kolik
je hodin, zkontroloval, jestli je venku všechno v pořádku
a šel spát.

Michal Švehla, 6. ročník
Zdroj: internet
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Ani z výtvarné výchovy jsme nelenili…

4. třída
Téma: Neexistující tvorové

Téma: Vytvoř obraz z přírodnin

Téma: Najdi doma jakoukoliv věc, nasvi� ji a dokresli
její stín

M. D.

T. Ch.

D. T.

J. V.

Horkovzdušný balón
M. D.

Kovboj
F. V.

Krásné prázdniny!
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

V době uzavření mateřské školy elektronicky proběhl
zápis do MŠ na nový školní rok 2020/2021.

Od 25. května můžou děti navštěvovat svojí mateřskou
školu i přes některá dodržování hygienických podmínek.
Všichni jsme se srdečně přivítali a jsme rádi, že jsme opět
spolu. S předškolními dětmi jsme byly neustále v kontak-
tu. Na webové stránky děti dostávaly od své třídní učitel-
ky úkoly, které doma vypracovávaly spolu s rodiči a po-
stupně je odevzdávaly do daného termínu. Pochvalu si
zaslouží nejen děti, ale i rodiče za pečlivě vypracované za-
dané práce.

Společně s dětmi jsme v pondělí 1. 6. 2020 oslavily svátek
dětí různorodými soutěžemi. Děti si na školní zahradě
zasoutěžily: přetahování lanem, skok v pytlích, hod na cíl,
hod do dálky, závod v běhu, podbíhání pod lanem, přesko-
ky snožmo, přeskakování přes gumové pneumatiky, skok
do dálky s rozběhem i z místa a různé soutěže v druž-
stvech. Pro všechny děti byly připraveny nejen odměny, ale
i diplomy. ☺
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Z d r a v í m  V á s  opět ze Spolkového domu a knihovny
Obecnice a přeji Vám krásné vykročení do letních dní.
Knihovna je Vám opět k dispozici každý den. Jen o letních
prázdninách budou změny v otevírací době. Jaké? To se
dočtete dále...

Co proběhlo, neproběhlo…

Tento odstavec bude stručný. Ve Spolkovém domě zatím
stále probíhají balicí, knihovnické, přípravné a plánovací
práce. Do konce školního roku se již kroužky pro děti
ze školy ani ze školky konat nebudou. Na nové všeználky
a angličtináře se budu těšit opět v září.
Oblíbená akce „Pasování prvňáků na čtenáře“ se odkládá
na měsíc září, až se všechny děti opět sejdou ve školních
lavicích. Přesný termín se rodiče včas dozví.

6. 7. Státní svátek – zavřeno
7. 7. Hádanky, hlavolamy, čtení
8. 7. Tvoření – dekorace na fotografie
9. 7. Pískování – příspěvek 30 Kč
10. 7.  Výpůjční den a regenerace knihovny
13. 7.  Venkovní hry
14. 7.  Tvoření – cementové dekorace
15. 7.  Malování mandal/škrabací obrázky
16. 7.  Dodělání cementových dekorací
17. 7.  Obrázky z klubíček
20. 7.  Venkovní hry
21. 7.  Tvoření – cedulka na dveře

(příspěvek 50 Kč na materiál)
22. 7. Palačinkování, pečení mug cake a ochutnávka
23. 7. 8:30 – 10:00 „Snídaně v knihovně“ – online rozho-

vor (promítání) s Ivanem Ba�kou.
Po snídani bude probíhat výpůjční den a regenerace
knihovny.

24. 7. DOVOLENÁ
27. 7. Letecký den s vlaštovkami
28. 7. Morseovka
29. 7. Malování na kameny/hrnek

(příspěvek 30 Kč + vlastní hrnek)
30. 7. Malování na oblečení

(příspěvek 30 Kč + vlastní oblečení)
31. 7. DOVOLENÁ

Program na SRPEN

3. 8. – 7. 8. DOVOLENÁ
10. 8. Opičí dráha + relaxace
11. 8. Deskové hry (monopoly, aktivity)
12. 8. Tvoření – lapač snů (příspěvek 70 Kč)
13. 8. Malování barvami na sklo
14. 8. Střelba na terč (vzduchovkou, míčky)
17. 8. Venkovní hry
18. 8. Vosková enkaustika
19. 8. Tvoření – stojánek na tužky
20. 8. 8.30 – 10.00 hod. „Snídaně v knihovně“, online

přednáška (promítání).
Odpolední program: luštění, kvízování

21. 8. Výpůjční den a regenerace knihovny
24. 8. Opičí dráha a relaxace
25. 8. Tvoření – zvonkohra (příspěvek 30 Kč)
26. 8. Malování „Prázdninové zážitky“ a porovnání

s kresbou na začátku prázdnin.
27. 8. ve 13.00 hod. se vydáme hledat poklad
28. 8. (pátek) proběhne ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINA-

