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Barevné listy s listnatých stromů se snáší na vlhkou
zem a brdský vítr je roznáší do dálek po krajině. Jsou
jako listy ze starých rozpadlých románů, také jsou
na nich vepsány příběhy ze života, ze života stromů,
který byl tak pestrý a barevný, jako jsou listy samy.
A kdo má trochu fantazie, dokáže z nich všechny ty
příběhy vyprávět. Lipové na sobě nesou příběhy milostných setkání, které pod nimi probíhaly i příběhy
ze včelích úlů, které jim včely bzučely, když přelétaly
z květu na květ. Z javorových listů by se dala studovat historie daleké Kanady a z kaštanových velkých
listů na vás vykoukne motýlí pohádkové vyprávění
sličného Emanuela o Makové panence. Ach ta fantazie
v hlavě mé. Věřím tomu, že někteří z vás se také dokážou zasnít a být na stejné notě s mojí fantazií. Ale hlavně nezpívejte, pokud neznáte cestu do země krále Miroslava. My jsme si zmíněné království udělali v obýváku a zpíváme tam. To zakázané není. Napadlo mě,
jaké to bude, když nezrušíme vánoční zpívání a koledy
budeme repovat. Zkoušel jsem a je to srandovní. Snad

poleví virus i opatření. Zase jsme u Covidu. Vím, že není
všude veselo, ale neodpustím si svůj humor nehumor.
Nedávno mi manželka oznámila, že nejspíš otevře bezplatné testovací stanoviště na Coronavirus. Bude zdarma, rychlé a průběžné. Ovšem bude závislé na způsobu
mého stravování. Budu prý umístěn na stanovišti, kde
bude možné kolem mě proběhnout, a pokud někdo nic
neucítí, ztráta čichu znamená, že je pozitivní. Ovšem
neberte to vážně, občas má moje Eva podobné projekty
jako Půjčovnu Bohouše, která žádný úspěch neměla.
U rodičů určitě nebude mít úspěch uzavření škol. Mně
stačila víkendová návštěva vnoučat, a už vás rodiče
lituji. Z řevu vnoučat i jejich kamarádů mi hlava třeštila, a když jsem zjistil, že zase obsadili haldu země, připravenou k prosívání na záhony a nanosili na ni drobný kamínek, velké šutry, dříví, písek a další materiál,
třeštila ještě víc. Přestala, až když jsem se dozvěděl,
jak probíhá dálkové učení vašich dítek. S úctou vám
musím vám říct: „Přátelé, rodičové, vydržte to a nebijte
děti ani učitele, oni za to nemohou“.
bs

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Druhá vlna pandemie
Dovolte mi, abych se v krátkosti zastavil nad druhou
vlnou pandemie onemocnění COVID-19, způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2.
Začátkem září se začala projevovat druhá vlna pandemie. Čísla nově nemocných a nakažených jdou strmě
nahoru. Stoupá i počet hospitalizovaných, v nemocnicích a stoupá i počet úmrtí. Vláda přijímá různá protivirová opatření, která by měla zmírnit průběh pandemie
a hlavně snížit počet nemocných, kteří jsou v nemocničním léčení, aby se zdravotnictví dokázalo vyrovnat
s jejich nárůstem.
A se nám tyto opatření líbí či nikoli, měli bychom přistoupit k jejich dodržování co možná nejzodpovědněji.
V sázce není pouze to, kdy půjdou děti znovu do školy,
nebo kdy si budeme moci znovu zajít do restaurace na
oběd,večeři či pouze si sednout s přáteli na pivo.

V sázce je ale hlavně naše zdraví. Tento vir asi jen
těžko zmizí z našeho všedního života a my se s ním
budeme muset naučit žít a vyrovnávat.
Přeji Vám všem pevné zdraví a bume k sobě
i ostatním více ohleduplní.
Josef Karas, starosta obce

PLATEBNÍ PORTÁL
Na webových stránkách obce Obecnice je odkaz
na platební portál, kde může občan Obecnice
a Oseče zaplatit přímo z domova některé služby
či poplatky. V této fázi projektu je zde možno zaplatit
poplatek za psa, poplatek za pronájem hrobového
místa, poplatek za odpady a poplatek za vodné.
Jak provézt platbu je podrobně popsáno v odkazu.
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REVITALIZACE SÍDELNÍ ZELENĚ OBECNICE
V Obecnici začala akce obnovy zeleně s názvem „Revitalizace sídelní zeleně Obecnice“ v rozsahu prací dle projektové dokumentace. Tento projekt je spolufinancován z prostředků obce a Státního fondu životního prostředí. Revitalizace bude probíhat ve dvou etapách, v té první dojde
k ošetření stávajících dřevin, výsadbě nových dřevin a ke
kácení určených stromů dle projektu. Ve druhé etapě bude
prováděna následná péče po dobu tří let. Práce jsou vedeny
ve třech lokalitách. Jednou je lipová alej a ostatní dřeviny,
druhou je park u koupaliště a třetí je plocha u Velkého veského rybníka. Vysázeno bude skoro čtyřicet různých nových stromů lípy, lísky, jeřáby, borovice aj., ale také velké

množství různých keřů. Kromě toho je počítáno s výstavbou tří broukoviš. Co je to broukoviště? Broukoviště
je zcela unikátní místo a má zcela významnou ekologickou
funkci. Je zde velký počet druhů organismů, které postupně osídlují mrtvé dřevo. Nejprve nastanou změny připravených stromů rozkladem pomocí dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, které naruší struktury dřeva a připraví ho k osídlení dalším organizmům, jako třeba ptákům,
kteří si ve vzniklých dutinách mohou vytvořit hnízda nebo
na stromě loví hmyz. Dále myšicím, plchům nebo ještěrkám, kteří v dutinách přebývají. V poslední fázi rozkladu
se mrtvá organická hmota přirozeně stává substrátem pro
růst zelených rostlin tak, že vrací zpět do půdy potřebné
živiny, bez kterých by například v lesích nefungovala přirozená obnova.
bs

E

D

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci říjnu a listopadu.
V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice

E

D

UZÁVĚRKA
listopadového čísla
OBECNICKÉHO
ZPRAVODAJE
ve čtvrtek 12. listopadu 2020
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ČČK Obecnice pořádal ve čtvrtek 8. října 2020 tradiční podzimní odběry krve dobrovolných dárců z Obecnice a okolí.
Celkem se nás sešlo 35. Přivítali jsme i nové dárce, a to Lenku Krátkou, Miloslavu Ježkovou a Lukáše Landsperského.
Děkujeme všem!
Veronika Kindlová a Michaela Uzlová

BL AHOPŘÁNÍ
Dne 23. 9. oslavil své krásné jubileum, 70. narozeniny, náš milovaný manžel, úžasný táta, skvělý
tchán a báječný děda, pan JAROSLAV SRCH ,
rodák z Obecnice, významná osobnost místního stolního tenisu, nadšený rybář a houbař a slávista tělem
i duší.
Tímto mu všichni přejeme hlavně hodně zdraví,
abychom i nadále trávili společné chvíle, které máme
tolik rádi. Za rodinu Srchových - Hanka, Radek, Tomáš,
Martina, Janička, Bára, Ráa, Tomášek, Mareček, Jarmilka a Jaroušek.
Z odpovědí vnoučat na otázku, co by dědovi přáli, jak
ho mají rádi a co je s dědou spojuje, vznikly tyto veršíky:

DĚDOVI [vnoučata]
Díky, dědo, že ses mi tolik věnoval,
na kole mě učil jezdit, na bazén se mnou chodíval.
Sedmnáct let už jeden druhého známe
a moc rádi se máme.
Jsi tu stále po mém boku
a smím ti stisknout s přáním ruku.
Rumem připijem si zjara.
Už se na to těším! Bára
S dědou na ryby jezdím rád,
ping-pong jsme chodívali hrát.
Do školy a ze školy jsi mě vozil,
tolik už jsem toho s tebou prožil.
Těším se na další zážitky
a přeji ti velké úlovky.
A co ještě přáti budem?
Slavia je naším klubem.
Sparan zlý a hrůzou vyje
v palbě gólů od Slavie! Ráa

