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Březnové slunce má krátké ruce a dlouhý kabát, říká
jedna z březnových pranostik. Je pravdou, že sluníčko
se některý den snaží natahovat svoje teplé ručičky
až na zem, ale jak se jí dotkne, okamžitě zase ucukne
zpátky a schová si paprsky do rukávu svého dlouhého
kabátu. Letos nám příroda ukazuje, co všechno dokáže. Chvíli se ukáže sluníčko a oteplí se, vzápětí mrzne
a začne sněžit nebo prší. Slunce mě vylákalo k venkovní práci, potřebuji odvodnit mokrou část zahrady.
I počal jsem kopat drenážní rýhu. Druhý den všechno
zmrzlo. Za pár dní zase teplo, rychle jsem dodělal drenáž, než jsem stačil vrátit zpět drny, napadl sníh. A to
není apríl. I když při návratu do tepla domova si nejste
jisti, zda apríl nenastal. Zapnete zprávy a hle, kdosi
tam vykřikuje slavnou větu hlavy pomazané: „Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil.” A do toho
jiná hlava pomazaná, ofouknutá studeným východním
větrem, chce také odvolávat, koho jiný neodvolal. Hlava pomazaná holt neměla slibovat, co kdysi komusi

naslibovala. On totiž ten, co na ministerstvo zdravotnictví další v řadě přišel, ještě neodešel, a ten, co měl
přijít, nepřišel. Uf, to je guláš. Měl jsem zůstat raději
venku. Pranostiky, když se nad tím zamyslíte, budou
v sobě mít zakódovaná nějaká poselství. Třeba pranostika, která říká, že panská láska, ženská chu
a březnové počasí nejsou stálé. Počasí už jsem poznal,
že není stálé, nevím, jestli ve výrazu „panská láska“
nemůžou být zakódovány výrazy „papalášská, premiérská či prezidentská“. Ty také nejsou stálé. Čert ví,
čeho se ještě dočkáme. Bohužel, jako chlap nevím, jak
je to s ženskou chutí. Jedinou ženskou chu, kterou
jsem poznal, byla chu zabít. To, když jsem něco strašného provedl, nebo se vrátil z hospůdky v pozdní hodinu. Proto je lepší se všemu nestálému vyhnout a jít
poslouchat na louku, jestli skřivan, který si měl vrznout, si nevrznul, nebo když při vrzání měl zmrznout,
nezmrznul. Přátelé pevné zdraví a v březnu šup za
kamna. Tam je bezpečno.
bs

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
V měsíci únoru byla dána do provozu nová
venkovní elektronická úřední deska.
Deska je umístěna před budovou obecního úřadu. Na obrazovce jsou zveřejňovány nejenom dokumenty z úřední desky, ale je zde možno dozvědět se mnoho dalších informací.
Zobrazuje se zde kalendář akcí pořádaných v rámci obce,
školy, školky či spolkového domu a centra vzdělávání. Pro
turisty, kteří navštěvují Obecnici, je k dispozici mapa s turistickými cíli, ubytováním či občerstvením. Dokumenty
z úřední desky je možné si stahovat pomocí QR kódu
do svých mobilních telefonů a dále s nimi doma pracovat
(tisknout a podobně).
V plném proudu jsou práce na výstavbě nové tělocvičny a na rekonstrukci stávající budovy školy.
Ještě se vrátím k únorové kalamitě, kdy došlo pod tíhou
námrazy a sněhu k vyvrácení několika stromů v Nových
Chalupách. Ty pak zpřetrhaly dráty elektrického vedení,
rozhlasu, veřejného osvětlení a telefonního vedení. Poškozeny byly i některé rodinné domy. Aby nedošlo k dalším
škodám, tak Vojenské lesy vykácely podél komunikace pás
široký cca 30 metrů a dlouhý 500 m. V souvislosti s tím,

(pokračování na str. 2)
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
(dokončení ze str. 1)

požádala obec majitele, VLS, o prodej, případně směnu části vykáceného pozemku v šíři 10 metrů podél zmíněné komunikace. Zde pak zvažuje vybudování chodníku, popřípadě chodníku s cyklostezkou a zvýšit tak bezpečnost chodců
a cyklistů v této části obce. Vše je nyní v jednání.

