
Nastal náš oblíbený dědí podzim, sluníčko nám vyna-
hrazuje celoroční deficit hřejivých paprsků, dokonce
houby začaly růst. Známí zasílají fotografie plných
košíků krásných zdravých hřibů, bohužel jsou z ji-
ných lokalit než od nás. Ale říkali kamarádi, že už se
k nám stěhují. Už jsem kdysi psal, že mám houby rád,
sbírám je jen když na ně náhodou narazím. Na van-
drech se mnou kamarádi chodí rádi, říkají: „Ty chodíš
lesem zrovna místy, kde fakt houby rostou, tak když je
nevidíš, alespoň po nich nešlapej.“ Mají pravdu, ale
zase vidím ostatní, veverky, ptáky, krásné stromy, vosí
hnízda, studánky… U těch se ještě zastavím. Ve zpra-
vodaji publikujeme povídání vedoucího Lesní správy
v Obecnici Vaška Pernegra o studánkách v Brdech. Le-
sáci a také obecničtí trempové z osady Fabián studán-
ky zvelebují a opravují. Bohužel i po návštěvnících,
kteří se do Brd hrnou. Místní obyvatelé jsou s lesem
celkem sžití, proto předpokládám, že nenechají děti,
aby trhaly krytinu ze stříšky, tak jako se stalo u Ma-
riina pramenu. Děti si hrají, staví domečky pro skřít-
ky, ale co ti dospělí, že jim nevadí, že se studánky ničí?
Možná zírají do telefonu. U studánky, kde bývá sezení,
kde zurčí voda a zpívají ptáci, tam se posadí každý,
kdo má rád pohodové prostředí a klid. U Fabiánovy
studánky tak bývá, pokud zrovna nějaký ňouma všu-
de nezanechá nepořádek a nahází hrnky do studánky.
Ono se to uklidí. Je mi z takového jednání smutno.
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Výstavba nové tělocvičny

a rekonstrukce základní školy

Koncem měsíce srpna započala výstavba nové tělocvičny
a s tím související práce na rekonstrukci základní školy.
Veškeré práce probíhají dle schváleného harmonogramu
tak, aby byla dodržena nutnost proinvestování finančních
prostředků získaných z dotace od Ministerstva financí
do začátku prosince letošního roku. Postup výstavby je též
organizován po dohodě s vedením základní školy tak, aby
nedocházelo k narušování výuky stavebními pracemi.

Přátelé, pokud někoho při takové činnosti uvidíte, vy-
světlete mu, že to se nedělá. Bu�me rádi, že takové
krásné studánky, lesy, paseky, potoky máme za hum-
ny. Te� se zase vrátím k té naší době rouškové, jak
někdo trefně poznamenal. Už zase máme zakryté obli-
čeje, zatím ve vnitřních prostorách. Zase se nepozná-
váme, blbě se nám dýchá, někteří na zakrytí kašlou.
Jiní se bojí zakašlat, aby je hned neposlali do karan-
tény, ale mezi lidem, i při tak vážné situaci, proudí
humor a veselost. Však smích léčí. Některé povídání
jsem slyšel, některé vyčetl. Povídala jedna starší ka-
marádka, že šla v roušce na poliklinice a nějaký mla-
dý muž ji oslovil, „slečno…“ Proto bych dívkám zku-
šeným radil: „Noste roušky, má to smysl.“ Příhoda je
podobná jako ta ze skutečnosti. Jinou ženu na stej-
ném místě též oslovil muž: „Slečno,“ žena se celá
zapýřila a vypnula hru� a on pokračoval: „nevíte kde
je oční?“ V televizi jsou neustále vládou dávané roz-
kazy a příkazy, nevěřte všemu. Povídala jedna blon�a-
tá: „Říkali, že při nákupu stačí mít roušku a rukavi-
ce. Dneska jsem takhle šla, ale ostatní měli i kalhoty
a tričko.“ Dá se říct, že tento způsob podzimu zdá se
být podivným. Rozmarný barevný dědí podzim. I man-
želka mi včera povídá: „Když jsem ti říkala, že mám
ráda pestrý podzim, nemyslela jsem tím, že se budeš
vracet z hospody takhle zmalovanej!”… Nojo, kecám.

bs
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Informace z OÚ  (dokončení ze str. 1)

Revitalizace sídelní zeleně

Firma, která provádí práce na revitalizaci zeleně v Obecni-
ce, začala s prořezávkou stromů. Pokračovat pak bude
výsadbou nové zeleně a v době vegetačního klidu pak dojde
ke kácení některých dřevin. Revitalizace je spolufinanco-
vána z prostředků rozpočtu obce a Státního fondu životní-
ho prostředí.

Rekonstrukce vodovodního řadu

v komunikaci II/1185

Dokončena je výměna hlavního vodovodního řadu a zbývá
provézt připojení jednotlivých domů na tento nový řad.
Pak bude následovat úprava komunikace. Ta bude probí-
hat ve dvou fázích.
V letošním roce bude provedena úprava výkopové rýhy
základní vrstvou asfaltu o tlouš	ce 10 cm.
V příští roce pak dojde ke konečné úpravě, kdy bude odfré-
zování části vozovky a po té položena konečná vrstva
asfaltového povrchu.

Rekonstrukce mostu na Cejnovně

I zde jsou práce v plném proudu. Byla dokončena demolice
stávajícího mostu a je zabetonována základní deska nové-
ho mostu. Po technologické přestávce pak dojde k uložení
„Beneš“ rámů, které nahradí trubní vedení pod mostem a
následně k vrchním úpravám mostní konstrukce.

VOLBY do Zastupitelstva Středočeského kraje
a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

 Volby proběhnou v pátek 2. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

V případě druhého kola senátních voleb budou volby probíhat v pátek 9. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 10. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin.

Volební okrsek č.1 v Obecnici má sídlo ve Spolkovém domě
a volební okrsek č. 2 v  Oseči má sídlo v budově OÚ Oseč č. p. 4.

Volební lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb.

V případě druhého kola senátních voleb pak volební lístky obdrží v den voleb ve volební místnosti.

Rekonstrukce komunikace v části obce

Na Šachtě

Ta je již zcela dokončena a slouží svému účelu.
Zde bych rád odpověděl na dotaz: „Proč se dělá oprava ko-
munikace Na Šachtě, a nedělá se oprava komunikace III.
třídy v Obecnici“. Část obce Na Šachtě je součástí obce
Obecnice a žijí zde její občané. Komunikace v této části
obce je v majetku obce Obecnice. Stav této místní komuni-
kace byl velmi špatný. Komunikace III. třídy, která prochá-
zí obcí směrem na Drahlín, Oseč, Lhotu či Zaječov není
v majetku obce, ale v majetku Středočeského kraje ve sprá-
vě Krajské správy a údržby silnic.

Nákup užitkového elektromobilu

Obec má již k dispozici užitkový elektromobil, který je spo-
lufinancován ze SFŽP. Automobil již zcela slouží svému
účelu a postupně nahradí dosluhující Multicaru.