Se vším mi, dědo, pomůžeš,
vždy trpělivou a dobrou povahu máš.
Buřtíka si opečeme, kafíčko si dáš,
pstruhy spolu nakrmíme, na zahradě svět je náš.
Když na koupalko jít chci, tak vždycky jdeme,
třeba žábu, ještěrku či čolka domů přineseme.
Jsi můj největší kamarád a mám tě moc rád. Tomík
Jsem šastný, když k nám děda přichází
a když něco dobrého nese.
V lese předstírá, že houby nevidí,
abych našel je já, přece!
Dřevo sekerou nasekáme,
ohýnek si potom rozděláme.
Díky, že mi vždy vyhovíš,
když mě s míčem uvidíš.
Hodně štěstí, zdraví,
a tě život baví ti přeje Mareček.
Já jsem malý Jaroušek
a tys můj hodný dědoušek.
Když tě vidím, hned se usmívám,
vždy jmenuji se po tobě a rád tě mám. Jára

Milý Jardo ,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let Ti ze srdce přejí kamarádi Láa a Lenka
Krumbholcovi s rodinou.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
přesně tak, jak jsem v minulé čísle zpravodaje končil článek, tak ho te začnu... V pátek 18. září se nám v 17:53
na hasičárně rozezněla siréna. Byli jsme tímto povoláni
na požár lesa nad Dominikálními Pasekami. Již při jízdě
na místo události bylo vidět podle kouře, že to nebude jen
malý „ohníček“. Po příjezdu na místo události, které bylo
dost nepřístupné, se natáhlo dlouhé vedení a začalo se hasit. Oheň byl již rozlezlý na ploše cca 40x20 metrů. I proto
byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Naštěstí
velkou nasazeností přítomných jednotek se oheň podařilo
rychle lokalizovat a začalo dlouhé dohašování. Chvíli po
půlnoci jsme mohli v klidu zaparkovat naše vozidla a jít si
odpočinout. Druhý den jsme očistili hadice, které jsme používali, a dali je sušit. Auta jsme hadicemi doplnili.
Odpočinek od výjezdu netrval moc dlouho, již v neděli
20. září se nám v 8:21 opět na hasičárně rozezněla siréna.
Byli jsme opět povoláni do Dominikálních Pasek. Tentokrát o kousek níž, než jsme byli v pátek. Zde pomalu prohořívala hrabanka. Opět jsme tedy roztáhli dlouhé vedení
a pomocí „jehly“ jsme začali „proinjektovávat“ hrabanku
vodou. Zde jsme v podstatě strávili celé dopoledne. Zbytek
dne jsme již mohli v poklidu strávit svými aktivitami.
V úterý 29. září jste mohli naši tatru vidět, jak jede pomáhat na naši ČOV. Zde přijela servisní firma na opravu
čerpadla kalu. Na místě jsme byli hlavně jako zdroj tlakové vody, protože se vedení čerpadla čistilo, bylo potřeba
zajistit jeho průchodnost, aby automatika mohla sama fun-

govat. Za dopoledne se oprava zvládla a mohli jsme po doplnění vody zaparkovat u hasičárny.
Po 7. říjnu všichni docela vnímají, že se v naší obci hodně porážejí stromy. Tímto i nám začala brigáda s úklidem
některých stromů. Jako první jsme se ujali úklidu stromů
na hrázi rybníka u hasičárny. V obci s úklidem pomáhali
i mnozí občané, které si na zimu nařezali dřevo. Alespoň se
dřevo rychle uklidí.
V pátek 9. října jsme opět jeli na asistenci na ČOV. Zde se
opět ucpalo vedení u čerpadla kalu. Tentokráte jsme to protáhli větším množstvím vody, aby se i kal trochu zředil,
a čerpadlo to mohlo lépe přečerpat. Doufejme, že vše již
bude fungovat, jak má, aby obsluha ČOV nemusela kal přečerpávat náhradním čerpadlem, které není v automatickém režimu.
V neposlední řadě jste nás mohli vidět v neděli 11. října,
jak zpracováváme strom vedle pekárny. Tento strom byl
tak velký, že jsme s ním naplnili kontejner a ještě dvě části
kmenu tam zbyly. Po rozřezávání bylo ale vidět, že strom je
uprostřed kmenu prasklý, takže jeho poražení bylo opravdu kvůli bezpečnosti.
Nakonec bych chtěl poděkovat všem dětem, které začaly
chodit do oddílu Mladý hasič, které se nám podařilo dát dohromady. My te jen čekáme, jak se bude vyvíjet situace
ohledně nákazy Covid-19. Bližší informace se dozvíte
v článku od vedoucí oddílu.
Přeji všem zdárné překonání omezení, které nám vláda
nastoluje.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

MLADÝ HASIČ v Obecnici
Dne 7. září 2020 zahájil Sbor dobrovolných hasičů Obecnice zájmovou činnost Mladý hasič. Začátek tohoto oddílu byla plánována již na jaře 2020, ale hon za Covid-19
a boj s ním nám znemožnil začít podle plánu. Nevadí!
Všichni jsme se dočkali!!!
Do oddílu se řádně zaregistrovalo celkem 19 dětí ve věku
od 7 do 13 let. Dva kamarády jsme přibrali do party z SDH
Drahlín. V současné době tvoříme dětské družstvo v celkovém počtu 21 dětí.
Každé pondělí od 16 hod do 17 hod, vlastně, v současné
době z důvodu koronaviru od 15.50 hod, protože i my musíme dodržovat hygienická doporučení, se sejdeme u hasičárny. Náplň tohoto výchovně vzdělávacího procesu je postavena tak, aby směřovala k cílům, které jsme si stanovili, např. poznání hlavních zásad požární ochrany, vypěstovat pozitivní návyky k požární bezpečnosti, vést MH k poznávání a ochraně přírody aj.

V uplynulém měsíci naši nejmladší členové sboru již poznávali typy hadic, učili se je skládat na základnu při požárním
sportu. Do hodin jsou zařazovány také prvky k vylepšení tělesné zdatnosti. Hrajeme hry
a nenásilnou formou se snažíme děti naučit nové věci. Při
poslední hodině jsme v rámci
zachování hygienických pravidel měli tři družstva, která se
během hodiny protočila. Děti
ve družstvech postupně běhaly
štafetový běh, učily se vázat uzle
a v neposlední řadě si zkoušely
stabilizovanou polohu.
Velice nás těší zájem dětí z naší obce a z okolí. Pevně
věříme, že brzy vyrazíme i na soutěže. Doufáme, že mezi
současnými mladými hasiči najdeme naše zástupce, kteří
převezmou naši úlohu po nás, tak jako my jsme ji převzali
od starších.
Mili Kotápišová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
V době babího léta jsme dětem zpestřili pobyt v mateřské
škole dvěma celodopoledními vycházkami. Jedna byla na
Octárnu a druhá za obec ke Lhotě u Příbrami, dále přes
Šachtičku, kde jsme měli možnost vidět daňky, pozorovali
jsme život v rybníku a okolní přírodu.
Procházeli jsme kolem zahrádek, kde děti hledaly znaky
podzimu, pozorovaly podzimní práce na zahrádkách (rýpání, sklízení zeleniny, ořezávání uvadlých květin, trhání
ovoce, úklid spadaného listí), vyjmenovávaly jsme podzimní květiny a určovaly jejich barvy.
Cestou lesem jsme pojmenovávali druhy lesních stromů,
přiřazovali jsme k nim jednotlivé větvičky a jejich plody
(šišky, bukvice, kaštany, žaludy), házeli jsme šiškou na cíl,
chodili jsme po kládě (procvičování rovnováhy). Při kraji
lesní cesty děti hledaly ostružiny, na kterých si mimochodem moc pochutnaly, sestavovaly různé obrazce z přírodnin. Při sestavování obrazců bylo u dětí rozvíjeno vnímání, myšlení, představivost a fantazie. Na hrázi Octárny se
děti posilnily svačinou, kterou jim připravily paní kuchařky, odpočinuly si, pověděli jsme si, k čemu slouží vodní
nádrž Octárna, proč je to zásobárna vody, pozorovali jsme
překrásné zabarvení listnatých stromů, hráli jsme si spolu
na lesní zvířátka. Děti zvířátka vyjmenovávaly a znázorňovaly jejich hlas. Také jsme potrápili svoje hlavičky a
vzpomínali jsme, v jakých pohádkách a písničkách se zvířátka vyskytují. Z výletu jsme si do mateřské školy přinesli různé druhy šišek, bukvice, kaštany, žaludy a dobrou
náladu.