tu od 9 do 11 hodin. Mimo tuto dobu je možné se domluvit s obsluhou, která od Vás odpad převezme v jinou sjednanou dobu. Ukládání odpadu je ale vždy nutné, aby tomu
byla přítomna obsluha, která dohlíží nad správným uložením odpadu.
Chtěl bych touto cestou požádat, abychom se
všichni znovu zamysleli nad tím, jak odpad likvidujeme a jak s ním zacházíme. Bohužel jsou stále ještě
tací, kteří se snaží svého odpadu zbavit způsobem, který
je v rozporu nejen se zákonem, ale i s dobrým mravem
a s ohleduplností k lidem, kteří se starají o to, aby byl po
obci pořádek. Když se podíváte v pondělí ráno (mnohdy
i v týdnu) ke kontejnerům na tříděný odpad, tak Vám bude
jasné, proč píši tyto řádky. Objevují se i případy, kdy někteří se snaží zbavit odpadu v nočních hodinách, v domnění, že je nikdo nevidí a pod heslem „vždy on to někdo uklidí“. Přitom nejde pouze o to, že ten nepořádek musí někdo
uklidit, ale jsou zde i další aspekty. Do Obecnice jezdí stále
více turistů, kteří parkují před obchodem a nepořádek, který zde vidí není zrovna dobrou vizitkou a vězte, že na rozházené zbytky jídel a jiného odpadu není zrovna krásný pohled. Co je ale nejzávažnější a co nám stále uniká, je cena,
kterou platíme a v budoucnosti budeme platit za likvidaci
odpadu. Chováme se občas jako by se nás to netýkalo, ale
opak je pravdou a čím dál více se to bude dotýkat našich
peněženek. To o kolik hlouběji do nich budeme muset sáhnout je jen a pouze na nás. A co se týká vzhledu obce, ten
není pouze záležitostí starosty či zastupitelstva, ale vizitkou nás všech.
Josef Karas
starosta obce

E

Jubilanti
Veronika Kindlová 50 let
Romana Poláková 50 let

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK

Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci březnu a dubnu.