Josef Karas, starosta obce

Projekt Rekonstrukce místních komunikací v obci
Obecnice - místní část Borek a místní část Na Němec-
kých byl realizován za přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní
rozvoj.
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

zve dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 8. října 2020

v Příbrami
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Zveme nové dárce – pøijïte podpoøit správnou vìc!

Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Více na  www.diakoniebroumov.cz,
www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát
do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH
PYTLÍCH, nádobí do krabic, knihy v současné
době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské,

dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám

odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky)

zabalené v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumič-

kou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• Menší elektrospotřebiče
• hygienické potřeby
• dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –

z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. 224 317 203, 224 316 800

Sbírka probíhá ve Spolkovém domě v Obecnici
každou středu od 14.00 do 17.00 hodin a skončí
19. 10. 2020.

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci září a říjnu.

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

Obecní úřad Obecnice

VZPOMÍNKA

Dne 15. září 2020 uplynulo 19 let,

kdy nás opustil náš milovaný manžel,

tatínek a dědeček,

pan Jaroslav Polák.

Dne 5. října 2020 by oslavil 70 let.

S láskou stále vzpomíná manželka Eva,

dcera Romana s dětmi, syn Jaroslav s rodinou

a ostatní příbuzní
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje
další měsíc je opět za námi, a tak vám přiblížím uplynulé
akce, které se udály. V době tisku minulého zpravodaje
tj. 19. srpna se nám v 11:37 hod. na hasičárně rozezněla
siréna. Tou jsme byli svoláni na požár lesa o rozloze 5x2 m.
Naštěstí se společně s kolegy z HZS Příbram požár rychle
lokalizoval a zlikvidoval. Tento požár podařilo „chytit“ již
v zárodku, tak nevznikla větší škoda.

Další výjezd byl ale náročnější. Ve středu 26. srpna se na
hasičárně v 14:45 rozezněla siréna. Byli svoláni na požár
štěpky v Rožmitále pod Třemšínem. Kdo si tento den ales-
poň trochu pamatuje, ví, že foukal docela nepříjemný vítr
a ten nám zásah moc neulehčoval. Na tomto zásahu vystří-
dalo celkem 43 jednotek. Největší počet jednotek, které
byly na místě, bylo 23. Z mého pohledu to byl největší zá-
sah, který jsme zažili. Na místě byl vyhlášen dokonce čtvr-
tý stupeň ze čtyř. Dlouhou dobu se kvůli již zmíněnému
větru nedokázal požár lokalizovat. To se podařilo až kolem
třetí hodiny ráno, a to díky těžké technice, která přijela
jak z Jihlavy, tak i ze Zbirohu. Naše družstvo bylo postup-
ně v podstatě protočeno, někteří byli nuceni odjet a další
přijeli k večeru na pomoc. Zhruba po lokalizaci požáru
bylo rozhodnuto na tzv. redukci a výměny sil. Byly povolá-
ny nové jednotky, některé byly „propuštěny“ zpět na své
základny. Mezi prvními jsme se vraceli i my, to bylo hlavně
vzhledem k „otevřenosti“ Brd, nezůstala zde žádná jednot-
ka. A tak jsme mohli lehce před pátou hodinou ranní
zaparkovat naši Tatru do garáže a jít se na chvíli vyspat.
Zaparkováním vozidel pro nás ale tento výjezd nekončil.
Druhý den jsme museli očistit vybavení, co jsme používali.
Poté bylo samozřejmé sušení. Myslím si, že všem zúčastně-
ným patří veliké poděkování, bylo to náročné.

Abychom toho neměli málo, tak v pátek 28. srpna nám
opět v 11:15 houkala siréna. Byli jsme povoláni na požár
hrabanky u Jinecké Baštiny. Zde jsme společně s kolegy
z Hořovic provedli hašení lesního porostu. Naštěstí se ten-
to požár podařilo chytit v raném stadiu, a tak nevznikla
větší škoda.

V odpoledních hodinách v pátek jste nás mohli vidět na
hřišti, kde se pořádala akce pro děti k ukončení prázdnin.

Tuto akci jsme ozvučovali naší aparaturou. Po všech sou-
těžích, které zde byly připraveny, jsme dětem udělali oblí-
benou pěnu. Po nafoukání pěny jsme ještě děti „oplachova-
li“ pomocí proudnice. Myslím, že všechni si tuto akci užili.

Dalším výjezdem, který nás v uplynulém měsíci čekal, byl
opět požár hrabanky. Tentokrát se to stalo v neděli 6. září
v 10:26. Po příjezdu na místo události jsme zjistili, že se
jedná o doutnající ohniště pod Třemošnou, které bylo
v docela zalesněném prostoru. Ještě, že místní lidé chodí
dost na procházky a tyto události jim nejsou lhostejné.

Mnozí z Vás si možná všimli, že jsme se začali pravidelně
v pondělí scházet s dětmi v hasičárně. Po dlouhé době
se nám podařilo obnovit dětské družstvo. Pevně doufám, že
se nám ho podaří udržet a děti příští rok vyrazí na nějakou
soutěž. Tuto činnost jsme již chtěli „rozjet“ na jaře, ale
bohužel vzhledem k nouzovému stavu se to nepodařilo.
Doufám, že se situace ohledně nákazy Covid-19 nezhorší
a nebudeme nuceni tuto zájmovou činnost přerušit.

Poslední akcí, které jsme se zúčastnili, byly oslavy zalo-
žení města a SDH Rožmitál pod Třemšínem. Zde jsme se
účastnili slavnostního průvodu s prapory a dekorování
praporů. V druhé polovině dne jsme byli účastníci progra-
mu. Zde jsme v naší Koňskou stříkačkou dělali ukázku
hašení.

V neposlední řadě bych chtěl připomenout, že je období,
kdy se v lese pohybuje více lidí. I když to sice vypadá, že je
v lese vlhko, tak ve skutečnosti to tak není. Proto se,
prosím, mějte na pozoru, abyste v lese nic nevytratili.
Ideální je, když si to, co si do lesa vezmete, odnesete zpět
domů.

Přeji Vám všem bezproblémový nástup do „školního“
času. Doufám, že situace ohledně nákazy se bude jen
a jen zlepšovat.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

UZÁVĚRKA říjnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v pondělí 12. října 2020
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Přišly nejen děti, které
jsou stále našimi par	á-
ky v Beruškách i Žabič-
kách v novém školním
roce, ale i děti, které se
staly od září školáky,
aby si ještě užily posled-
ní dny ve školce. Nejví-
ce času děti trávily
v přírodě. Veškeré hry
a aktivity plnily v lese,
na louce nebo na zahra-
dě.
Poslední srpnový týden
začal i pro naše nové
školkáčky. Pro ty nej-
menší byl připraven
adaptační týden s rodiči.