Při druhé vycházce jsme
se zaměřili na venkovní
pohybové hry. Děti pojmenovávali všechno, co
kolem viděly (procvičování pojmů: velký, malý,
daleko, blízko atd.), trhaly šípky, jeřabiny. Společně si stavěly domečky
z přírodnin, ve kterých
si hrály. Následný den si
děti v mateřské škole s
paní učitelkou společně
uvařily šípkový čaj, pověděli si o jeho léčivém
účinku a užitečnosti pro
zdraví člověka.
Malé Berušky zvládly nástup do naší školičky bez potíží.
Zvykly si na nové kamarády, na paní učitelky i na nový
režim ve třídě. Koncem září jsme společně s Žabičkami vyšly i mimo areál mateřské školy. Nejmenší děti zvládly vycházku do lesa skvěle a bez problémů.

Koncem října čeká na všechny děti ve školce v dopoledních
hodinách Halloween. Společně si užijeme spoustu zábavy,
soutěží a legrace. Děti si užijí tento den v různých maskách
a převlecích.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
TVŮRČÍ PSANÍ
Kdo by neznal Jana Wericha a jeho
nezapomenutelný humor. Při hodinách českého jazyka jsme si připomněli jeho netypickou pohádku
Chlap, děd, vnuk, pes a hrob Úsporná pohádka pomocí jednoslabičných slov aneb chvála
češtiny. Žáci sami poznali, že není
jednoduché vytvořit jednu větu
z jednoslabičných slov, natož celou
pohádku.

Psí král
Žil pes a byl sám. Měl hlad, tak šel,
leh' si na zem pod strom. Pak měl
sen: „Hm, ta kost! Tak dost! Mám
hlad!" Zved' se a šel dál až k nám.
Ten den a pak už vždy se u nás měl jak psí král.
The End.
Soukupová Barbora, 6. třída

Pes
Žil kdes pes, byl to Rex.
Rex šel přes ves i mez, pak i skrz les.
Tam byl buk i dub, mech a těch hub.
Rex měl hlad. Dal by si kost.
Já tam šel, tak sám, dál a dál ...
Vtom Rex na mě haf, haf ...
Já mu dal špek. Rex ho sněd, dal mi pac,
má mě rád a je nám fajn.
Kryštof Kadlec, 6. třída

Dále jsme si v českém jazyce zopakovali vyjmenovaná slova, ze kterých žáci vytvořili pěkné pohádky
a velmi zajímavý příběh. Podaří se vám tato slova
najít? ☺

Vydra a bobr
Žil jednou jeden vysoký muž a ten měl u své chaloupky
potok. V tom krásném potoce žila vydra a bobr. Zatím ten
vysoký muž nic nevěděl, a tak si zašel do lesa pro nějaké
dříví na oheň. Ale v tom slyšel výra velkého. Když přišel
domů, viděl, že v chaloupce byla prokousaná díra. Tak si
řekl: „Opravím to ráno za světla.“ A šel spát. Ze spánku
ho budilo vytí vlků na měsíc. Proto vstal a vyběhl se podívat ven, nic se nedělo, tak šel zase spát. Každou noc se to
opakovalo, a tak si na to zvykl. Vydra s bobrem tam chodili každou noc. Stali se z nich kamarádi, a někdy tam ten
vysoký muž nechává potravu pro vydru a bobra.
Soukupová Barbora, 6. třída

U kováře
Byl jednou jeden hlemýž a ten se kamarádil s myší. Oba
dva bydleli v Litomyšli.
Jednoho dne potkali brouka Hmyzáka, který se chtěl
s nimi skamarádit. Kamarádi se rozhodli, že svého nového
přítele Hmyzáka vezmou na návštěvu ke kováři, který
dmýchá oheň. Tak tedy vyrazili. Hmyzák a myš šli rychle,
ale hlemýž se vlekl jako hlemýž. Když se konečně nachomýtli u kováře, všude tam létalo chmýří. Kovář se prá-

vě myl. A ve výhni měl meč. Když se umyl, šel k výhni, aby
meč ukoval. Kamarádi se dívali, jak kovář ková meč.
Poté, co kovář meč zchladil, se kamarádi rozhodli vrátit
se domů. Když už byli doma, byli tak moc unavení, že rázem usnuli. KONEC.
Marek Pergelt, 6. ročník

Jeden z mnoha příběhů
Pýcha předchází pád. To mi vždycky říká moje maminka.
Te sedím u okna a koukám na krávy, které mají plné pysky trávy. Přemýšlím nad dnešním dnem ve škole. Nosili
jsme pytle sena do stodoly. Mám jednu spolužačku jménem
Taska, která nechtěla nic dělat. Celá se třpytila a měla
pořád u sebe medvídka Pahýlka z velmi drahé plyše. Pořád
se chválila a vymlouvala se, že je moc krásná na to, aby
něco dělala rukama. Moje třída ji milovala, kromě mě a mé
kamarádky. Neměla ráda netopýry a přímo nesnášela slepýše, zato já jsem ta zvířata nejvíc zbožňovala. Pan učitel se
na ni naštval a vzal nás někam jinam, přesněji ke koním.
Vykládal nám, že nemáme chodit zezadu ke koni, protože je
to nebezpečné. Taska ho samozřejmě neposlouchala a hned
se vydala zezadu ke koni. Už u něj byla, když klopýtla. Kůň
se lekl a kopnul ji kopytem do holeně. Začala křičet, že za to
pan učitel bude pykat a zároveň vzlykala. Kůň jménem
Pyl, který ji kopnul, byl načepýřený. Uklidnila jsem ho
a šla se za Taskou podívat. Všichni okolo se ji snažili uklidnit, ale ona nechtěla, že jsou prý všichni špinaví. V tu chvíli jsem to už nevydržela a předstoupila jsem před ni.
Začala jsem jí říkat: „Měla by ses už konečně nad sebou
zamyslet! Já vím, že si myslíš, že jsi ten nejúžasnější člověk a má tě každý rád, ale to se pleteš.“ Oddechla jsem si
a viděla ji, že se na mě kouká, jako kdybych ji snad chtěla
zabít. Pokračovala jsem: „Štve mě, že si myslíš, že ti všechno projde a můžeš si na všechny vyskakovat. Měla by ses
aspoň trochu taky ohlížet na ostatní. Moje maminka mi
vždycky říká, a nejsem pyšná, protože ze mě bude pak
špatný člověk.“ Odkráčela jsem a přišlo mi, že začala sama
sobě zpytovat. V ten den se už nic zajímavého nedělo.
Po škole jsem šla domů. Te sedím na tom okně a přemýšlím o dalších a zajímavých věcech. Jsem strašně ráda, že
jsem na tomhle světě. Miluju svůj život a chci si ho užívat
až do posledního dne a nějaká holka jménem Taska mi ho
nikdy nezkazí.
Tereza Petáková, 7. třída

Nechtějte být vysocí
Bylo jedno nádherné království, ve kterém žily všude vydry a jejich královna Výheň Viktorie. Všichni se tam měli
skvěle, dokonce i lidstvo, které vydry nemělo rádo, ale
když žijete 50 let s vydrami před barákem, tak si zvyknete.
Království bylo na vysokém kopci. Když jste se chtěli dostat do království, tak to nebyla žádná sranda, a říkám to
z vlastní zkušenosti, protože dostat se přes vydří žvýkající
stádo je docela těžké. No ale zpět k našemu příběhu. Královna měla dceru, a ta byla pěkně vysoká a žádný z nápadníků, když ji viděl, tak ji nechtěl. Všichni byli z toho smutní. Jak tento problém království vyřešilo? Královna se
nařkla a nechala polovinu mužů žvýkat na vysokém kopci
seno a druhou polovinu výt jako výr. Po týdnu téhle „práce“
muži byli jako vyžle. No, a konec tohohle příběhu. To bych
taky ráda věděla, ale bohužel si ho asi budeme muset domyslet. Proč? Protože tenhle svět bu zanikl, anebo ho
nějaká vydra užvýkala.
Liliana Novotná, 7. třída
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ZAČÁTEK PODZIMU VE ŠKOLE

KOUZELNÝ SLON

První podzimní dny
jsem ve III. třídě zahájili
výtvarným tvořením (nejen tím). Děti v rámci výtvarné výchovy a praktických činností vyráběly
podzimní draky. Ve škole
jsme draky zdobili oblíbenou výtvarnou technikou
- použití voskových pastelek (motivy podzimních
plodů, květin…) a zapouštění barev. Děti si zvolily,
zda chtějí mít draka doladěného do teplých či studených barev. Doma pak s
rodiči vyráběly draky různými technikami. Fantazie opravdu působila na
plné obrátky ☺ . Draci
zdobí interiér III. třídy,
chodbu školy. Zpříjemňují
občas zamračené dny ☺.