komunálního odpadu v roce 2021

13. dubna v Obecnici a v Oseči
v době od 15.00 do 15.30 hodin

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

9. září v Obecnici a v Oseči

Obecní úřad Obecnice

D

v době od 15.00 do 15.30 hodin

D

E

Závěrem znovu k našemu odpadovému hospodářství
a k tomu, jak je u nás v obci nakládáno s odpady.
Je to již obehraná písnička, ale znovu se k tomu musím
vrátit. Možnosti, které nabízí naše obec pro své občany
v rámci odpadového hospodářství jsou velké. Každý
občan zde má možnost využít sběrného dvora
k ukládání velkoobjemového odpadu, biologicky
rozložitelného odpadu, tvrdých plastů, železa, větví,
papíru a dalšího tříděného odpadu. Mimo to 2x ročně
probíhá svoz nebezpečných složek komunálního odpadu.
Vše má ale svá pravidla, kterými je nutno se řídit.
Jedná se o přísné dodržování třídění odpadu. To znamená,
plast patří do plastu, tvrdý plast do tvrdého plastu, železo
do železa, papír do papíru, větve do větví, tráva a jiný biologicky rozložitelný odpad do kontejneru s trávou. Pokud
vezete velkoobjemový odpad jako např. nábytek, tak je
nutné, aby byl rozebraný a od sebe jednotlivé části odděleny (dřevo zvláš, kování zvláš a potahy zvláš). Každý
z těchto odpadů patří do jiného kontejneru. Na sběrný
dvůr je možné dovézt i elektroodpad.
Co na sběrný dvůr nepatří je veškerý nebezpečný odpad
(lepenka, nádoby od barev, motorové oleje, azbest, pneumatiky a jiné). Nepatří sem též pneumatiky (ty je povinný odebrat servis). K likvidaci těchto odpadů nemá obec oprávnění. Nepatří sem ani stavební odpad, který není ze zákona
domovním odpadem a ani sem nepatří komunální odpad,
který patří do domovních popelnic. Pokud si nejste jisti
kam s kterým odpadem, je možné se dotázat na OÚ, nebo
obsluhy na sběrném dvoře. Sběrný dvůr není též určen pro
likvidaci odpadů podnikajícími osobami. Ty jsou povinné
ze zákona mít vlastní smlouvu s odpadovou společností
(to se netýká domovního odpadu). A co se týká sběru tříděného odpadu ukládaného do sběrných nádob umístěných
v jednotlivých částí obce? Zde je nutno dodržovat kam
co odkládáme. Pokud jsou některé nádoby plné, je možné
vytříděný odpad dát na sběrný dvůr. Toto se týká hlavně
plastů a papíru. Nelze, tak jak se to děje, zde vyhodit polystyreny, popřípadě plasty mimo sběrné kontejnery (to pouze za předpokladu, že budou v zavázaných igelitových pytlích bez jiného odpadu). Vše co bude mimo kontejner je posuzováno, dle zákona, jako černá skládka.
Nyní ještě ke sběrnému dvoru. Ten je otevřen 3x týdně,
a to v pondělí a ve středu od 15 do 17 hodin a v sobo-
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje
další měsíc v letošním roce je za námi, a tak Vám opět přiblížím, co se u hasičů událo. V „normální“ době, když by
nebyly zastaveny veškeré společenské akce, bychom v době
vašeho čtení tohoto článku, měli těsně po Hasičském plesu. Už minulý rok jsme restrikcemi státu museli ples těsně
před konáním odvolat. Všichni jsme pevně doufali, že letos
si to vynahradíme. Bohužel to dopadlo, jak dopadlo. Doufejme, že se podaří do příštího roku tuto nepříjemnost odstranit jinak, než tím, že se zastaví společenský život lidí.
Rádi bychom též obnovili fungování kolektivu mladých
hasičů, který se tak hezky rozjel, ale hned nato byl „zabržděn“ danými vládními restrikcemi. Bohužel, jak vláda stále neví, kdy budeme moci „normálně“ společensky fungovat, nedokážeme ani my říci, kdy můžeme obnovit činnost.
Když vláda zavedla systém PES, věděli jsme, že při přelomu mezi druhým a třetím stupněm se můžeme k činnosti
vrátit. Bohužel podle vlády tento systém byl neadekvátní,
takže v podstatě te nevíme vůbec nic. Nás to velice mrzí,
že nemůžeme kolektiv MH provozovat. Doufáme všichni,
že se situace co nejdříve stabilizuje. Mezi tím můžeme tak
akorát udržovat schůdnost terénu okolo hasičské zbrojnice (odklízení sněhu, topení...)
I když platí všemožné vládní nařízení, služby IZS, tedy
i hasičů, jsou dostupné nonstop. Jelikož každý, kdo určitou dobu nejede s technikou, musí absolvovat tzv. kondiční jízdy, a tak jste mohli v sobotu 6. března vidět, jak naše
technika jede do lesa. Zde si někteří zopakovali své schopnosti řízení a hlavně schopnost orientace. Když si to člověk vezme, náš katastr je velký. A jak je zde čím dál více
turistů, je potřeba vědět, kam v případě události dorazit.
Sluníčko už má v této době hezkou sílu, a tak mnoho
z Vás se věnuje jarní údržbě zahrady. Během zimních měsíců je ale i automobil vystaven vlivům prostředí, které technice příliš nesvědčí. Je proto velmi důležité mu věnovat
více pozornosti, než jen přezutí pneumatik. Přinášíme vám
několik tipů na co si dát při jarní údržbě pozor. Námraza,
spousta soli a všudypřítomná vlhkost nemají dobrý vliv na
mnoho dílů vašeho automobilu a není dobré jarní údržbu
příliš podceňovat. Základní servis můžete provést svépomocí, nebo v autorizovaném servisu vaší značky vozu.
Pneumatiky, geometrie a brzdy
Přezutí v jarních měsících je samozřejmostí, avšak někteří
řidiči ve snaze ušetřit, takzvaně dojíždějí staré zimní pneumatiky. Tuto praktiku rozhodně nedoporučujeme, ale naštěstí těchto případů rok od roku ubývá. Pokud tedy patříte
do té početnější skupiny těch, kteří přezouvají, tak při doporučujeme prohlédnout zimní gumy, zda nejsou na vnitřní,
nebo vnější straně neúměrně ojeté. To by totiž mohlo znamenat, že nemáte v pořádku geometrii a v takovém případě
je vhodné ji nechat zkontrolovat. Stejně tak, pokud automobil při jízdě na přezutých letních pneumatikách takzvaně nedrží stopu a má tendenci táhnout k levé nebo pravé straně.
Při výměně pneumatik je také dobré prověřit brzdové destičky a kotouče. Toto je spíš práce odbornější, se kterou vám
poradí v každém servisu, kde na základě tloušky destiček
i kotoučů technik doporučí jejich výměnu. Neméně důležité
je také opticky prověřit množství brzdové kapaliny.
Autobaterie dostává v zimě zabrat
Běžné autobaterie vydrží v provozu od tří do pěti let, podle
náročnosti podmínek, ve kterých pracuje, a také v závislosti
na dodržování určitých zásad, které prodlouží její životnost.
Baterie by například měla být před každou zimou plně nabitá, v opačném případě dochází vlivem mrazů k jejímu ničení.