Nástup do mateřské školy je vždy velkým životním přelo-
mem. Náš adaptační program nebyl povinný, byl určen pro
rodiče s nově příchozími dětmi, kde jsme se společně sžíva-
li s novým prostředím a kolektivem. Během celého týdne
jsme s dětmi i rodiči zpívali, cvičili, tvořili, hráli si s nový-
mi hračkami i kamarády a seznámili se se všemi zákoutími
školky.
Čas potřebný k adaptaci závisí především na věku i psy-
chickém vývoji dítěte. Rodiče také nesmí podcenit jejich
přístup k nově vzniklé situaci, měli by být nápomocni své-
mu dítěti. Je třeba dítě získat, zaujmout, upoutat, správně
motivovat, a tím mu tak usnadnit novou situaci, aby se do
školky těšilo a nebálo se změn.
Věříme, že právě tento adaptační týden se osvědčil a usnad-
nil nejen dětem, ale i rodičům vstup do školky, který zvlád-
ly bez větších problémů a velkých slziček.
Nový školní rok začal v úterý 1. září. Tento první  týden
byl pro mnohé děti plný změn. Také jsme od nového školní-
ho roku přivítali mezi sebou novou paní učitelku. Všem
přejeme úspěšný nový školní rok!

Poslední srpnový týden jsme se zase sešli po letních
prázdninách ve školce.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Máváme prázdninám

a vítáme nový školní rok

Začalo nám září, děti se těšily do školy a do školky, přece
jen měly pauzu delší, než jsou zvyklé. Těšili se jistě i rodi-
če. Nový školní rok s sebou přináší spousty nového, také
však spousty překvapení a otázek, jak se situace bude vy-
víjet dál.
Provoz knihovny je pro veřejnost zatím beze změny. Akce,
přednášky a besedy plánuji. Knihy pořizuji, zapisuji, ba-
lím, odepisuji, půjčuji, roznáším, vyzvedávám. Pro každé-
ho, kdo by si rád půjčil knihu a nedostane se do knihovny
– nebo nestíhá otevírací dobu – mám jednoduché řešení.
Zavolejte mi (722 724 881) a o zábavu na večer budete mít
v cuku letu postaráno. Případně není pro mě problém sko-
čit do knihovny mimo pracovní dobu (nemám to zase tak
daleko ☺).

Od září bude provoz knihovny následující:
Pondělí 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Úterý 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Středa 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
Čtvrtek 7.00 – 12.00 12.30 – 16.00
Pátek 8.00 – 12.00 12.30 – 14.00

Knihovní fond pro dospělé se přes prázdniny rozrostl
například o tyto krásné publikace:
Mornštajnová Alena – Hana
Mornštajnová Alena – Tiché roky
Mornštajnová Alena – Hotýlek
Mornštajnová Alena – Slepá mapa
Mende Nazer – Byla jsem otrokyní
Bagashawe Louise – Zítra změním svět
Golden Arthur – Gejša
Redondo Dolores – Neviditelný strážce
Fisher Tarryn – Láska a jiné lži
Le Blanc Jana – Zápisník cestovatelky

Dětský fond se obohatil o:
Mornštajnová Alena – Strašidýlko Stráša
Popprová Andrea – Jaro je tu!
Popprová Andrea – Pavoučí prázdniny
Popprová Andrea – Čekání na Vánoce

Ještě něco málo z prázdninové zábavy

v knihovně

Vytvořily jsme s dětmi něco málo z keramiky…

Největší úspěch o prázdninách mělo malování čímkoliv,
kdekoliv, na cokoliv …

(pokračování na str. 7)
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Úspěch měla i opičí dráha a střelba na terč.

Hledání pokladu

Ke konci prázdnin ve čtvrtek 27. srpna jsme se sešly před
knihovnou s dětmi a vyrazily jsme hledat poklad podle
mapy. Kromě mapy děti dostaly také „zásobníky“, do kte-
rých měly sbírat přírodniny a ty pak nechat skřítkům jako
poděkování za poklad. Cestou vyznačenou fáborky plnily
úkoly.

(dokončení ze str. 6)

Pro velký úspěch se znovu vyráběly zásobníky na lentilky.

(pokračování na str. 8)
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(dokončení ze str. 7)

v 17 hodin u koupaliště připravili pěnu. Po pěně a oplách-
nutí si děti vyzvedávaly opečené buřtíky, aby zaplnily
prázdné pupíky.
K velké radosti musím uznat, že dětí se nám letos sešlo
opravdu požehnaně, až se z tiskárny kouřilo, jak dotisko-
vala hrací karty. A nejen z ní ☺ . Chválím všechny děti
za to, jak se s vervou praly s úkoly a děkuji moc všem, kte-
ří mi v tento den pomohli s přípravou a organizací. Dík
patří také místnímu hasičskému sboru, pěkně nám hráli,
vozili a hasili děti. Také děkuji panu starostovi Josefu
Karasovi, že uskutečnění rozlučky umožnil. Také děkuji
tam nahoru za hezké počasí.

Čtenářský úkol pro děti na letní prázdniny

Stále mi můžete nosit či posílat své stručné recenze ales-
poň jedné knihy, kterou jste za prázdniny přečetly.

Hledání pokladu bylo zakončeno sladkou tečkou z Dobrů-
tek u Káčátka.

Rozloučení s prázdninami

Následující den se nelenilo a loučilo se s prázdninami
ve velkém. Rozlučkové veselí vypuklo v 15 hodin. Děti se
rozeběhly po hřišti s hracími kartičkami a poctivě plnily
úkol za úkolem. Po splnění úkolů a vybrání cen nám hasiči

(pokračování na str. 9)
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(dokončení ze str. 8)

Výtvarný kroužek Všeználek a angličtina

pro děti v MŠ

Informace budu rodičům sdělovat prostřednictvím nástě-
nek v MŠ, na budově školy a družiny a na Facebooku.

Výlet po krásách Brd

Každého výletníka tímto zvu na výlet po Brdech, který se
bude konat v pátek 9. října (termín je přesunut ze středy,
protože se budou konat střelby). Prosím zájemce, a	 se hlá-
sí v knihovně kvůli omezenému počtu míst. Co nás na vý-
pravě čeká? Začneme bunkry na Jordánu, poté se podívá-

V roce 2003 měl první možnost seznámit se s novým obo-
rem medicíny – prediktivní genomikou a personalizovanou
medicínou na jejím podkladě. V roce 2007 zakládá společ-
ně s manželkou MUDr. Gabrielou Horovou společnost me-
dical beauty s.r.o. a již o rok později zahajuje činnost Klini-
ka MEDICAL BEAUTY, ve které je zodpovědný za činnost
Centra 5P medicíny. V letech 2009–2010 intenzivně spolu-
pracoval na genomickém projektu Centra 5P medicíny
s prof. Dr. Elenou Baranovou, MD, PhD., tehdejší expert-
kou Evropské komise EU pro Projekt rozvoje genomiky.
V současné době pracuje na nových diagnostických postu-
pech a vývoji inovativních profilů genomické a personali-
zované medicíny s prof. Dr. med. Bernardem Weberem
z prestižní lucemburské laboratoře Reúnis. Petr Hora ak-
tivním členem World Society of Interdisciplinary of Aesthe-
tic and Anti-Aging Medicine, American College of Lifestyle
Medicine a International Society of Microbiota a řady dal-
ších společností.
Na základě prezentovaných výsledků o propojení střevního
mikrobiomu a potravinových alergií IgG se v roce 2019 stá-
vá i členem Vědecké rady německé společnosti ImuPro. Ve
spolupráci s laboratoří LR-MDL nyní připravuje nové testy
prediktivní genomiky. Tým Centra precizní 5P medicíny
Kliniky MEDICAL BEAUTY pod vedením MUDr. Petra
Hory, MBA je v současné době zaměřen na poskytování
péče na podkladě komplexních analytických profilů, zahr-
nující vyšetření prediktivní genomiky, střevního mikrobio-
mu a potravinových intolerancí a alergií doplněné o speci-
ální laboratorní testy včetně epigenomických.“

Termíny následujících snídaní:
A kdy se můžete těšit na další snídaně? Budou to tyto čtvrt-
ky 22. října, 26. listopadu, 17. prosince a 21. ledna.
Témata sledujte na vývěskách.