Během měsíce září se pátá třída
účastnila soutěže „Kouzelný slon“.
Akce byla uspořádána organizací
„Jižánci – Léčivé pohádky pro děti
i dospělé“. Tři zakladatelky nejen
dětem, ale i dospělým vysvětlují a
ukazují techniky osobního rozvoje a práce s energií a emocemi. Jejich knihy jsou založené hlavně na emocích, kladných i záporných, se kterými je v životě potřeba počítat. Ne pro
každého je například „Smutek“ lehké pochopit a vypořádat se s ním. A o tom to právě je.
Kouzelný slon je originální a jedinečný předmět, dárek. Tento slon je
šitý určitému člověku „na míru“ a
je do něj vložena podporující energie. Jeho ztvárnění odpovídá radosti a úlevě. Slon je jedinečný i v tom,
že každý je originální. Nenajdete
dva stejné totožné slony. Právě tohoto slona pro soutěž věnovaly
Hana Mokrá a Jarka Matušková.
Slon může být i s poselstvím, které
vypovídá o tom, jací jsme.
A právě v této soutěži obsadili
žáci mé třídy hned první tři místa.
A o co šlo? Propojit barevné kombinace, vytvořit slona a
čekat, na koho se usměje štěstí. Nejkrásnějším překvapením bylo, když děti zjistily, že dárek dostaly všichni. Všichni byli odměněni, ač to nebylo v plánu. Ale radost dětí, ta
byla obrovská.
V tuto chvíli se mě děti ptají, kdy budou mít Jižánci opět
nějakou soutěž. „Ale paní učitelko, musí to být zase o toho
slona.“ Když ho totiž viděly, chtějí ho všichni... ☺
1. místo: Daniiel Brujevič – Kouzelný slon
2. místo: Tomáš Chmel - Doktorské pohádky
3. místo: Terezka Pokorná – Doktorské pohádky
ostatní děti, které se účastnily ☺ (O)malovánky
M. Kotápišová

Téma Drak nebylo zvoleno náhodně. Právě draci jsou dle
jedné legendy poděkováním za plody, které nám darovala
úrodná země. Rukodělné práce jsme doprovodili (za pomocí šikovných) rodičů vymýšlením básničky na stejné téma.
Složené básničky potěšily srdce paní učitelky i paní asistentky. Doufáme, že i čtenáře Obecnického zpravodaje.
Nejoriginálnější práce budou odměněny školními sety, které nám věnovala firma Kroon. Moc děkuje.

Krásný a pohodový podzim (i s těžkostmi, které nám přináší covidový režim) přejí všichni srdcaři z Masarykovy
základní a mateřské školy, příspěvkové organizace Obecnice.
Mgr. Jana Pokorná
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Projektový den „VEČERNÍČEK“
Ve středu 23. září jsem strávila krásné dopoledne s dětmi
z první třídy a účastnila se projektu „Večerníček“ pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Bízové. Paní učitelka měla
pro děti připravený zábavný a naučný program, během
něhož se blíže seznámily s Večerníčkem a zároveň opakovaly písmenka a počítání. Děti se dozvěděly, jak dlouho
a proč se malý chlapec každý večer objevuje na obrazovkách. Prvňáčci trénovaly pamě při skládání děje večerníčkové znělky, malovaly, tancovaly a zazpívaly si písničku
„Večerníček“ od Karla Černocha. Nechybělo samozřejmě
čtení pohádek. Na rozloučení jsme si zamávaly papírovými
čepicemi, které jsme zdárně složily. Žáčci nadšeně spolupracovali, spousty toho znali, a ještě více znalostí si odnesli. Projektový den hodnotím velmi kladně a přínosně.

Projektový den „ŽIVOT A DÍLO
BOŽENY NĚMCOVÉ“
Středa 7. října byla v první třídě místní základní školy
věnována životu a dílu významné české spisovatelky Boženy Němcové. Děti se seznámily s jednou z našich nejznámějších spisovatelek, dozvěděly se, které pohádky napsala
a které filmové pohádky jsou natočeny na motiv jejích po-

hádek. Prvňáčci luštili kvíz, trénovali hláskování slov, čtení a psaní, procvičovali pamě (navzájem se učili rým)
a samozřejmě si poslechli několik pohádek. Každá pohádka
zároveň v sobě skrývala poučení o správném a bezpečném
chování. Závěrem nechybělo zdobení perníčků – jak vystřižených z papíru, tak těch upečených. Všichni jsme si dopoledne užili. I při tomto projektovém vyučování byly děti
velice šikovné, bystré a pilně vypracovávaly zadané úkoly.
Jsem velmi ráda, že jsem mohla na projektu spolupracovat s paní učitelkou Mgr. Evou Bízovou.
Veronika Hemrová

Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Po teplém září, trochu zle se na nás
říjen tváří…
Ale netváří se zle v knihovně. Říjen vybízí k tomu, jít se
před sychravým počasím ukrýt do knihovny, vypít si v teple kávu či čaj a začíst se do jedné z mnoha zajímavých
knih.
Stále platí, co platilo v říjnu, provoz knihovny a půjčování
knih beze změny. Akce, přednášky, besedy omezeny na 10
osob. Jen připomínám povinnost mít při vstupu do knihovny nasazenou roušku. V době, kdy je v knihovně přítomna
družina nebo se koná kroužek, prosím nevstupujte, ale
klepejte na okno – vše potřebné s Vámi vyřídím, předám,
podám „mezi dveřmi“.
Uvidíme, co nám vládní nařízení přinesou dál.
Důležitá informace! Prosím, pokud mi potřebujete
zavolat do knihovny, volejte na číslo 722 724 881.
Pevná linka často vypadává.

každé pondělí od 15.00 do 16.30. Kroužek pro děti ze základní školy se koná každé úterý od 15.00 do 16.00. Pokud
by se našly další zájemci, mohli bychom se domluvit na vyrábění ve čtvrtek. Hlaste se a stavte se v knihovně. ☺
Kroužek angličtiny se zatím konat nebude z důvodu nízkého počtu zájemců.
Zde je malá dokumentace z prvního tvoření...

Výtvarný kroužek Všeználek a angličtina
pro děti v MŠ
Od 5. října již opět funguje výtvarný kroužek s lákavým
názvem „Všeználek“. Děti z mateřské školy budou tvořit

(pokračování na str. 9)
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KNIHOVNA

(dokončení ze str. 8)

Družina čte
Do knihovny se opět vrátily děti z družiny. Každé pondělí,
středu a čtvrtek je knihovna po obědě plná čtenářů. Zdatní
čtenáři si vybrali knihu, která je nejvíc zajímala, a čtou si
sami, méně zdatným čtenářům a nečtenářům z první třídy
předčítá knihu milá paní družinářka. Všechny děti byly
obdarovány novým čtenářským deníkem, aby si mohly zapisovat či malovat zajímavosti ze čtené knihy. Čtenářské
deníky se budou na konci školního roku vyhodnocovat.
A co s těmi nejpovedenějšími? To se budete divit... ☺

na lidskou společnost od jejího počátku. Dále bude demonstrováno, jak lze v současnosti umělou inteligenci využít,
kde už se používá a co nás s ní čeká.
Termíny následujících snídaní: Budou to tyto čtvrtky 26. 11.,
17. 12. a 21. 1 2021. Témata sledujte na vývěskách.

Co proběhlo nebo právě probíhá v knihovně
Prodejní výstava výrobků klientů Nalžovického
zámku
V knihovně stále probíhá prodej svíček, mýdel, tašek, taštiček a keramických dekorací vyrobených klienty Nalžovického zámku. Prodejní výstava probíhá do odvolání.
A před Vánoci, koncem listopadu, se můžete těšit na další
krásné výrobky s vánoční tematikou.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

Výlet po krásách Brd
Všem účastníkům a zájemcům o výlet do Brd se omlouvám. Z důvodu stávajících a nastávajících opatření jsem
byla nucena výlet zrušit. Nebojte, nepřijdete zkrátka.
Poznávání brdských krás odkládáme na jaro. Velice mile
mě překvapil Váš zájem, a proto budou vypsány termíny
dva (ty se včas dozvíte). Již se moc těším a doufám, že nám
výjezd již nic nepřekazí.