Technik v autoservisu, změří baterii speciálním zátěžovým
testem a zjistí, jaké baterie dává napětí a případně ji dobije. Pokud nechcete navštěvovat servis, mělo by postačit
baterii nechat dobít, minimálně tak předejdete tomu, že
vám při prvních mrazech v následující zimě vypoví službu.

Dostatek provozních kapalin je základ
Zimní měsíce jsou obecně náročnější na provoz, a už se
jedná o zátěž motoru a spotřebu oleje, nebo neustálé ostřikování předního okna a stírání nečistot. Měli byste při jarní údržbě zkontrolovat a doplnit všechny kapaliny.
V první řadě se jedná o výše zmíněný olej, kapalinu do ostřikovačů a chladicí kapalinu. Při kontrole oleje je také vhodné
prohlédnout motorový prostor, zda někde olej neuniká. Stejně tak by se měl kontrolovat okolí doplňovacího víčka, jestli
kolem něj není nadměrné množství oleje, které by mohlo naznačovat problém jako je například prasklé těsnění hlavy
motoru. Co se týká kapaliny do ostřikovačů, není potřeba ji
měnit, protože zimní směs vám v teplejším období určitě
neuškodí, jen je potřeba dát pozor na dostatečné množství.
Klimatizace a kabinový filtr
Vzduchový systém vozu, zejména pokud neprochází pravidelnou údržbou, může být zdrojem nečistot, alergenů, roztočů a dalších zdraví ohrožujících látek. To je jeden z důvodů, proč by se měl každý rok na jaře kontrolovat. V zimně většina z řidičů nevyužívá klimatizační část ale pouze
ohřívání pomocí topení. V letních měsících začíná pracovat
klimatizace a ta může do vozu šířit prach, zápach a spoustu dalších nežádoucích látek. Je dobré začít výměnou kabinového filtru, který je většinou plný nečistot a pokud ji absorbuje příliš, začnou se šířit právě do kabinového prostoru vašeho vozu. Filtr však nevyžaduje výměnu každý rok,
ale záleží na četnosti užívání vozidla. Běžný filtr by měl
vydržet nájezd zhruba 30 000 km.
Další důležitou částí je výparník klimatizace. Ten je zodpovědný za ochlazování vzduchu proudícího do kabiny. Jeho
znečištění se projevuje zejména nepříjemným zápachem
a v horším případě snížením účinnosti celého systému, který
může mít následně negativní vliv na spotřebu vozu. Účinné
čištění je však možné pouze v servisu zabývajícím se údržbou
klimatizačních jednotek. Běžná cena za tento úkon se pohybuje od 500 do 1000 korun podle náročnosti a doby trvání.
Gumičky stěračů
Stěrače mají v zimním období většinou mnohem více práce
než v létě. Na okně jsou často přimrzlé částečky ledu, které
způsobují nadměrné opotřebení gumové části stěrače. To že
není něco v pořádku, však poznáte sami poměrně jednoduše. Nová gumička setře okno naprosto dokonale, tak že na
něm nezůstane žádná šmouha, zato opotřebená, zejména
v horní části okna zanechává výrazné množství nečistot.
V tomto případě je tedy čas je vyměnit. Cena běžných gumiček se pohybuje podle typu vozu od 300 do 1500 Kč.
Očištění od soli včetně podvozku
V zimě je na silnicích velké množství technické soli, která
rozpouští námrazu. Stejně tak ale rozpouští a poškozuje
materiály na vašem automobilu, a proto je dobré automobil důkladně vyčistit. Zaměřit byste se měli zejména na
vnitřní koberečky, celý exteriér a především podvozek
vozu, který je soli vystaven nejvíce. Mytí vozu můžete udělat svépomocí, nebo v automatizované myčce za cenu od