MI na místním fotbalovém hřišti
31. 8. Dovolená

Velká prázdninová hra

Na červenec a srpen jsem připravila prázdninovou hru pro
zabavení našich ratolestí. Hrací karty a notýsky vyzvedá-
vejte v knihovně. Razítka za splněné úkoly dostanou děti
v knihovně (až zkontroluji plnění úkolu) nebo doma.
Na konci prázdnin proběhne vyhodnocení a hledání
pokladu.

Letní náramkový workshop

Na léto je potřeba doplnit nejen šatník, ale i doplňky.
Proto Vás ve čtvrtek 16. července od 16.30 do 18.30 hod.

... něco z kreativní soutěže „Čarodějnice“ ☺

(pokračování na str. 11)

Plánované akce na letní prázdniny

O letních prázdninách nebudeme zahálet a budeme tréno-
vat ručičky, nožičky i hlavičky. Program se může měnit
v závislosti na počasí nebo případně dle přání účastníků.
Pokud jeden den něco nestihneme, doděláme to další den.
Prosím, aby si děti nosily pití (nebo alespoň lahev na pití)
a malou svačinu.
Knihovna bude o prázdninách otevřena od 7.00 do 15.30
hodin.
Pouze 10. července, 23. července a 21. srpna (v regenerač-
ní a výpůjční dny) bude knihovna otevřena do 14.00 hod.
Půjčování knih bude možné ve všední dny v dopoledních
hodinách nebo po telefonické domluvě (není problém kni-
hy donést domů).
Ve dnech 23. července a 20. srpna se bude v knihovně od
8.30 do cca 10.00 hod. promítat online přednáška.
Dopolední program bude probíhat vždy od 9.00 do 11.30
hod. u knihovny/v knihovně.
Odpolední program bude od 12.30 do 15.0 hod. u knihov-
ny/v knihovně/v lese/na koupališti.
Po dohodě s rodiči je možno dobu zahájení programu upravit.

Program na ČERVENEC

1. 7. Tvoření z korálků
(stromeček, náramky, náušnice, náhrdelník)

3. 7. Tvoření – sádrové houby/květníčky
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zvu na letní náramkový workshop, který v knihovně pořá-
dá Tonyem Handmade. Prosím zájemce, aby se hlásili
na workshop u mě v knihovně, nebo na telefonním čísle
606 674 821. Cena jednoho náramku je 250 Kč. Uděláme si
krásné tvořivé odpoledne. Na posilnění kreativity se bude
podávat domácí limonáda, káva nebo lahodný vinný nápoj.

Veronika Hemrová

Všem přeji

Hurááá, je tu lét
o!

krá
sné

 letní prázdniny
Brain and Breakfast
Červnová snídaně proběhla ve čtvrtek 18. 6. od 8.30
do 10.00 hodin. Tématem snídaně bylo „Věda jako kompas
moderní doby“. Rozhovor se promítal na plátně v knihov-
ně.
Tato informace se k Vám doufám dostala prostřednictvím
letáků nebo rozhlasu. Káva, čaj a něco malého k zakous-
nutí je na každé snídani zajištěno. Kdo chce, může také
donést něco malého k zakousnutí.
Termíny  nás ledu j í c í ch  sn ídan í :
Čtvrtek 23. července budeme snídat při promítaném on-
line rozhovoru s podnikatelem Ivanem Ba�kou, který se
svou společností Fosfa, sídlící v Břeclavi, „navazuje na tra-
dici prvorepublikových továrníků, kterým šlo nejen o zlep-
šování výkonu, ale především o lepší prostředí firmy.“
Další snídaně budou ve čtvrtek 20. srpna a 17. září,
témata budou teprve zveřejněna.

Plánované akce na září
Protože nikdo z nás v létě nezahálel, ale sklízel a zpracová-
val dary naší země, vyhlašuji na středu 24. září „Marme-
ládování“. Vzorky marmelád noste do knihovny do
22. září. Ve středu marmelády anonymně ochutná a vyhod-
notí odborná porota složená s našich milých seniorek. Vý-
herce získá krásnou podzimní odměnu. Vyhlášení proběh-
ne 23. září v 17.00 hodin.