Tato akce probíhá každý rok v červnu. Bohužel se v červnu neuskutečnila, ale děti ani rodiče o ni nebyli připraveni. Ve středu 16. září se v altánu na zahradě místní mateřské školy uskutečnilo „Pasování prvňáků na čtenáře“.
Akce se zúčastnili všichni žáci nyní už druhé třídy. Každý
přečetl úryvek pohádky. Poté jsem jim rozdala obrázky
a písmenka a každé dítě mělo za úkol složit slovo z písmenek. Všechny děti byly šikovné a šerpu, listinu pasování
a knihu si zasloužily. Na závěr děti složily slavnostní čtenářský slib. Čtení je velice důležité, a proto vybízím děti
a rodiče: čtěte, čtěte a čtěte.

Snídaně v knihovně
Každý třetí čtvrtek v měsíci můžete zajít od 8.30 do 10.00
do knihovny, posedět, dát si kávu, čaj, zakousnout k tomu
něco sladkého a dozvědět se zajímavosti ze světa technologie a vědy, medicíny, podnikání či vzdělávání.
Vzhledem k aktuální situaci jsou zatím snídaně omezeny
na počet 10 osob.
Hostem říjnové snídaně
bude Sara Polak, která
vystudovala na Oxfordu
archeologii a evoluční
antropologii. Pracovala
na technologických startupech v různých zemích
světa a nyní pracuje ve
své vlasti. „Její dlouhodobý cíl je přeměnit Českou republiku v globální
centrum umělé inteligence a v inovační superhub.“ Sara
Polak aktivně propaguje multidisciplinární propojování
státu, komerční a vzdělávací sféry a popularizuje vědu
a složitá technologická témata, aby je mohla veřejnost lépe
uchopit a pracovat s nimi. Popularizace vědy bude mít dle
jejího názoru pozitivní ekonomický i sociální efekt.
Nyní jsme se seznámili se Sarou Polak a nyní k tématu.
Dne 22. října v 8.30 začne přímý přenos snídaně s názverm
„AI – parní stroj 21. století aneb jak nám historické paralely mohou pomoci rozumně škálovat nejmodernější umělá
inteligence technologie naší doby napříč společností.“ Přednáška začne ukázkou, jaký vliv mají technologie a inovace

(pokračování na str. 10)
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Přednáška „Čarokrásná Afrika“
Ve čtvrtek 17. září se konala přednáška s názvem „Čarokrásná Afrika“. Krásnými kouty a parky Afriky nás provedl pan Miroslav Rambousek. Dozvěděli jsme se, jak se
cestovalo po Africe před lety a co vše tam bylo k vidění.
Také nás pan Rambousek seznámil s těžkostmi, se kterými
se Afrika potýká v současné „koronavirové době“.

Vyhodnocení soutěže o nejlahodnější
marmeládu
Ve středu 23. září vyhodnotily milé seniorky, které se pravidelně schází na takzvaný „Babinec“, vzorky vybraných
marmelád do soutěže. Hodnotily šest vzorků a na závěr
vybraly tři nejlepší.
1. místo – Meruňková marmeláda se sušeným zázvorem
2. místo – Rajčatovo-jablečná marmeláda
3. místo – Marmeláda blumy, švestky, kiwi

Plánované akce
Beseda s Dankou Šárkovou na téma „Všude žijí
lidé“
Na středu 25. listopadu od 17.00 je naplánována beseda
s oblíbenou spisovatelkou Dankou Šárkovou, která již naši
knihovnu v minulosti navštívila. Tentokrát nám vypoví
o její vášni k cestování a jak poznává lidi a způsob života
v té určité zemi. Součástí besedy bude ukázka fotografií.
Paní Šárková nám také představí svou novou knihu „Můj
přítel deníček a sklenička“, kterou bude také možno zakoupit.
S ohledem na aktuální situaci je možné, že beseda nakonec
neproběhne. Zatím s ní můžeme počítat, uvidíme, jak se
situace vyvine dál. Pokud si nebudete jistí konáním akce,
volejte.
Knihovna Obecnice vlastní celou bibliografii paní Danky
Šárkové. Jsou to tyto tituly:
„Čekala jsem dlouho“, „Ukradené dětství Kamily“, „Nezlomená osudem“, „Cesta za hranice“, „Zpáteční letenky“,
„Svatební dar“, „Horal(ka)“, „Příběhy na lehátko“, „Světlo a tma“, „Zašívaná panenka“, „Víkend“, „Tajemno“ a
„Alenka a Krakonoš“.

NÁRAMKOVÝ WORKSHOP
Ve čtvrtek 12. listopadu
se doufejme opět uskuteční
náramkový
workshop.
Kvůli omezenému počtu
účastníků bude workshop
rozdělen na dvě části. Prvních deset lidí může navlékat od 16.30 do 18.00. Dalších deset lidí může korálkovat od 18.00 do 19.30. Prosím rezervujte si své místo
a čas na telefonním čísle 606 674 821. S ohledem na aktuální covid situaci, uvidíme, zda se workshop uskuteční. Pokud by se nemohl uskutečnit, dáme vám vědět.

DRAKIÁDA
Přijte v úterý 3. listopadu v případě větrného nedeštivého počasí změřit sílu svého draka. Sejdeme se v 16.00 na
louce u hřbitova. Na každého draka čeká malá sladká odměna. Pokud bude pršet nebo nebude foukat vítr, zůstaňte
doma (s knihou v ruce) nebo vyrazte na procházku.

LAMPIONOVÁ BOJOVKA

Pokud by se ještě nějaká seniorka ráda přidala ke středečním dýchánkům, bude srdečně vítána. Pravidelné posezení seniorů se nyní v koronavirové době koná každou
středu od 14.30 do 16.30.

Projektové dny v první třídě
Mám radost, že jsem mohla dva dny strávit v první třídě
v rámci projektových dnů. Ve středu 23. září se uskutečnil
projektový den „Večerníček“ a 7. října v rámci plánované,
ale bohužel neuskutečněné akce „Noc s Andersenem“ připravila paní učitelka Mgr. Eva Bízová pro děti projekt,
v němž se seznámily se životem a dílem Boženy Němcové.
Oba projektové dny hodnotím pro děti velice kladně a přínosně.
Více o projektových dnech se dočtete v rubrice „Základní
škola“.