Prodejní výstava výrobků klientů

Nalžovického zámku

me na zámeček Tři Trubky a projdeme si Muzeum Střed-
ních Brd ve Strašicích. Sílu a energii na další část nabere-
me v restauraci Hamrovka v Dobřívi. Na závěr nás čeká
prohlídka Vodního hamru. Po cestě zpět se ještě můžeme
stavit v Jincích na pivíčko Malý Janek z místního pivova-
ru. Odjezd od knihovny je v 8.00 hod. ráno a předpo-
kládaný návrat v 16.00 hod. a déle.
Prosím zájemce, aby se hlásili v knihovně a při té příležitos-
ti zaplatili 100 Kč na vstupy (senioři nad 65 let) a 150 Kč
dospělí. Oběd si dáme hromadně a každý si ho uhradí sám.

Snídaně v knihovně

Každý třetí čtvrtek v měsíci můžete zajít ráno do knihov-
ny, posedět, dát si čaj či kafíčko, zakousnout něco sladké-
ho a dozvědět se zajímavosti ze světa technologie a vědy,
medicíny, podnikání či vzdělávání.

Jak se bude snídat v knihovně dál? Třetí čtvrtek v září,
tedy sedmnáctého se dozvíme víc o precizní medicíně z úst
MUDr. Petra Hory, MBA.

Následující úryvek je citací ze snídaňového portálu:
„MUDr. Petr Hora, MBA pracoval po ukončení studia na
Anesteziologicko-resuscitační klinice FN Plzeň a Metabo-
lické jednotce intenzivní péče I. Interní kliniky FN Plzeň
i jako lékař Letecké záchranné služby AČR Plzeň-Líně.

Zvu Vás na pro-
dejní výstavu kli-
entů Nalžovické-
ho zámku. Co je
nyní k zakoupe-
ní? Především
svíčky, dále kou-
pelová sůl, mýdla,
keramické deko-
race, zástěry, dár-
kové sady či tašky. Pokud by měl někdo zájem o konkrétní
věc, není problém doobjednat.
Prodej bude v knihovně probíhat do odvolání nebo do vy-
prodání výrobků. Před Vánoci zde ale bude opět probíhat
prodejní výstava – s vánoční tematikou.

Přednáška „Magická očista a ochrana“

Pokud se zajímáte o tajemno a duchovno, přij�te v úterý
13. října 2020 v 17.00 hodin do Spolkového domu
na přednášku o tom, jak můžeme chránit sebe a to,
co je nám milé, pomocí magie. Přednášet nám bude paní
Mgr. Hana Szabad.

JÓGA

Na závěr pár informací k plánovaným lekcím jógy. Moc mě
těší zájem, který o jógu projevujete. Poprosím Vás však
o trpělivost. Lekce jógy zahájím v lednu 2021. Přesné dny
a časy se včas dozvíte. Hodiny se budou konat na faře.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

V romantickém Aglaině údolí při řece Mži, asi 3 km seve-
rozápadně od středu města Tachova, leží osada Světce,
o které první zmínky pocházejí z roku 1496, kdy českým
zemím vládl král Vladislav II. Jagellonský. Zřejmě již ale
v polovině 13. století stávala v těchto místech kaple, zasvě-
cená Čtrnácti svatým pomocníkům, kde poutníci a kupci
čerpali duchovní síly před vstupem do hlubokých a ponu-
rých hraničních lesů. Podle pověsti se na tomto místě u ta-
jemného velkého kamene uprostřed lesa noc co noc objevo-
valo 14 světýlek. Lidé to považovali za znamení Čtrnácti
svatých pomocníků a konali zde pobožnosti. Jednou sem
zavítal pohanský šlechtic – s koněm vyrazil proti světýlkům,
�al mezi nimi meč a začal se jim vysmívat. V tu chvíli se
země otevřela a bezvěrec zmizel navždy v hlubinách zem-
ských. Zůstala po něm jenom přilbice, která pak byla po
mnoho let uložena v truhle na oltáři v kapli, která byla po
nějakém čase nad místem na věčnou té věci pamě� vystave-
na. Lidé se při té příležitosti pokusili odstranit zázračný
kámen, kde se světýlka objevovala, ale ten se vrátil na pů-
vodní místo – a tak tam byl také ponechán. Toto místo pak
Jan Filip Husmann, tehdejší majitel tachovského panství,
daroval v roce 1639 řádu paulánů, kteří si zde postavili
svůj konvent, a po vyřešení majetkových sporů s řádem
Křižovníků s červenou hvězdou zde v 2. polovině 17. stole-
tí vystavili na místě původní kaple monumentální kostel,
rovněž zasvěcený Čtrnácti svatým pomocníkům. Pauláni
tu pobývali až do roku 1787, kdy císař Josef II. klášter zru-
šil, a poté areál koupili Windischgrätzové. K nejznámějším
členům této knížecí rodiny nejen v Čechách ale i ve střední
Evropě patřil polní maršál Alfred I. Windischgrätz, který
se v roce 1848 nechvalně zapsal do českých dějin kvůli po-
tlačení revoluce v Praze. Ve Světcích si chtěl nechat vysta-
vět velkolepý zámek ve stylu anglického novoromantismu,
kvůli čemuž nechal zčásti pobořit budovu barokně přesta-
věného konventu i přilehlého kostela. Po jeho smrti v roce
1862 nebyl objekt zámku dostavěn, byl ponechán svému
osudu, začal rychle chátrat a v průběhu krátkého času se
spolu s kostelem zcela změnil v ruiny. Dokončit se podařilo
jen obrovskou jízdárnu v někdejší klášterní zahradě, kte-
rá byla odrazem lásky knížete ke koním. Ta byla vystavě-
na v letech 1858–1860 v novorománském a novorenesanč-
ním slohu nejprve podle plánů stavitele Wilhelma Neven-
horsta, jehož v jeho úsilí vystřídal chebský stavitel Karl
Haberzettel, který celou stavbu dokončil. V úžasně
promyšleném projektu jsou spojeny prvky průmyslové ar-
chitektury s představou aristokratické stavby, která mu-
sela být v roce 1860 doslova zjevením. Jízdárna je dlouhá
60,2 m, široká 52 m a vysoká 26,3 m, samotná hala (sál)
má rozměry 20x40 m a byla ochozy spojená se stájemi a ko-
morami pro postroje. Je největší stavbou svého druhu
v Čechách a po Španělské dvorní jízdárně ve Vídni i dru-
hou největší ve střední Evropě. Dispoziční řešení bylo plně
podřízené svému účelu – v každé ze dvou přízemních stájí,
vybavené kamennými žlaby a železnými koši na seno, bylo
umístěno 12 koní. V suterénu se nacházela kovárna, byt
kováře, kočárová chodba, uhelna a sklady, zajímavou vy-
možeností byly také prostory pro odvoz hnoje, který bylo
možné shazovat přímo ze stájí na připravené vozy. V pat-
rech pak byly ochozy, vytápěné lóže a obytné pokoje pro
hosty s toaletami. Nejkrásnější místností byla knížecí lóže,