Bazárek
Z věcí, které mi nosíte do bazárku a za něž nebyla požado-
vána žádná náhrada, jsem vybrala pánské oděvy, které
jsem odvezla do Nízkoprahového denního centra a Nocle-
hárny na Rynečku. Zde šatstvo vděčně přijali pro lidi bez
domova. Pokud máte doma nevyužité, především pánské
oblečení, můžete je nosit do Spolkového domu. Až se sejde
větší množství šatstva, odvezu to opět na Ryneček. Předem
děkuji za ochotu pomoci lidem v nouzi.

Čtenářský
úkol na letní
prázdniny
Tímto ukládám
všem (nejen dě-
tem) přečíst za
prázdniny ales-
poň jednu knihu a
poté o ní napsat
krátké povídání.
Ti nejmenší mo-
hou namalovat
obrázek. Všechny
příspěvky budou
anonymně zveřej-
něny v Obecnic-
kém zpravodaji.

Nové knihy čekají na mladé čtenáře...

Knihovna  (dokončení ze str. 10)
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

V hlubokém údolí řeky Jihlavy, zhruba 25 km jihozápad-
ně od Brna, leží významná vinařská obec – město Dolní
Kounice. Město nevelké, ale značně pozoruhodné. Málokde
lze totiž na tak malém prostoru nalézt takové množství
historických památek z různých epoch, jako právě v tomto
starobylém městě. Na okolních návrších a svazích, orien-
tovaných vesměs k jihu, se rozkládají rozsáhlé ovocné
sady a vinice, rodící proslulou frankovku. Tato symbióza
pamětihodností a malebného okolí vytváří neobyčejnou
přitažlivost této části Bobravské vrchoviny. Z jakéhokoli
místa ve městě je dobře vidět pozdně barokní poutní kapli
sv. Antonína Paduánského, vypínající se vysoko nad levým
břehem toku Jihlavy. Byla vybudována v roce 1757 podle
plánů Františka Antonína Grimma a z města k ní vede
křížová cesta se čtrnácti zastaveními. Jako protipól se na
návrší na opačném břehu řeky tyčí rozsáhlá silueta zám-
ku. Tato význačná památka, která pod renesanční slupkou
ukrývá původní klášterní hrad, je jednou z předních sta-
veb renesanční architektury na Moravě. Nejvíce historic-
kých památek se ale nachází na Masarykově náměstí a
v jeho blízkém okolí. V parčíku na východní straně náměs-
tí, na místě staršího kostela strženého v roce 1862, stojí
monumentální kostel sv. Petra a Pavla, vystavěný v 70. le-
tech 19. století v novorenesančním slohu. Nad ním, na
mírném návrší, stojí další sakrální objekt – kostel zasvěce-
ný sv. Fabiánovi a Šebestiánovi a sv. Barboře, původně bra-
trský sbor, upravený do stávající podoby v roce 1688. Při
západním okraji náměstí jsou situovány velmi cenné pozů-
statky bývalého židovského ghetta s 34 domky, barokní sy-
nagogou z roku 1652 a židovským hřbitovem s 1 500 ba-
rokními a klasicistními náhrobky. Pozoruhodné jsou i jed-
notlivé měš�anské domy, rozeseté po náměstí a na začátku
přilehlých ulic Hlavní a Tovární, jejichž bohatá historie
sahá až do 16. století. Nejcennější památkou Dolních Kou-
nic jsou však zříceniny gotického kláštera premonstrátek
Rosa coeli (Růže nebeská) – nejstaršího ženského kláštera
na Moravě, založeného v roce 1181 Vilémem z Pulína. Ten
na svých výpravách do rakouských zemí plenil i církevní
stavby, za což byl papežem dán do klatby. Musel učinit po-
kání a na svých državách postavit klášter. První sestry
premonstrátského řádu sem přišly o dva roky později
v roce 1183 i se svým proboštem Petrem z kláštera v Lou-
ňovicích. Roku 1185 areál přestál nájezd vojska českého
knížete Bedřicha, při němž se obětí požáru stala celá obec.
Poté následovalo období rozkvětu kláštera, nebo� si ho
v roce 1268 vzal pod svůj patronát samotný papež Kliment
IV. a klášter měl právo vybírat desátky ze 16 kostelů na
Moravě. O dalších 16 let později, 8. dubna 1284, prohlásil
český král Václav II. kounický klášter za klášter králov-
ský, čímž se dostal pod ochranu samotného panovníka.
Výborná hospodářská situace dokonce dovolila jeho obyva-
telkám, aby si z vlastních prostředků vybudovaly pro svoji
ochranu na návrší nad Kounicemi pevný gotický hrad.
Po ukončení stavby hradu, někdy před rokem 1330, byla
zahájena velkolepá a nákladná přestavba klášterních bu-
dov, která se však protáhla až do poslední čtvrtiny 14. sto-
letí a pro premonstrátky znamenala značné zadlužení. Teh-
dy komplex získal gotickou podobu a z původních román-
ských staveb kláštera byly uchovány jen drobné fragmen-
ty, převážná část byla postavena jako novostavba. Vznikla
také nová kapitulní síň, kostel se sakristií, křížová chod-
ba a obytné budovy. V roce 1423 postihla klášter katastro-