Ve čtvrtek 26. listopadu jste
zváni na strašidelnou výpravu. Sejdeme se v 17.00 hod. na
mostku u Kinterů. Most se nachází směrem k Oseči několik
desítek metrů nad krámkem
„U Romany“ (Pod plechem).
Za mostem po pravé straně začíná les. Děti se ve dvojicích
nebo v doprovodu rodičů vydají s lampionky do temného
lesa. Po cestě bude pro děti připraveno pár úkolů. Pokud
děti projdou trasu a prokáží tak svou chytrost a odvahu,
čeká je na konci drobná odměna. Akce se uskuteční pouze,
bude-li to posvěceno vládními nařízeními. Tímto bych chtěla také požádat, zda by se mi mohli v knihovně hlásit dobrovolníci/pomocníci (asi tak 5 osob) k této akci. V den
konání by dohlíželi na plnění úkolů. Předem moc děkuji.
Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Na návštěvě u Windischgrätzů
(dokončení z předchozího čísla OZ)
Po zastávce u památníku Bitvy u Tachova, jehož základní kámen zde byl položen v roce 1967 a který byl slavnostně odhalen při husitských slavnostech v roce 1972, jsem
došel k již zmiňované rozhledně na vrchu Vysoká. Vyhlídková věž má tvar přesýpacích hodin, veřejnosti byla zpřístupněna v roce 2014 a pokud zdoláte 144 schodů na ochoz
ve výšce 25 metrů, tak se vám naskytne atraktivní výhled
nejen na město Tachov a jeho okolí, ale i na hřeben Českého lesa s výrazným vrchem Přimdou (848 m n.m.) nebo
s vrchem Dylení (940 m n.m.) na opačné straně. Z výšky
rozhledny jsem sestoupal zpět na pevnou zem, nedaleko od
paty vyhlídkové věže jsem si ještě prohlédl odhalené základy zaniklé kaple Panny Marie, jejíž existence je na vrchu
Vysoké doložena již v roce 1730, a po naučné stezce jsem
zamířil zpět do Světců. Po cestě jsem minul tzv. Šibeniční
smrk, který vznikl poškozením jeho koruny, a mohylu nad
Husmannovou kaplí, která se stala na dlouhý čas místem
posledního odpočinku Jana Filipa Husmanna a jeho manželky Emilie. Ze Světců jsem se pak do Tachova vydal Knížecí alejí, nádherným stromořadím kopírujícím tok řeky
Mže v délce téměř 2 km. Tuto památkově chráněnou alej se
481 ks listnatých stromů, především dubů, lip, javorů, jasanů, olší a jírovců, uzavírá Husmannův mlýn, přízemní
stavba z roku 1645 s vysokými renesančními štíty. U tohoto vrchnostenského mlýna bylo v roce 2007 obnoveno vodní kolo na spodní vodu, včetně mlýnice v dispozici domu.
Odtud mi již chybělo jen pár kroků do centra města, kde
mě jako první upoutalo gotické opevnění města, které patří k nejzachovalejším hradebním systémům v rámci České
republiky. Tachovské hradby byly vystavěny kolem roku
1300 (jiné prameny uvádějí 1. polovinu 14. století). Nepravidelný kruhový půdorys středověkého města uzavírala
8-10 m vysoká a 1,5 m silná okružní hradba. Po obvodu
hradeb stávalo 26 věží, které dosahovaly výšky 11–14 m.
Věže předstupují z hradeb ven a umožňovaly tak aktivní
obranu tzv. flankováním čili střílením na nepřítele z boku
podél hradeb. Přestože v průběhu 19. století byly některé
části hradeb a městských bran kvůli vzrůstajícímu provozu odstraněny, tak se do dnešní doby zachovalo 21 věží, případně jejich viditelných fragmentů. Prošel jsem tzv. Novou
branou, vyraženou v hradbách roku 1822, a po chvíli jsem
stanul na Náměstí Republiky, které tvoří historické jádro
města, prohlášené v roce 1992 za městskou památkovou
zónu. Náměstí zdobí renesanční měšanské domy z 18.
a 19. stol. a pozdně empírová kašna z 19. století. Výškovou
dominantou města, stojící nedaleko od náměstí, je nepochybně arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
s mohutnou hranolovou věží, založený ve 14. století. Dnes
má novogotickou podobu; z původní gotické stavby se zachovaly krásné kamenné kružby oken, vysoké křížové
klenby lodí a otevřené předsíně. Mezi nejstarší vybavení
patří hlavní oltář z roku 1663, vedlejší oltář sv. Kříže, pocházející z roku 1675, a v presbytáři sochy českých patronů, které jsou dílem Jana Brokoffa z konce 17. století.
Na okraji historického centra, ale již mimo městské hradby, stojí goticko-renesanční hřbitovní kostel sv. Václava.
Jednolodní stavba sloužila v letech 1830-1886 jako rodinná hrobka rodu Windischgrätzů a vyniká desítkami reliéfně zpracovaných renesančních náhrobníků, zasazených

Městské hradby a věž kostela Nanebevzetí Panny Marie

Tachovský zámek

do jeho zdí. Od kostela jsem sešel na bývalé Špitálské předměstí, kde se nachází bývalý františkánský klášter, založený v roce 1466, kdy mniši získali původní špitál zničený při
obléhání města husity. Barokní stavba kláštera je tvořena
čtyřmi křídly, které uzavírají rajský dvůr. Součástí kláštera je kostel sv. Maří Magdaleny, postavený v roce 1868 na
místě původního gotického špitálního kostela, který již byl
ve špatném stavu. Jeho vnitřní vybavení je rokokové a hlavní oltář je dílem místního rodáka Franze Rumplera. V roce
1959 bylo v prostorách kláštera zřízeno Muzeum Českého
lesa s vlastivědnými sbírkami, které zde zůstalo i po navrácení kláštera církvi. Mojí poslední zastávkou byl zámek,
který lze bez nadsázky považovat za klasicistní perlu západních Čech. Ten stojí na místě původního hradu, který
vznikl při brodu přes řeku Mži a jehož úkolem bylo chránit důležitou obchodní stezku, tzv. Zlatou cestu spojující
Čechy a německé země. Původní pevnost vybudovaná
za vlády Přemysla Otakara II. měla jednoduchou podobu
odpovídající jejímu účelu. Tvořila jí mohutná válcová věž
a dvě zděné budovy, jejichž ochranu zajišoval obvodový
val. V 15. století byl hrad dobyt husity a stavební úpravy
se omezily jen na nutnou údržbu. V roce 1623 získal hrad
(a celé panství) nový majitel, kterým nebyl nikdo jiný než
Jan Filip Husmann. V té době byl areál již v dezolátním
stavu, byl neobyvatelný, a tak ho Husmann zanechal svému osudu. Zadlužené a upadající panství koupil roku 1664
Jan Antonín Losy z Losinthalu a poté následovala postupná přestavba hradu na barokní zámek. Svoji současnou
podobu získal zámek na přelomu 18. a 19. století, kdy ho
nechal přestavět nový majitel tachovského panství Josef
Mikuláš Windischgrätz v tehdy moderním klasicistním stylu. Této šlechtické rodině zámek patřil do roku 1936, kdy
přešel do rukou státu, jenž v jeho prostorách hodlal zřídit
kanceláře úředníků, k čemuž však kvůli 2. světové válce
nedošlo. Po roce 1945 se o zámek po stavební stránce nikdo nestaral, takže budovy rychle chátraly, a roku 1968
bylo dokonce rozhodnuto o jeho demolici. K tomu naštěstí
nedošlo, zámek byl v letech 1972-1983 zrekonstruován
a od roku 2014 slouží veřejnosti k prohlídkám interiérů,
které obývali příslušníci slavného rodu Windischgrätzů.
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Nemoci podle krevních skupin
Díky objevení krevních skupin na začátku
20. století přestaly být transfúze smrtelným rizikem pro pacientka a postupem času se ukazuje, že typ
krevní skupiny má vliv i na průběh nemocí jako je cholera, žaludeční vředy, salmonela, HIV infekce nebo i současný koronavirus. Že koronavirus má horší průběh u krevní
skupiny A se zjistilo už pacientů, kteří prodělali infekci
SARS a MERS. Podstatně lépe na tom byli pacienti s krevní skupinou B a 0. Zřejmě protilátka anti A, kterou mají
v plazmě lidé s krevní skupinou B a 0, ovlivňuje bílkovinu,
která na povrchu koronaviru tlumí jeho aktivitu. U krevní skupiny 0 je to zřejmé, lidí s krevní skupinu B je v populaci málo, takže tady je třeba získat ještě větší množství
dat. Krevní skupina je geneticky daný znak, který se liší
podle národnosti nebo světadílu. Na Blízkém a Středním
východě je nejčastější universální „nulka“. Mezi jihoamerickými indiány ani jinou nenajdeme. Podobně je to s Rh
faktorem, mimo africkou a evropskou populaci jsou všichni Rh pozitivní. V Evropě je asi 10 % Rh negativních,
v Africe a si 1 %. Důvodů, proč je zastoupení krevních skupin různé podle kontinentů je asi víc, ale souvisí asi s migrací a prodělanými epidemiemi. U jihoamerických indiánů zdecimovaly nositele krevní skupiny A černé neštovice,
u Rh faktoru jsou zase osoby negativní náchylnější k onemocnění srdce nebo zhoubným nádorům, a tak je v populaci převaha Rh pozitivity. U většiny operací už dnes krevní
převod není nutný. Díky laparoskopickým a robotickým
technologiím nejsou krevní ztráty při operacích takové,
jako dříve. Nejčastější je potřeba transfúze u těžkých ztrát
při úrazech nebo v hematologii. Léčba hematologických
nádorů se výrazně posunula, nové postupy dávají pacientům větší naději na přežití, ale za cenu vyšší spotřeby krve
po transplantacích kostní dřeně. Podobný posun vidíme
i u kardiochirurgie. Nejuniversálnější a nejvzácnější je
krevní skupina 0 Rh negativní. Lze ji použít pro jakéhokoliv příjemce a je obtížnější mít její zásoby dostatečné.