Na návštěvě u Windischgrätzů

Světce - Windischgrätzova jízdárna

odkud byl, a i v současné době stále je, nejkrásnější výhled
do hlavního sálu. Nejcennějším a z technického hlediska
zřejmě nejzajímavějším prvkem celé stavby je tzv. lucerna,
hranolový prostor na vrcholu střechy, jímž dovnitř pro-
chází denní světlo. Toto řešení umožňuje jedinečná kon-
strukce střešního krovu, který nemá v Čechách obdoby.
Podobná originální konstrukce krovu se nachází až na
Viktoriině nádraží v Londýně. Do údržby objektu jízdárny
nebyly od 2. poloviny 20. století investovány téměř žádné
finanční prostředky, v roce 1981 se dokonce uvažovalo
o její demolici. Poslední ránu dostala tato architektonická
perla na začátku 90. let 20. století, kdy ji získal soukromý
vlastník, který ale nebyl schopen zajistit ani základní
údržbu stavby. Stavba v roce 1997 přešla do vlastnictví
města Tachova a od roku 2000 probíhá rekonstrukce této
výjimečné památky. Takové štěstí bohužel nemá kdysi mo-
numentální kostel, který stával nad jízdárnou – z toho zbý-
vá již jen část průčelí s věží, jižní stěna se zbytky bočních
kaplí a kleneb a části vnitřního zdiva. Prostor památné
svatyně je dnes zarostlý a zanesený odpadem, pod nímž
kdesi leží zázračný kámen se 14 světélky. Pozdržel jsem se
prohlídkou jízdárny i ruinami staveb nad ní, a pak jsem
vyrazil směrem ke kilometru vzdálenému vrchu Vysoká
(563 m n.m.), na kterém stojí stejnojmenná rozhledna. Než
jsem ale vystoupal na ochoz rozhledny, tak jsem se ještě
zastavil u památníku Bitvy u Tachova, který připomíná
dramatické chvíle města Tachova. Dne 4. srpna 1427 se prý
na vrchu Vysoká shromáždili velitelé křížové výpravy. Ne-
dokázali se však dohodnout, kdo bude velet a následně se
každý za sebe rozhodli odjet. Počtem ani součinností díl-
čích jednotek křižácké síly patrně již nemohly konkurovat
přibližující se husitské armádě. Koho na útěku nezmasak-
rovali nebo nezajali husité, ten posílil posádku města
Tachova. Když se husité vrátili z pronásledování, oblehli
Tachov. Několik dní z pušek a hákovnic stříleli na město,
až prorazili hradby. Husité na řadě míst Tachov zapálili
a v krvavé řeži pobili všechny mužské obránce. Dne
14. srpna 1427 dobyli i tachovský hrad, kde zajali více než
1400 bojovníků a získali velikou kořist. Tachovským
hejtmanem učinil Prokop Veliký Duška ze Smolotví
a od těch dob byl Tachov Čechům vždy pevnou oporou.
(pokračování v dalším čísle OZ)

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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Virus je drobný vnitrobuněčný cizopasník. Pat-
ří mezi nebuněčné organismy „na pomezí života“, 

 LÉKAŘ A VY • Podzim 2020 - Viry, kam se podíváš...

které obsahují genetickou informaci jsou schopné se vyví-
jet a přizpůsobovat podmínkám prostředí, ale nejsou
schopné samy růst, dělit se, množit a musí k tomu využí-
vat služby hostitelských buněk. Je známo asi 6 a půl tisíce
druhů virů, ale těch neznámých může být řádově více.
Až do konce 19.století se za původce infekcí považovaly jen
bakterie, o existenci něčeho menšího se nevědělo. Prvním
objeveným virem napadajícím živočichy byl v roce 1898
virus kulhavky a slintavky, a v roce 1900 první lidský vi-
rus žluté zimnice. Žádný virus není schopen žít bez svého
hostitele. Hostitelem může být jakýkoliv organismus,
např. bakterie nebo rostlinné a živočišné buňky. Virus se
musí nejprve na buňku navázat, proniknout do jejího nit-
ra a donutit jí, aby tvořila virové bílkoviny. Vytvoří tak
nový virus, který se z buňky uvolní. Pokud virus buňku
nezahubí, jen stále uvolňuje malé množství virových čás-
tic, jedná se o skrytou (latentní) infekci. Když se virová
genetická informace přepíše do genetické informace hosti-
tele, virus čeká na svou příležitost k opakovanému vzpla-
nutí infekce, tehdy se mluví o přetrvávání (persistenci).
Zabudováním virové genetické informace se mohou vlast-
nosti hostitelské buňky změnit, může získat novou vlast-
nost, např. nádorové bujení. K propuknutí lidské virózy
přispívá řada faktorů. Nemoc může vzniknout v místě
infekce nebo v jiné tkáni, kam virus doputoval třeba krví.
K poškození tkáně pak dochází bu� přímým poškozením
množícím se virem nebo kvůli imunitní obraně, která útočí
na virem napadenou tkáň. Vyvinulo se množství mechanis-
mů, jimiž se lidské tělo brání virové infekci, na druhou
stranu viry si často vyvíjí způsoby, jak imunitní obranu
hostitele přelstít. Schopnost těla odolat infekci je dána prá-
vě tím, kdo ten pomyslný souboj vyhraje. Proti některým