Nebeská růže mezi vinicemi

Klášter Rosa coeli

Ilustrační foto
Zdroj internet

fa – areál vyplenili a zapáli-
li husité. Po požáru byla
nad chrámem obnažena
klenba, která se díky pově-
trnostním vlivům zřítila.
Chrámová lo	 byla poté za-
kryta pouze trámovým
stropem a původní klenba
již nebyla nikdy obnovena.
Na počátku 16. století, po
nástupu nového probošta
Martina Göschla, nastal
velký úpadek kláštera. Gö-
schl mě hodnost světícího
biskupa, ale přestoupil na
luteránské vyznání a oženil
se s jednou místní řádovou
sestrou. Roku 1526 utekl do Mikulova a dal se k novo-
křtěncům, ale jeho osud se nakonec naplnil – v Praze pod-
stoupil útrpné právo a nakonec zemřel v olomouckém vě-
zení. Zbylých 11 řeholnic si zvolilo nového probošta, kněze
Jana, ale podle pověsti vedly nemravný a neřestný život,
který pobouřil místní obyvatelstvo natolik, že klášter pře-
padli a jeho obyvatelky vyhnali. Jeptišky se pak rozutekly
po království a chrám byl částečně zpustošen a zneuctěn;
takto neslavně byla završena téměř 350 let trvající slavná
éra tohoto ženského kláštera. Opuštěného kláštera s ce-
lým panstvím se roku 1527 ujaly Moravské zemské stavy,
které je posléze předaly českému králi Ferdinandu I. Habs-
burskému. Ferdinand panství nejprve zastavil a nakonec
roku 1537 prodal Jiřímu Žabkovi z Limberka. Jiří Žabka
si Dolní Kounice zvolil za své hlavní sídlo. Nechal náklad-
ně přebudovat bývalý klášterní hrad a opravil klášterní
chrám, ve kterém zřídil rodinnou hrobku. Jeho syn Buri-
an celé jmění a majetek ale lehkomyslně prohospodařil.
Za ostatních majitelů panství klášter již jenom pustl.
O obnovu opuštěného kláštera se v roce 1698 ještě pokusi-
li premonstráti ze strahovského kláštera, avšak už o pět
let později celou obec postihl velký požár a snahu řeholní-
ků zmařil. Poté byla opravena již jen budova konventu.
Kostel byl ponechán ve zříceninách a obřady se konaly
pouze v kapli. Špatné ekonomické podmínky nedovolovaly
rozsáhlejší opravy, a tak byly i mše v kapli zakázány. Stra-
hovští premonstráti roku 1808 prodali klášter s kostelem
zpět dolnokounickému panství. Od té doby se budovy zača-
ly s definitivní platností měnit v ruiny a klášter byl nako-
nec odsvěcen. Přesto i v dnešní době tyto magické klášter-
ní zříceniny představují gotiku v její úchvatné syrové po-
době, návštěvníky tohoto místa doslova pohltí a naplní
svojí pozitivní energií.

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek

Klášterní Rajský dvůr
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Podle předloňské studie Kalifornské univerzity
bylo od rok 1950 vyrobeno 8,3 miliard tun plastů. 