Ve studiu výzkumu jsou techniky, jak změnit jedinou molekulu na povrchu červené krvinky a vyrobit z ní tak uměla
skupinu 0. V kardiologii se nedostatek transplantačních
orgánů řeší umělým srdcem, pro hematology je výroba
umělé krve svatým grálem, ale zatím to není reálné. Výzkum se te namířil směrem k umělým přenašečům kyslíku, které mohou být alternativou červených krvinek alespoň dočasně a tady se zdá se blýská na lepší časy. Moderní
transfuzní služba je už po desetiletí založena na rozdělování krve na tři jednotlivé složky – plazmu, červené krvinky
a krevní destičky. Plazma je tekutá složka krve, složená
především z vody, ale kromě toho obsahuje důležité soli
a bílkoviny. A mezi ně patří takzvané srážlivé faktory, které se spolupodílejí na zástavě krvácení. Dalšími důležitými
bílkovinami jsou imunoglobuliny – protilátky, které se podílejí na obranyschopnosti organismu. Rekonvalescentní
plazma je ta, která se získá od osob, které prodělaly nějaké
infekční onemocnění a čekává se, budou mít vytvořené patřičné protilátky. Již koncem 19. století se tzv. hyperimunní sérum používalo k léčbě záškrtu, spalniček, příušnic…
Širší využití se datuje od celosvětové pandemie španělské
chřipky a později se použila rekonvalescentní plazma u koronavirových infekcí SARS a MERS, nyní i u covid-19.
V České republice to bylo zatím kolem stovky pacientů.
Nejcennějšími dárci jsou pacienti, kteří měli těžší průběh
onemocnění, ale zároveň je to trochu komplikace, protože
po obtížném průběhu onemocnění není každý schopen díky
svému zdravotnímu stavu darovat krev. Přítomnost virus
neutralizačních protilátek se vyšetřuje ve specializovaných
laboratořích a ví se, že lidé, kteří prodělali covid-19 bez
příznaků, nemají tyto protilátky žádné. Naopak asi 5 %
pacientů má pozitivní PCR test i přesto, že byli uznáni
za vyléčené a jejich původní test už byl negativní. Je to tím,
že test zachytí zbytky nukleové kyseliny koronaviru,
i když ten už není aktivní a člověk není infekční.
Z veřejných zdrojů upravila Drsvo

František Branislav
Před 120 lety se v Berouně narodil český básník, literát a překladatel František Branislav (1900–1968).
Své dětství a mládí prožil ve Strašicích a celý život sem tam rád vracel. Také se o něm zmiňuje ve své
knize „Střední Brdy krajina neznámá“ Jan Čáka. V básníkově lyrické poezii je znát vztah k přírodě
a láska k domovu. Napsal 18 básnických sbírek např. Milostný nápěv nebo Večer u studny. Přispíval
také verši pro děti do časopisu Mateřídouška.
František Branislav byl jeho pseudonym, vlastním jménem se jmenoval František Blecha.
Literární pseudonym si zvolil podle kovolijce Josefa Branislava Mencla z Hořovic.
E.T.

Ty naše Brdy – OCTÁRNA I.
Krajinu pod Třemošnou prostupují četné odvaly nad
opuštěnými šachtami a šachticemi příbramského rudního
revíru. Stopy lidské činnosti souvisejí s hornictvím, zasahují však až hluboko do lesů centrálních Brd. Voda pro
Příbram, vedle velkolepých rybníků Lázkého a Pilského,
tolik kdysi přitahující turisty byl v lesích nad Příbramí
ještě třetí rybník podobného využití a rázu, v podstatě
však skromnější a tedy i méně vyhledávaný. Tento rybník
nad Obecnicí nesl a dodnes nese jméno Octárna, i když
ocet o něj zavadil jen zcela nepatrně. Důvodem bylo železo,
které se tavilo na mnohých jiných místech Podbrdska
i v Obecnici se tavilo a dále zpracovávalo. Majitelem této
brdské enklávy byl od třicetileté války dobříšský hraběcí

rod Mansfeldů. Železnou hu v Obecnici začali Mansfeldové stavět již před rokem 1723. O třicet let později se tu připomíná dobře prosperující vysoká pec se třemi hamry.
Tento provoz samozřejmě potřeboval vodní rezervoár,
a tedy se průběžně se stavbou hutě budoval i rybník nad
obcí na Čepkovském potoce, který sbíral hojné přítoky
z východních boků Toku, Kalicha a zčásti i jižních svahů
Brdy. Přesnější data o výstavbě vzniku rybníka nejsou známa, ale před polovinou 18. století byl již zřejmě dokončen.
V roce 1845 bylo rozhodnuto přistavět k obecnické huti
i válcovnu. Budovala se dvě léta, ale pro mnohé závady
musel být již 8. června 1848 její provoz uzavřen. V této
(pokračování na str. 13)
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Ty naše Brdy – OCTÁRNA I.

(dokončení ze str. 12)

době však pod naším huským rybníkem vzniká továrnička na výrobu octa. Hrabě Colloredo-Mansfeld k ní pronajal pozemek jistému cizímu podnikavci. Výroba octa tu
však velmi brzo zanikla a co zůstalo, bylo jen jméno Octárna pro tuto obecnickou končinu. To se záhy přeneslo i na
vlastní rybník a již provždy setrvalo. Rybník pak sloužil
i nadále původnímu účelu, ale za krize podbrdského železářství během druhé poloviny 19. století spěla i zdejší průmyslová činnost ke konci. V devadesátých letech vyhasla
obecnická vysoká pec a po příchodu dvacátého století
utichly i hamry. Rok 1912 je letopočtem konečné likvidace
veškerého obecnického železářství.
Rybník Octárna, kolem jehož stavidel už nebylo tak rušno jako kdysi, se stal se svými zalesněnými břehy cílem výletníků a ctitelů koupání v čisté vodě. I když byl, jak už
řečeno, v tomto směru značně ve stínu populárních rybníků Lázského a Pilského. Tato idyla skončila v šedesátých
letech dvacátého století, kdy padlo rozhodnutí, aby i Octárna byla přestavěna v rozsáhlejší vodní nádrž, která by též
posílila příbramský vodovod.
Jan Zelenka

Octárna - stavidla (foto z roku 1962)

POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 4. část
Ve čtvrtém pokračování představíme známou a významnou brdskou studánkou, která je sice mimo areál lesní
správy Obecnice (toto území již patří lesní správě Jince),
ale není nijak daleko a většina místních lidí ji určitě zná.
Řeč je o studánce na Baštinských loukách poblíž silnice
směrem na Valdek. Studánce se říká též „Drmotova“ podle
Ing. Josefa Drmoty, vedoucího lesní správy Jince v letech
1992–2005, který se zasloužil o její obnovu. Půjdeme k ní
od silnice doleva po cestě kolem závory a skupiny starých
listnáčů se svatým obrázkem a po chvilce odbočíme doprava po pěšině, která nás zavede k zastřešenému, na brdské
poměry velmi vydatnému prameni s vynikající vodou. Zde
vznikající potůček napájí kousek níž malou vodní nádržku
a pak se vlévá do Červeného potoka.
I tato studánka sloužila pro potřebu obyvatel hájovny,
která stála na louce u silnice (dnes místo můžeme poznat
již pouze podle urovnaného terénu u silnice kousek pod
závorou). Jednalo se o hájovnu „Jinecká Baština“, která
zde stála od počátku 18. století až do konce století 19., kdy

Fotka z roku 2010. V té době patřilo území LS Jince pod LS
Obecnice; tenkrát byl starý lesní porost v okolí studánky
smýcen.