100 do 200 korun podle programu. Takto ošetřený automobil je perfektně připraven na novou sezónu a nemělo by vás
nic nemilého při jeho provozu potkat.
(zdroj: internet)
Doufám, že tyto rady většina motoristů zná a pro většinu
to je tedy pouze opakování.
Přeji Vám všem krásný začátek jara.
Petr Zima
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Mladý hasič
V posledním díle jsem vás seznámila s funkcemi a plněním
tzv. „odborek“. Na tyto odborkypak dále navazují další
specializace – plnění odznaků specializací. V dnešním
díle vám tyto specializace představím.
Během působení ve sboru dobrovolných hasičů si mládež
může plnit následující specializace:
AJŤÁK
Prokáže znalosti práce na PC, dokáže vysvětlit základní
práci s PC, ovládá klávesové zkratky. Dokáže pracovat se
základními programy a zpracuje v nich závěrečnou práci
na dané téma.
EKOLOG
Zná vodní toky a stavby, funkci ekosystémů a lesů, orientuje se v ochraně přírody.
EKONOM
Umí zapsat příjmy od členů kolektivu.Vysvětlí, proč je nutné evidovat příjmy a výdaje.Ví, co to jsou prvotní a druhotné doklady, jak vypadá paragon a pozná jeho náležitosti.
Ví, k čemu slouží dodací list a co má obsahovat.Umí vyplnit jednoduchý příjmový a výdajový doklad, vypsat poštovní poukázku typu „C“ a poslat peníze poštou. Ví, co má
udělat s poškozenou bankovkou a ví, jak se určuje její hodnota. Ví, co jsou valuty a zná zásady ochrany před odcizením a poškozením majetku. Umí majetek uskladnit.
KUCHAŘ
Zná pět způsobů úpravy jídel doma i v přírodě. Zná zásady
správného stolování. Pozná způsoby obživy z přírodních
zdrojů. V přírodě určí 10 druhů rostlin či keřů, které
je možné použít k přípravě jídel. Ovládá zásady hygieny.
KUTIL
Umí přišít knoflík a zalátat ponožku. Zhotoví nejméně
3 modely (zbrojnice, techniky, ohniště apod.). Umí zatlouci hřebík a zacházet s pilou. Dovede opracovat samorost.
Umí zabalit balíček a odeslat ho poštou.
PRŮZKUMNÍK
Umí se orientovat podle mapy; ovládá topografické značky; umí se správně obléci, maskovat a pohybovat v terénu;
ovládá nejméně 3 druhy tajného písma; určuje světové
strany podle přírodních jevů; zná 15 zvířat a 5 jejich stop;
přenocoval sám v přírodě.
SPOJKA
Umí Morseovu abecedu, českou hláskovací abecedu a ovládá signalizaci. Zná zvukové signály používané v ČR a ví,
jak se zachovat, když zazní a co znamenají.
SPOLEČNÍK
Zná základní pravidla společenského chování a odpovídajícím způsobem jedná v rodině, v oddíle i ve společnosti.
Umí uvítat hosty doma, v klubovně i na táboře, zná základní pravidla podávání pokrmů a nápojů. Zvládá základy
společenských tanců a zná alespoň 5 společenských her.
STŘELEC
Umí bezpečně zacházet se vzduchovkou a zná její údržbu.
Zasáhne 3x míčkem z 5 hodů cíl o průměru 3 m vzdálený
15 m. Při střelbě ze vzduchovky sestřelí vleže na vzdálenost 10 metrů z deseti ran alespoň 7 špalíčků. Zná bezpečnostní předpisy při střelbě.
TÁBORNÍK
Umí postavit stan, zacházet s nožem, sekerou a pilou.
Ví, jak správně uložit věci v batohu, zná obsah krabičky
poslední záchrany. Umí postavit 5 druhů ohniš a zahladit
po nich stopy. Pozná zvířata a dokáže o nich říci základní
informace. Zná a umí použít pochodové značky.