 LÉKAŘ A VY • Plasty, všude samé plasty

Je to asi 22x víc, než váží celé lidstvo. Polovina z toho byla
vyrobena po roce 2004 a dosud využíváme asi 30 % ze všech
vyrobených plastů, zbytek jsme vyhodili. V současné době
vyrábíme asi 400 milionů tun plastu ročně a asi 40 %
z toho padne na jednorázové použití. Spotřeba plastů stále
roste a pokud se nic zásadně nezmění, očekává se produk-
ce plastů v roce 2050 asi 1,5 milionů tun ročně. Plast pou-
žíváme při výrobě téměř všeho. Je levnější než sklo, dřevo
nebo kov a má extrémní trvanlivost. Kvůli tomu se ale
v přírodě i dlouho rozkládá a zamořuje planetu. V oceá-
nech už je několik plastových “ostrovů“, jednomu z nich
se říká pacifická odpadková skvrna. Má rozměr několika
Francií, jedná se o tenkou vrstvu plastů, ve které se na-
jdou třeba plastové kávové kelímky z Japonska z roku
1970, které se ještě nerozložily a my přitom zvesela dál
zvyšujeme produkci plastů a skládkujeme je nebo i vozíme
do třetích zemí, které ho pak sypou do moře. Tím, že se
plast rozloží, ale jeho existence na zemi nekončí. Rozloží se
mikro a nanoplasty, které dál zamořují svět kolem nás.
Jsou všude, dýcháme je, jíme a pijeme a s námi i všichni
živočichové. Vyloučit je ale pravděpodobně neumíme a
o tom, co mohou způsobit dlouhodobě, víme jen málo. Za-
tím se jen modlíme, aby dopady byly malé. Světová zdra-
votnická organizace vydala zprávu, že podle současných
poznatků nelze říci, že by měly nanoplasty na naše zdraví
nějaký dopad. To ovšem nic nemění na faktu, že plasty ne-
mají v přírodě co dělat. Omezit jejich produkci nedokáže-
me, ale neměla by alespoň stoupat. Ale hlavně bychom se
měli zamyslet nad jejich používáním. Spousta států už
k určitému omezení plastových výrobků přikročila. EU
schválila zákaz prodeje jednorázových plastů jako jsou
brčka, příbory, talíře, Čína chystá zákaz igelitových tašek,
v Keni platí zákaz výroby a prodeje jednorázových plastů
pod velkou pokutou… Říká se, že když chceš změnit svět,
začni u sebe. Když si každý místo plastového brčka vezme
papírové, zjistí, že se bez plastového klidně obejde. Měli
bychom používat věci opakovaně a do budoucna se zamys-
let třeba nad textiliemi. Do přírody se totiž spousta mikro-
plastů dostane z oblečení z umělých vláken. Třeba fleece
nebo polyester jsou vlastně plasty a při nošení nebo praní
se z textilií uvolňují malé částečky do okolí. Moře, řeky
nebo rybníky vyčistit neumíme, ale jediné, co už řešíme, je
pitná voda. Zavádějí se dodatečné membránové filtrace
a filtry na principu aktivního uhlí, a tak z kohoutků pote-
če brzy čistá voda bez mikroplastů. Ale pokud pro zvířata,
která se dostávají jako maso na náš stůl, zůstane voda
povrchová, budeme mikroplasty přijímat sekundárně

v potravě. Plast principiálně jako materiál nevadí, ale to,
že 40 % je okamžitě jako odpad, to už je špatně. Ani jedno-
rázové plasty ale nemusí být problém, pokud je správně
zlikvidujeme. Plast je vyroben z ropy, a když je správně
spalován (nikoliv doma!!!), zlikviduje se kompletně. Část
plastu se dá zrecyklovat, ale ne všechny jsou k tomu vhod-
né. Je to energeticky náročné a vzniká z toho nekvalitní
materiál. Navíc se do plastů přidává řada přídatných látek,
které například snižují hořlavost nebo zlepšují tvarovatel-
nost plastů, a ty se při recyklaci vrací do systému. Pokud
jde o plastové ostrovy, máme samozřejmě norné stěny, kte-
ré by uměly plast odtěžit, ale bylo by to neskutečně drahé.
A myšlenky bezpečného spalování plastů na speciálních lo-
dích je rovněž utopií. Jediným spolehlivě zrecyklovatelným
plastem jsou PET lahve, takže se uvažuje o jejich záloho-
vání a následné recyklaci, nebo o vymývání a novém použi-
tí. Třídění odpadu Čechům potíže nedělá, v EU recykluje-
me nejlépe, ale stále se mnoho plastů dostává na skládky,
a to by se stávat nemělo.