virovým onemocněním existují vakcíny, proti některým
byla vyvinuta specifická léčiva, některé léky jen potlačují
příznaky, ale hlavní příčinu nemoci nevyřeší. Hlavní boj
svádí imunitní systém hostitele. Na virová onemocnění
nemá žádný vliv léčba antibiotiky, i když se někdy chybně
nasazují. Nemoci bakteriální i virové se mohou na člověka
přenést i ze zvířat, říká se jim zoonózy. Existuj staré
zoonózy, kde již dlouhou dobu chybí zvířecí zdroj nákazy
a onemocnění se šíří jen mezi lidmi, např. spalničky. Ne-
dávnou zoonózou je např. AIDS, přenesený z opic. Stálou
zoonózou je třeba vzteklina a mezi nové zoonózy patří
např. SARS, MERS nebo současný Covid-19. V historii se
objevilo již několik epidemií způsobených onemocněními,
které se dříve řadily mezi zoonózy, ale následně se u nich
vyvinula schopnost přenosu nejen ze zvířete na člověka,
ale i přímo z člověka na člověka. V letech 1338–1351 zahu-
bil dýmějový mor 100 miliónů lidí , stejně jako Španělská
chřipka v letech 1918–1920. Dosud probíhající AIDS jich
má na svědomí asi 36miliónů. Covid-19 je vysoce infekční
onemocnění šířící se kapénkami. Míra infekčnosti je někde
mezi 1,4 – 2,5, což je podobné jako u SARS a podobně jako
u SARS mohou pro prodělané infekci zůstat v těle protilát-
ky po dobu asi 2–3 let. Měřítkem srovnání třeba s chřip-
kou je jednak míra infekčnosti, která je u sezónní chřipky
1,5. Dalším měřítkem je nižší procento osob vyžadujících
hospitalizaci u chřipky, zde asi 1% na rozdíl od Covidu-19,
kde se odhady pohybují kolem pěti procent. Třetím fakto-
rem je smrtnost, která je u chřipky asi 0,1% a u Co-19 asi
1%. Je třeba ale počítat s tím, že strategií virů je nakazit
co nejvíce hostitelů, aniž by došlo k jejich úmrtí. Dá se
tedy očekávat, že se v populaci nakonec prosadí méně viru-
lentní kmeny, jako v případě sezónní chřipky.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo
s přáním hodně zdraví nejen do zbytku letošního roku.

Tentokrát zabrousíme opět do historie, ale již bližší.
Posledně jsme si povídali o „uranových důchodcích“ brat-
rech Kryllech. Dalším dlouholetým zaměstnancem lesní
správy po svém odchodu do důchodu byl pan Jiří Záborec –
pracoval jako předák v tehdejší lesní školce; pod vedením
pana Květoslava Mališe získal cenné zkušenosti při pěsto-
vání sazenic, které pak předával dál; staral se o techniku
atd. – „práce všeho druhu“…  Mimo jiné – v letech 1992–
1995 – vyrobil též cca 20 jednodušších rámů trojúhelníko-

POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 3. část

vého bokorysu s plechovou či lepenkovou stříškou. Ty pak
byly instalovány na studánky, které vyčistili a vyzdili další
pracovití a poctiví brigádníci – Ladislavové Slančík a Ku-
bín. Takto byly obnoveny např. studánky Bezednivka,
u Dolní hospodárnice, v Radlici, nad Ovčínem, na konci
Pětizlodějské cesty, u Kalicha, na Stohu, u Rusínské bou-
dy, na Zelené linii atd. Samozřejmě zub času pracuje, a tak
jsou stříšky mnohde zchátralé. Postupně se tedy opět
obnovují, a o tom si budeme povídat příště.

Václav Pernegr

Studánka u Pětizlodějské cesty

Studánka na Radlické
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PYTLÁCTVÍ V BRDECH 4.
Při svém hledání podkladů o pytlácích v Brdech, jsem

narazil díky vedoucímu Lesní správy Obecnice Ing. Václa-
vovi Pernegrovi, na obecnického rodáka Jiřího Křivánka,
autora úspěšných knih Lovecká ohlédnutí, Ozvěny zele-
ných revírů a Střípky z loveckého života a dalších. Václav
mi poslal článek ze Světa myslivosti, ve kterém Jiří Křivá-
nek píše, ve svém seriálu o pytlácích, také o pytláctví
v Brdech. Dovolím si citovat část jeho povídání. Bude to
o strážních boudách. „Kvůli bojům s pytláky byly po brd-
ských lesích, a to především arcibiskupských, rozmístěny
strážní boudy či sruby. Vznikaly převážně v 60. a 70. letech
19.století, kdy pytláctví v oblasti vrcholilo. Často nesly
pojmenování po některém ze světců. Většina těchto staveb
se bu� nedochovala, nebo byly přestavěny. Z historických
pramenů je známa bouda Floriánova, která stála mezi
malým Tokem a Plešcem, Emanuelova a bouda U svatého
Jana. Dalšími byly boudy Bukovská, Vranovská, Červená
a třemšínská a bouda Moricka. Do dnešní doby se v málo
pozměněné podobě zachovalo jen několik z nich, například
Eisnerka, Líská bouda nebo bouda V borkách. Z hlediska
architektonického řešení šlo většinou o dřevěné sruby ně-
kdy dozděné, s pevnými dveřmi na šroubový uzávěr. Místo
oken byly v trámech úzké štěrbiny – střílny. Interiér byl
zařízen jednoduše. V rohu stála kamínka, k výbavě patřil
stůl s lavicí, kavalec a samozřejmostí byla dostateční záso-
ba dříví na otop. Půdička sloužila jako zásobník sena.
Střecha byla u některých bud převislá s piloty. Boudy slou-
žily jako ochrana lesního a mysliveckého personálu před
pytláky a též ke strážní službě. V pozdějších dobách, kdy
pytláctví již nebylo tak ožehavým problémem a tyto stavby
ztratily svůj původní význam, byly používány jako lovecké
chaty nebo k úkrytu lesního personálu či dělníků před
špatným počasím.“ Potud článek Jiřího Křivánka.

 V knize Ladislava Stehlíka Země zamyšlená, autora ro-
mantického a lyrického, je pasáž, která otevírá další část
povídání o pytlácích a myslivcích. „Tam jsou paseky plné
vrbovky, zmijí a slunce – tam jsou hluboké lesy s přetichou
vůní mařinky vonné, kde plavuně svazují váš krok a slova
pověstí mají přízvuk tragický. V nejzapadlejších koutech
dýmávaly milíře a v říjnových mlhách se tu ozývalo trou-
bení jelenů. Železné křížky v lesních tišinách rozežírá rez
a na sveřepé pytlácké bitky s mysliveckými mládenci se už
také pozapomíná.“ Strážní boudy byly takovým nutným
opatřením k ochraně lesních zaměstnanců proti lidem, kte-
ří svým chováním překračovali vydané zákony. Navíc ma-

jitelé lesů své zaměstnance nutili k zásahům proti pytlá-
kům, protože zabíjeli a kradli z honitby zvěř. Právě v le-
tech sedmdesátých devatenáctého století se začínají orga-
nizovat pytlácké skupiny. V některých tlupách bylo až pat-
náct členů a byly dobře organizované, včetně překupníků
a odběratelů zvěřiny. Pokud se taková skupina setkala
s myslivci, nastávala opravdová řež, opravdová bitva.
Na straně pytláků i lesního personálu docházelo ke zraně-
ním i k úmrtím. Co takových příběhů bylo a kolik jich již
upadlo v zapomnění. V článku Bronislava Kormundy
na internetových stránkách Brdské listy se dočtete že v pa-
mětní knize, kterou na přelomu 19. a 20. století vedli lesní-
ci v polesí Hutě pod Třemšínem. Je mnoho zpráv o střetech
mezi pytláky a myslivci. Například, „že roku 1875 se
v borském polesí střetla skupina pytláků s pěti lesníky.
Nastala přestřelka, která skončila útěkem pytláků. Poté
však lesníci udělali chybu, že se rozdělili na dvě skupiny,
a tak se vraceli do svých domovů. Jednu skupinu pytláci
zákeřně přepadli, hajného Voříška postřelili, zbylé dva les-
níky ztloukli do krve a jejich zbraně poničili.