Foto ze současnosti. Za těch 10 let ten okolní les pěkně narostl…

byla nahrazena novou, zděnou výstavní budovou, zvanou
též Baštinský zámeček, a to jižněji - na křižovatce směrem
na Zaječov (dnes je zde již jen podezdívka a kamenný taras). Stará hájovna na Baštinské louce byla zbourána
a nahradila ji jednoduchá roubená stavba, kam roku 1920
nastoupil jako lesní adjunkt službu Oldřich Zeithamel,
který se odtud r. 1924 odstěhoval do myslivny Valdek. Dva
roky byla hájovna prázdná, poté ji majitel hořovického
panství Schaumburg daroval za odvoz zmíněnému, v té
době již nadlesnímu Zeithamlovi. Ten ji rozebral, nechal
převézt a znovu postavil v Neřežíně, kde ji hned na kraji
vsi po pravé straně můžeme vidět dodnes.
Samotná studánka byla obnovena poměrně velkoryse,
„zgruntu“, v roce 1999. Můžeme zde posedět na dubových
lavičkách a pár metrů pod studánkou zajít k jednomu
z nejmohutnějších smrků v Brdech; voda ze zdejšího pramene mu – zdá se – velmi svědčí…
Tak až pojedete na kole na Valdek nebo na Záskalák,
nezapomeňte se stavět na Baštinských loukách!
Václav Pernegr
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TJ Slavoj Obecnice
5. 9. 2020
TJ Slavoj Obecnice – Ševci Nový Knín
8:0
Branky: Jiří Volkán (Karel Máša)
(1:0, 1:0, 6:0)
Libor Procházka (Milan Staňo)
František Větrovský (Karel Máša)
Libor Procházka (Karel Máša)
František Větrovský (bez asistence)
Libor Procházka (Karel Máša)
Petr Juhász (František Větrovský)
Petr Juhász (Karel Máša)
Tresty: Karel Máša - hákování, 2 min
Milan Staňo - podražení, 2 min
13. 9. 2020
Stará garda Štětkovice – TJ Slavoj Obecnice
3:2
Branky: Jiří Moser (Karel Máša)
(1:1, 0:1, 2:0)
Libor Procházka (Jiří Volkán)
Tresty: Petr Juhász - nedovolené bránění, 2 min
26. 9. 2020
TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy
4:2
Branky: Martin Kovács (Václav Vylita)
(0:0, 3:1, 1:1)
Martin Kovács (Adam Lavička)
Martin Kovács (Martina Zedníková)
Jiří Moser (Marcel Forejt)
Tresty: Dušan Nikel - hákování, 2 min
Martin Kovács - hákování, 2 min
Jiří Moser - hrubost, 2 min
Václav Vylita - podražení, 2 min
Jiří Moser - hrubost, 5 min
2. 10. 2020
HC Genemusic – TJ Slavoj Obecnice 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Branky: Karel Máša (Libor Procházka)
Václav Vylita (Martin Kovács)
Tresty: Dušan Nikel - sekání, 2 min
Jan Střeska - nedovolené bránění, 2 min
Dušan Nikel - vysoká hůl, 2 min
Libor Procházka - hákování, 2 min

LEDNÍ HOKEJ
Pohár - Skupina A
Poř. Tým

Z

V

R

P

Sk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

5
5
4
3
2
4
4
4
5
5
5
5
5

4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
2
2
2
3
4
4
4
5

46 : 15
31 : 9
14 : 5
15 : 7
22 : 4
16 : 9
17 : 15
15 : 13
24 : 30
21 : 35
13 : 27
11 : 45
12 : 43

HC Genemusic
HC River Boys Zvírotice
Stará garda Štětkovice
AHC Nový Knín
HC Kabaret Sázava
TJ Slavoj Obecnice
HC Kačeři Příčovy
HC Domino
DSK Daleké Dušníky
HC Huroni Vršovice
HC Bubák Chlum
Ševci Nový Knín
HC Čerti Křepenice

B TM
9
8
7
6
4
4
4
4
4
2
2
2
0

24
30
42
18
8
27
19
20
14
4
14
18
22

Pohár - Kanadské bodování 2020/21
Pořadí Jméno hráče
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Karel Máša
Libor Procházka
Martin Kovács
František Větrovský
Petr Juhász
Jiří Moser
Jiří Volkán
Václav Vylita
Milan Staňo
Marcel Forejt
Martina Zedníková
Adam Lavička

Góly

Asistence

Body

1
4
3
2
2
2
1
1
0
0
0
0

6
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1

7
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

Pohár - Tresty 2020/21
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno hráče
Jiří Moser
Dušan Nikel
Václav Vylita
Jan Střeska
Martin Kovács
Petr Juhász
Karel Máša
Milan Staňo
Libor Procházka

Počet tr. min.

Počet tr.

7
6
2
2
2
2
2
2
2

2
3
1
1
1
1
1
1
1
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TJ Slavoj Obecnice

STOLNÍ TENIS

Těžký úvod sezony 2020/21
Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Nová sezona ještě pořádně nezačala a již byla pozastavena
druhou vlnou koronaviru. Nikdo v tuto chvíli neví na jak
dlouho a zda-li se v roce 2020 za zelený stůl ještě postavíme.
Pojme se tedy podívat na naše dosud odehrané zápasy.
Úplně prvním soutěžním utkáním ve Staročeské hospodě
byl zápas našeho „B“ týmu proti Chaloupkám. Natěšení
našeho „béčka“ odnesly Chaloupky přídělem 10:2. Ve stejném
duchu chtěl pokračovat i „A“ tým, ten však čelil podstatně
silnějšímu protivníkovi z Rakovníka. Po dlouhé 3 hodinové
bitvě jsme padli 5:10. Sezonu dobře nezahájil ani náš „C“
tým a „D“ tým, jež shodně podlehl sousedům z Drahlína.
„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Odehrané zápasy:
Slavoj Obecnice „A“ – KK Rakovník
5:10
(body Obecnice: čtyřhry 1, Dlouhý 2, Srch 1, Lukeš 1)

Jirka Dlouhý při zápase se Štěpánkem z Rakovníka

Sokol Příbram „A“ – Slavoj Obecnice „A“
(body Obecnice: čtyřhry 1, Dlouhý 3, Srch 3)

10:7

Radek Srch si v tomto zápase poradil s Císařem ze Sokola

Ta b u l k a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sokol Králův Dvůr A
Sokol Nižbor
Lokomotiva Zdice A
SK Březnice A
Spartak Rožm. p. Tř. A
Tatran Sedlčany B
Sokol Příbram A
TTC Kladno B
KK Rakovník
Sokol Hředle
Slavoj Obecnice A
Sokol Mníšek p. Brdy A
KST Rakovník B

4
4
3
4
4
3
2
3
4
4
2
3
4

4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0

0
2
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
1
2
3
2
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40:20
38:23
29:19
34:31
34:32
24:23
19:16
24:24
33:34
24:32
12:20
15:30
18:40

12
8
7
7
7
6
4
4
4
3
0
0
0

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Odehrané zápasy:
Slavoj Obecnice „B“ – Chaloupky
10:2
(body Obecnice: čtyřhry 2, Lukeš 3, Petráň 2, Steiner Petr 2,
Ječmen 1)

Petr Steiner a Tomáš Lukeš při čtyřhře

Sokol Příbram „B“ – Slavoj Obecnice „B“
10:5
(body Obecnice: čtyřhry 1, Lukeš 2, Petráň 1, Steiner Petr 1)
Ta b u l k a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sokol Hořovice B
Viktoria Vestec A
Sokol Příbram B
Sokol Žebrák
TTC Příbram A
Sokol Voznice A
Sokol Mníšek p. Brdy B
Slavoj Obecnice B
Slovan Lochovice B
Tatran Sedlčany C
SK Březnice B
TJ Chaloupky

3
3
2
4
3
4
3
2
2
2
4
4

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0

0
0
0
2
1
2
1
1
1
1
3
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30:10
30:10
20:12
28:26
26:25
28:36
19:26
15:12
15:18
11:17
25:39
24:40

9
9
6
6
4
4
4
3
3
3
1
0

„C“ tým, Okresní přebor
Odehrané zápasy:
Slavoj Obecnice „C“ – Sokol Drahlín „A“
7:11
(body Obecnice: Steiner Petr 2, Tůma 2, Brabenec 2, Král 1)
SK Březnice „C“ – Slavoj Obecnice „C“
7:11
(body Obecnice: čtyřhry 2, Tůma 4, Steiner Petr 3 Podsedník 1, Vinš 1)
SK Březnice „D“ - Slavoj Obecnice „C“
12:6
(body Obecnice: čtyřhry 1, Steiner Petr 2, Tůma 1, Vinš 1,
Podsedník 1)
Ta b u l k a :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Spartak Rož. p. Tř. B 3
SK Chraštice A
3
TJ Sokol Drahlín
3
TJ Tatran Sedlčany D
3
SK Březnice C
3
TJ Sok. Hluboš - Paseky A 2
SK Březnice D
3
TJ Slavoj Obecnice C 3
TTC Příbram B
3
TJ Spartak Čenkov A
2
SK Klučenice A
1
TJ Sokol Voznice B
3

3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
1
3

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Odehrané zápasy:
Sokol Drahlín „B“ - Slavoj Obecnice „D“
(body Obecnice: 5x WO)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

36:18
33:21
33:21
39:15
27:27
18:18
24:30
24:30
20:34
15:21
6:12
13:41

9
9
7
6
4
3
3
3
3
0
0
0

13:5

Poděkování Slavoji Obecnice za finanční pomoc
při našem nuceném stěhování z tělocvičny a zároveň velké díky Staročeské hospodě za poskytnutí
sálu pro naše zápasy a tréninky.
Oddíl stolního tenisu Slavoje Obecnice
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Pan Jaroslav Makovec a jeho koně...

Z archivu Jaroslava Makovce

Dožínky v Obecnici (mezi dělníky je také pan Záborec a Paleček, ... poznáte ostatní?).

Z archivu Jana Zelenky
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