Podle článku prof. RNDr. Tomáše Cajthamla Ph.D.
z veřejných zdrojů upravila Drsvo

P.S.
Dostala se mi jako dárek do ruky kniha univerzitního pro-
fesora Dr. Čeňka Zíbrta z roku 1924 „Staročeská tělověda
a zdravověda“. Je to krásné a z pohledu dnešní doby
úsměvné čtení. Dovoluji si krátkou ukázku: Zdravověda
duševně pracujících:
„Jak se ti lidé, kteří tělem zahálejí a rozumem pracují, ja-
kožto studenti a jiní jim rovní chovati mají? Mají se všech
vlhkých a dušných, neb ztuchlých, též také studených a pří-
lišně suchých a ostrých větrů neb povětří varovati, rovněž
smradu všelikého…Když ráno vstávají, nemají se hned
nad knihy usaditi, ani hlubokých věcí smýšleti, než nejprve
nade všecky věci tělo mají vyčistiti, bu�to skrze stolici, kaš-
lání, vyplivání, a jakž mohou. Potom na některém, ani vel-
mi horkém, ani také na velmi chladném místě, hlavu něko-
likrát slonovým hřebenem přeběhnouti a sčesati. Ač by také
i to zdrávo bylo, aby se ostrými šaty jedenkaždý podle způ-
sobu svého tříti dali. A když by potom již ruce, ústa a tvář
umyli, teprve by mohli v práci smýšlení se dáti a nejprve
něco kratochvilného a potom vtipného a hlubokého přemýš-
leti, však nijakž tak dlouho nad tím neseděti, až by unave-
ný a tesklivý býti mohl…“
No vida, kdyby se publikace rozšířila i v parlamentu, mož-
ná bychom se divili. Ale vy nebu	te teskliví, smýšlejte kar-
tochvilně, užívejte konce karantény a hodně zdraví a pěk-
né léto všem přeje Evas.Zdroj: internet
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Z historie... pokračování... Středověká monarchie

Pokračujeme historií našeho kraje, tentokrát většinou z různých pramenů bu	 citovaných nebo nalezených na interne-
tu, doplněných vsuvkami původního textu knihy Ladislava Malého Příbramsko a Dobříšsko, vydané v roce 1930 (původ-
ní text proloženým písmem).

Počátkem 9. století vznikl na území jižní Moravy a seve-
rozápadního Slovenska slovanský stát, nazývaný Velko-
moravská říše. Prvním známým moravským panovníkem
byl kníže Mojmír I. (vládl do 846), podle něhož se dynastie
nazývá Mojmírovci. Jeho následník Rastislav (r. 846–870)
nejdříve přijal svrchovanost Franské říše, později jí ale
odmítl poslušnost. Následovala série ozbrojených střetů
s Franskou říší. V roce 863 přišla na Moravu z byzantské
Soluně křes�anská misie Konstantina-Cyrila a Metoděje,
kteří vytvořili nejstarší slovanské písmo hlaholici, vytvo-
řili staroslověnský jazyk (první spisovný slovanský jazyk
vůbec), založili na našem území tradici písemnictví a vzdě-
lanosti a šířili křes�anství. Metoděj se později stal prvním
moravským biskupem. Velkomoravská říše se tak stala
nezávislou na zahraniční církevní hierarchii. V době, kdy
na Moravě vznikla rozlehlá říše, Čechy nebyly sjednoceny
pod vládou jediného panovníka. V čele jednotlivých kmenů
stáli místní náčelníci. Ve středu území sídlil kmen Čechů,
jemuž vládl rod Přemyslovců, který svůj původ odvozoval
od bájných předků Přemysla Oráče a kněžny Libuše. Ko-
lem něj se v 10. století začal vytvářet středověký stát. Prv-
ní přemyslovský kníže, o kterém se dochovaly záznamy, se
jmenoval Bořivoj I., žil koncem 9. století a nechal se podle
legendy pokřtít na Velké Moravě.