Ještě téhož roku se v lesích střílelo znovu. Pod Hřeben-
cem se setkali pytláci s lesníky a střet skončil těžkým zra-
něním jednoho z pytláků a lehkým poraněním hajného
Sauby. V roce 1876 došlo k přestřelce v roželovském polesí,
při které naštěstí nebyl nikdo zraněn, přesto to dvěma při-
stiženým pytlákům vyneslo dva roky těžkého žaláře. V létě
1878 řádila v rožmitálských lesích pytlácká skupina. Jed-
noho srpnového dne bylo objeveno jejich tábořiště a v noci
obklíčeno lesním personálem. Podařilo se ale lapit jen dva
pytláky z této skupiny, ti však své spojence neprozradili,
a tak došlo k odsouzení jen těchto dvou lapků.“

Mnoho životů vyhaslo ve střetech, v lesích po nich zbyly
jen pomníčky nebo prosté křížky, které smutné příběhy
připomínají. Některé nejsou tak známé jako pomník stráž-
mistra Mikeše, Gregorův kříž nebo Linkův, ale také mají
svůj příběh.

A na závěr trochu veseleji. V knize T. Makaje a J. Šefla
Pytlácké historky je jedna o tom, jak si jej vážili. „Pytlák
Tonda byl zavřený pro pytlačení, a když se z vězení vrátil,
ptali se sousedé, jak se mu „ve městě“ vedlo. „A safra, tam
si pytláka jinak vážejí, než na vsi,“ vysvětloval Tonda.
„Dvéře mi otevírali, za mnou zavírali, když jsem někam
šel, vždycky mne některý z pánů doprovázel, i na procház-
ku se mnou chodili, sami mi jídlo a pití nosili, a když jsem
šel domu, ještě si mne na památku vyfotografovali.

Z uvedených pramenů sestavil bs
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Z historie... pokračování... Z DOBY PŘEMYSLOVCŮ

Pokračujeme v české historii, kterou se snažím vztáhnout k našemu kraji, většinou z různých pramenů, bu� citovaných
v knihách nebo zjištěných na internetu, doplněných vsuvkami původního textu knihy Ladislava Malého Příbramsko
a Dobříšsko, vydané v roce 1930. (původní text proloženým písmem). Není lehké vybírat z historie a pramenů, které
mám k dispozici, části, které by čtenáře méně zběhlé v historii zajímaly, které by se vztahovaly k našemu okolí.

Některá česká knížata dokázala v 11. a 12. století posilo-
vat své postavení obratným vyjednáváním, často za pomo-
ci sňatků. Dvanáctý přemyslovský kníže Vratislav (1061–
1097), který vojskem a penězi pomohl římskému císaři Jin-
dřichovi IV., za to získal odměnou královský titul, který
ovšem nemohli dědit další Přemyslovci. Vratislav také
dostavěl na Hradě baziliku a začal budovat chrám Petra
a Pavla. Postoupíme historií dále. Je známo, že mezi Pře-
myslovci byly stále nějaké rozpory, kterých využíval ně-
mecký císař Bedřich Rudobradý. Bohužel tak došlo r. 1185
ke vpádu Čechů na Moravu, ale markrabě Konrád Otto byl
připravený, a tak v jedné z nejkrvavějších bitev Češi vyhrá-
li, ale s ohromnými ztrátami raději se vrátili do Čech.
Zásluhou Konráda Otty, jenž první pochopil nebezpečí dal-
šího nepřátelství, došlo ke schůzce obou protivníků v blíz-
kém Starém Kníně (r.1186), kde byla knížecí tvrz... „Při
schůzce smluven mír prostřednictvím dobrých lidí, v němž
Konrád Otto podržel Moravu pod svrchovaností knížete
českého a tak Knínská smlouva, dle slov historika, „jest
světlým bodem v pochmurném obraze tehdejších dějin čes-
kých“. Podle kronikářů se stali přáteli, aby ne když mu
Bedřich slíbil nástupnictví. Jak uvádí Jiří Bílek v Hádan-
kách české minulosti, rok 1197 považují historikové za
velmi významné datum v našich dějinách. Přemysl Otakar
I. dokázal využít neurovnaných okolností v říši k posílení
vlastního postavení i postavení své země. Při tažení do
Německa vydal císař Fridrich 26. září 1212 v Basileji Zla-
tou bulu sicilskou, jednu z nejvýznamnějších státopráv-
ních listin naší historie. Slavnostní privilegium stvrzovalo
všechny předchozí výsady. Dědičnost královského titulu,
svéprávnost a samostatnost Českého království a domácí
volbu panovníka. Upevnění svého postavení a významu
Českého království využil Přemysl Otakar I. k nebývalé-
mu rozvoji českých zemí. Za jeho vlády začala u nás vzni-
kat první skutečná města. Řada nových vesnic a měst byla
osazena kolonisty z Německa (spíše Bavory, Sasy, Durin-
ky...) Vrátíme se k našemu kraji. První počátky Příbramě
zahaleny v úplném nedostatku zpráv, ale přesto nemohli

bychom souditi na velké stáří její, nebo� málo úrodná kra-
jina v krajích pralesních a bažinatých, jež při dosti vysoké
poloze ovládána byla drsným podnebím, nemohla lákati
k osídlení. Jména nejbližších obcí (Oseč, Láz, Žežice ...)
prozrazují, že zakládány tu byly na půdě lesní.

První dochovaný písemný záznam o Příbrami pochází
z 20. června 1216, jde o zápis koupě statku Příbram praž-
ským biskupem Ondřejem od premonstrátského kláštera
v Teplé. Ještě starší prameny naznačují, že příbramský sta-
tek před tím na přelomu 12. a 13. století patřil velmoži
Hroznatovi, který ho věnoval tepelskému klášteru, který
předtím sám založil. Je pravděpodobné, že osada vznikla
ještě dříve na strategicky výhodném místě. Příbram od té
doby patřila pražským biskupům a arcibiskupům, což při-
nášelo rozkvět i problémy. V roce 1289 král Václav II., pod-
porovaný biskupem Tobiášem z Bechyně, popravil vůdce
odbojných Vítkovců Záviše z Falkenštejna, jehož stoupen-
ci v odvetu napadali biskupský majetek a dvakrát vypleni-
li i Příbram. Ta ale byla do dvou let znovu osídlena péčí
lokátora a pozdějšího rychtáře Přemysla a Tobiáš z Bechy-
ně nechal kolem městečka vybudovat palisádu a příkop.
Zděné opevnění nikdy realizováno nebylo.

Jednou z nejstarších písemných zmínek jsou zprávy
o Starém Kníně, nebo� roku 1218 (i r. 1219) hostil svého
krále. Přemysl Otokar I. vyhotovil tu listinu klášteru milev-
skému, v němž tehdy působil český kronikář Gerlach - prv-
ní opat. Ponenáhlu začíná se v historii Dobříše svítati, kte-
rážto osada patrně jméno své vděčí zakladateli Dobrochovi
nebo Dobřichovi. Známe totiž dva roky, 1245 a 1252, kdy
zde dlel na královském dvorci král Václav I., vítěz nad
Tatary. Král Václav I. naším krajem také zajížděl na Ka-
mýk, kdež vydával též některé listy královské r. 1236, 1240,
1247.
Pokud vás z povídání o historii něco zaujme, naleznete bliž-
ší a podrobnější informace v literatuře nebo na internetu.
Příště se trochu podíváme na okolní města a možná i ves-
nice.

Zpracoval bs

Tak zvaná česká renesance
Občas upozorňuji na nějakou zajímavou výstavu, která se koná ve výstavních prostorách České spořitelny v Rytířské
ulici v Praze. Teprve te� po létech jsem si připomněla, že v tomto krásném novorenesančním paláci bylo od roku 1954
muzeum Klementa Gottwalda. Naštěstí už je budova využita mnohem lépe. Navrhl ji český architekt Antonín Wiehl
(1846 - 1910), který zemřel před 110ti léty. Je představitelem tzv. české renesance. Jeho nejznámějším dílem je Wiehlův
dům č. 792 na Václavském náměstí v Praze (roh Václav. náměstí a Vodičkovy ulice). Tento dům je sídlem českého nakla-
datelství a knihkupectví Academia. V knihkupectví je pamětní deska, která připomíná, že dům odkázal architekt České
akademii věd a umění.
Jeho dílo je rozsáhlé, spolupracoval i s dalšími umělci - např. Myslbek, Aleš, Schikaneder a pokud vás jeho osobnost
a dílo zaujaly,  doporučuji se podívat na internet. Nebudete litovat. Jméno A. Wiehla je spojeno i s naším krajem,
s rekonstrukcí kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši v roce 1901.

E.T.
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PŘEHLED VÍTĚZŮ
turnaje starých gard v malé kopané

„O Pohár starosty Obecnice“
2010 SK Tochovice 2015 Slavoj Obecnice
2011 Sokol Drahlín 2016 CJ Izolace
2012 Slavoj Obecnice 2017 Slavoj Obecnice
2013 Slavoj Obecnice 2018 Sokol Drahlín
2014 Sokol Drahlín 2019 Sokol Drahlín

2020  Slavoj Obecnice

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

ROZPIS utkání TJ Slavoj Obecnice

3. 10. 16.00 hodin TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Rosovice B
11. 10. 16.00 hodin SK Třebsko B – TJ Slavoj Obecnice
17. 10. 15.30 hodin TJ Slavoj Obecnice – SK Sokol Kytín

11. ročník turnaje starých gard v malé kopané

„O Pohár starosty Obecnice“

29. srpna 2020

Slavoj Sokol Hokejky TJ B S P
Obec. Drahlín Obec. Zaječov

Slavoj
Obecnice 2:2 1:0 6:2 7 9:4 1

Sokol
Drahlín 2:2 1:0 5:4 7 8:6 2

Hokejky
Obecnice 0:1 0:1 3:1 3 3:3 3

TJ
Zaječov 2:6 4:5 1:3 0 7:14 4

Cenu nejstaršího hráče - Josef Hejduk, SG Sokol Drahlín
Cenu nejlepšího střelce - Pavel Valta, SG Slavoj Obecnice
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zahájení sezony 2020/21 + pohled zpět do minulosti

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Již v sobotu 19. 9. 2020 čeká náš „A“ tým a „B“ tým
první zápas nové sezóny. O týden později zahájí své soutěže
i „C“ tým a „D“ tým.

Nás l edu j í c í  zápasy :
„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Slavoj Obecnice „A“ – KK Rakovník
19. 9. 2020 od 17.00 h. (Staročeská hospoda Obecnice)
Sokol Příbram „A“ – Slavoj Obecnice „A“
3. 10. 2020 od 17.00 h. (Sokolovna Příbram)
Slavoj Obecnice „A“ – Rožmitál „A“
17. 10. 2020 od 17.00 h. (Staročeská hospoda Obecnice)
Slavoj Obecnice „A“ – Králův Dvůr „A“
18. 10. 2020 od 10.00 h. (Staročeská hospoda Obecnice)

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Slavoj Obecnice „B“ – Chaloupky
19. 9. 2020 od 13.30 h. (Staročeská hospoda Obecnice)
Sokol Příbram „B“ – Slavoj Obecnice „B“
3. 10. 2020 od 13.30 h. (Sokolovna Příbram)
Slavoj Obecnice „B“ – Březnice „B“
17. 10. 2020 od 13.30 h. (Staročeská hospoda Obecnice)
Slavoj Obecnice „B“ – Voznice „A“
18. 10. 2020 od 13.00 h. (Staročeská hospoda Obecnice)

„C“ tým, Okresní přebor
Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Drahlín „A“
26. 9. 2020 od 9.00 h. (Sál Sádek)

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Sokol Drahlín „B“ – Slavoj Obecnice „D“
26. 9. 2020 od 9.00 h. (Herna Drahlín)
Slavoj Obecnice „D“ – Sokol Příbram „D“
10. 10. 2020 od 9.00 h. (Staročeská hospoda Obecnice)
Slavoj Obecnice „D“ – Sokol Příbram „C“
10. 10. 2020 od 13.00 h. (Staročeská hospoda Obecnice)
* Změna programu vyhrazena

ZPÁTKY DO MINULOSTI

Do rukou se mi tentokrát dostaly dvě nedatované fotogra-
fie na, kterých jsou zachyceni jedni ze zakladatelů, legend
stolního tenisu v Obecnici. Zleva: František Steiner st.,
Jaroslav Srch a Antonín Průša.

Jarda Srch v měsící září oslaví krásné 70. narozeniny.
Tímto mu přejeme vše nejlepší, mnoho štěstí a pevné zdra-
ví do dalších let. Zdeněk Petráň

Dům služeb, OBECNICE 312

PO ‐ PÁ  6.30 – 9.30  11.30 – 18.00
SO a NE  13.00 – 18.00

Těšíme se na Vaši návštěvu
Rozvoz 777 057 074 možno objednat na tel. 

OPOČENSKÁ ZMRZLINA
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Lesní školka v Obecnici... na práci dohlíží hajný Josef Lukeš. Paní Špačková, Kozárková, Švajdlerová a Kočová na tzv.
školovači (babosedu).

Horní řada zleva - Marie Průšová, Pavla Švajdlerová, hajný pan
Čermák, Anna Sobotková; dolní řada zleva - Jiřina Křivánková,
Milada Kozárková, Milena Špačková, Božena Kočová, Anna Če-
chová, Anna Zábranská, paní Vohradská, Slámová a Smrčková.

Semeniště, lesní školka v Obecnici.

(Z archivu Jany Sirotkové)

Myslivci z Obecnice a okolí... (z roku 1978) (Z archivu Jana Zelenky)