V roce 882 podle legendy zemřel český poustevník svatý
Ivan, nad jehož hrobem vznikl v roce 1033 benediktýnský
klášter Svatý Jan pod Skalou. Do této doby spadá pověst
o poustevníku sv. Ivanu, jenž přišed z Charvátska (pod
Krkonoši) usadil prý se v jeskyni pod skalou u Berouna,
Příbramanům a Dobříšským z poutí známé. Tu prý také
Bořivoj, pronásledující živitelku Ivanovu laň, s poustevní-
kem se sešel a ke svému dvoru jej zval. Ještě blíže je nám
pověst svatoivanská, dle níž opustiv jeskyni na Berounsku
odebral se do našich lesů, aby se usadil v lesích u Bytízu,
kde dodnes ukazují kámen, na němž se poustevník modlil.
Po krátkém panování staršího syna Bořivojova Spytihně-
va nastoupil Vratislav. Ten si vzal za manželku Draho-
míř... Pro Příbramsko má Drahomíra dosti blízký vztah,
nebo� pověst lidová připisuje jí založení hrádku u Příbra-
mě, jemuž po ní dáno jméno Draholín, což později staženo
prý na Drahlín. Z hradu zůstalo po dnešní dobu tvrziště
příkopem ohrazené. Pověst vypráví, že i kníže Václav, syn
její, Drahomíř na Drahlíně navštívil. Záš� Drahomířina
proti Ludmile nebyla rázu náboženského, spíše osobního.
Nebo� Drahomíř po brzké smrti Vratislava, sama jsouc

vdovou, nemohla užívat vdovských statků, které přiděleny
byly dosud žijící vdově po Bořivoji, Ludmile, a tak došlo
k objednané vraždě na Tetíně roku 921. Z jiného pramenu
se zdá, že když bylo po smrti Vratislava v roce 921 rozhod-
nuto o rozdělení moci mezi Ludmilu a její snachu Draho-
míru, jejich konflikt možná souvisel s vývojem mezinárod-
ní situace, kdy se moc přesouvala z bavorského vévodství
na Sasko. Drahomíra ze Stodor se spíše přikláněla ke spo-
lupráci se Saskem, Ludmila věřila spíše v orientaci na Ba-
vorsko. Konflikt vyvrcholil podle legendy vraždou Ludmi-
ly dne 15. září 921 na hradišti Tetín. Roku 925 nechal mla-
dý kníže Václav přenést její ostatky z Tetína do Prahy,
do kostela sv. Jiří. Václav vládl do roku 929, kdy jej nechal
zavraždit jeho bratr Boleslav, který se tak dostal k vládě.
Za své vlády, jak píše Hájek ve své kronice, vyslal Boleslav
„dielnijky na Wrch Brezowij“ a nakázal jim staré doly ote-
vírati, které Horymír poničil a zavalil. Ukázalo se, že
v nich je mnoho stříbra i okolo „Tisowé Hory a Třebussné
y Lázu“. V této době už správa krajů spadá k jednotlivým
hradům, byly také zřizovány menší hradce, jakési strážné
jednotky k obraným účelům a hradiště budované pro vá-
lečný útulek lidu a dobytka. Obchod prováděl se hlavně
v karavanách, jež spíše přepadům mohli čeliti a rovněž na
neschůdných cestách si vypomáhati…Pro nás nejdůležitěj-
ší byla již dříve zmíněná Zlatá stezka...Vedla od Prahy přes
Zbraslav, Mníšek, Dobříš, mimo Příbram (přes Dubno)
Milín a dále pře Prachatice, Volary, Trúby do Pasova…
Ke karavanám přidávali se, ovšem za úplatu smluvenou,
i jednotliví cestující, aby se bezpečně dostali krajem. Pod
dobu Boleslavovu spadá biskupování sv. Vojtěcha, jenž se
Zlatou stezkou také asi do Říma ubíral. Pověst vypráví, že
sv. Vojtěch, když se vracel ze Říma, zastavil se u poustevní-
ka na Zelené Hoře, kde z kamene trčícího na vrcholu sňal
kletbu vyslovenou nad Vršovci, snesl se déš� a Hora se za-
zelenala. Dosud tam ukazují u hlavního oltáře balvan
žulový s domnělými šlépějemi sv. Vojtěcha… Vyskytování se
šlépějí na žulových balvanech, z nichž často schody se zho-
tovují, je dosti časté jsou to vlastně pecky syenitové, v nichž
zbožní lidé vidí stopy svatých, jalo kupříkladu šlépěje sv.
Ivana pod Skalou u Berouna a šlépěje P. Marie na scho-
dech svatohorských.

Pokud vás z povídání něco zaujme, naleznete bližší infor-
mace v literatuře nebo na internetu, mnoho informací
se nachází v Regionálních sbornících Podbrdska.

Zpracoval bs

HOSPODYŇKA RADÍ – HOSPODYŇ HLADÍ
Tato rubrika vznikla díky knize, vydané v roce 1939 redaktorkou Hospodyňských listů paní Macháčkovou. Popsaných
osm set domácích rad je vyzkoušených za dvacet let patnácti tisíci hospodyňkami. Raději je nezkoušejte, ale možná pocho-
píte, že naše prababičky to neměly vůbec jednoduché. Pokud rady vyzkoušíte, necho�te za mnou, obra�te se na ty hospo-
dyňky, které vše zkoušely (bohužel už asi nežijí). Rady jsou doplněny hospodyňovým pohlazením.

Při onemocnění hrtanu a zahlenění trubic osvědčil se
odvar ze sušených trnek, cukrem slazený, vypitý hodně
teplý. Může býti za tím účelem k zesílení účinku smísen
s lipovým thé. Jiný prostředek rovněž výborný. Do hrnéč-
ku dáme polovici horkého svařeného mléka a dolijeme
Bílinskou vodou. Postavíme do nádoby s horkou vodou,
aby se hodně prohřálo.

Hospodyň hladí: Bílinská kyselka. Bílinská kyselka, má
přítelkyně velká, působí příznivě v žaludku ve střevě.
V ryze původním stavu, neléčí sice hlavu, ale ač je to k ne-
víře, léčí průdušky, močové měchýře. Je čirá, bezbarvá, pří-
telkyně zdraví, piju ji beze strachu je prosta pachu. Na eti-
ketě se to praví.

bs
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Rozloučení se sezónou 2019/20
Zdrav íme před letními prázdninami všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Koncem května se náš oddíl rozloučil se sezónou tradiční dopinknou. Užili jsme si spoustu zábavy i přes špatné počasí.
Nejlepším „pekařem“ sezony 2019/20 se stal Jirka Dlouhý. Pro vysvětlenou tzv. pekařem se stává hráč (hráčka) jenž
za sezonu upeče nejvíce „housek“ (vítězství v setu 11:5, 11:4 a níže je počítáno za jednu housku). Kategorii skokan
(skokanka) roku ovládla již podruhé za sebou Vanda Steinerová. Gratulujeme! ☺
Pro sezonu 2019/20 se s Vámi loučí oddíl stolního tenisu Slavoje Obecnice.

TJ Slavoj Obecnice „A“, konečné 8. místo v Krajské
soutěži 1. třídy sk. A

Zleva: Honza Herink, Radek Srch, Jirka Dlouhý, Radek Tůma)
Za „A“ tým dále nastoupili: Pavel Hála, Zdeněk Petráň,
Tomáš Lukeš, Jirka Pilecký, Fanda Steiner, Standa Vinš a
Pavel Král

TJ Slavoj Obecnice „B“, konečné 6. místo v Krajské
soutěži 2. třídy sk. A

Horní řada zleva: Zdeněk Petráň, Tomáš Lukeš, Pavel
Hála, Petr Steiner, spodní řada zleva: Fanda Steiner, Jirka
Pilecký
Za „B“ tým dále nastoupil: Venca Brabenec.

TJ Slavoj Obecnice „C“, konečné 8. místo v Okres-
ním přeboru

Zleva: Alena Samková, Terka Krátká, Rá�a Srch, Vanda
Steinerová, Zdeněk Petráň, Tomáš Lukeš, Pavel Král
Za „C“ tým dále nastoupili: Standa Vinš, Jarda Podsedník,
David Eršil a Venca Brabenec.

TJ Slavoj Obecnice „D“, konečné 6. místo v Regio-
nálním přeboru 2. třídy

Zleva: Alena Samková, Terka Krátká, Rá�a Srch, Vanda
Steinerová, Míša Landsperská
Za „D“ tým dále nastoupili: David Eršil a Jarda Podsed-
ník.

Skokanka a pekař roku –
Vanda Steinerová
a Jirka Dlouhý

Zdeněk Petráň
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Pohled na kostel z haldy strusek, dnes zde stojí prodejna Coop Obecnice č. p. 1 bývalo sídlem šichtovního úřadu (Schichtamt)
pro obecnické železárny

Hostinec U Zelenků Foto - pozvánka na Ples SDH Obecnice 28. 1. 1928

Pila Obecnice č. p. 173 (zbourána v r. 1957), v domě bylo i holič-
ství a truhlárna

Obecnice č. p. 10 - Zelenkovi