ZDRAVOTNÍK
Zná zásady správné výživy, rizika návykových látek. Umí ošetřit různá poranění, Zná
úlevové polohy souvisící s poskytováním první pomoci
i s postupy při improvizovaném odsunu zraněného, kontroluje a hlídá (popřípadě doplňuje) obsah zdravotnické
brašny. Zná zásady hygieny a ovládá obvazové techniky.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Vážení rodiče,
i když současná situace není zrovna moc příznivá a Covid-19
neustále ztěžuje naše životy na každém kroku, pevně věříme, že se situace brzy zlepší. Proto bychom Vám rádi
nabídli možnost příměstského tábora.
KDY: od 19. 7. 2021 do 23. 7. 2021
KDE: Děti by ráno (7.30 hod.) přicházely na hasičárnu
SDH Obecnice. Odtud by se následně vedl program zaměřený na ochranu zdraví, pohyb v přírodě, ochrana přírody,
hasičská tématika, apod. Program by probíhal do 16.00 hod.
STRAVA: dopolední a odpolední svačina vlastní, obědy
zajištěny ve Staročeské hospodě v Obecnici
VĚKOVÁ SKUPINA: od 6 do 15 let
CENA: pouze vynaložené náklady uskutečněné během
týdne, obědy (cena bude upřesněna), drobný sponzorský
dar na účet SDH Obecnice pro oddíl MH: členové MH SDH
Obecnice 250 Kč, nečlenové MH SDH Obecnice 300 Kč
Maximální kapacita: 25 dětí
Tato zpráva nám slouží pro zjištění zájmu. Pokud máte
o tuto akci zájem, zašlete nezávaznou přihlášku na e-mail:
mhobecnice@seznam.cz. Uve te jméno dítěte, které by
se zúčastnilo, a jeho věk. Podle zájmu budou během dubna
rozesílány závazné přihlášky.
Členové MH SDH Obecnice mají přednost před nečleny
organizace. To ale neznamená, že se na Vaše dítě nemůže
dostat. Proto nemějte obavy se ozvat.
Mili Kotápišová
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Únor bílý, pole sílí.
Březen - za kamna vlezem.
Únorová výuka pokračovala svým hektickým tempem.
Žáci třetí třídy si v distanční výuce našli čas na tvoření,
četbu a sport. Během výuky jsme se věnovali zdravému životnímu stylu, naplnění volného času zájmovými činnostmi. Děti ve volném čase tvořily návrhy masopustních masek (k připomenutí tradic), navrhovaly zimní svetry. S příchodem pěkného slunečného počasí jsme tvořili návrhy
jarních tenisek a bund. V současné době se věnujeme kromě běžné výuky i plánování toho, co budeme dělat na jaře.
Chystáme se zapojit do výtvarné soutěže Jičín – město pohádek, tvoříme plakáty s chráněnými živočichy Brd. Nyní
na začátku března se hodně věnujeme knihám. Během hodin českého jazyka si připomínáme tradiční autory a ilustrátory dětských knih. Čteme si v dětských časopisech
(Sluníčko, Mateřídouška, Rozmarýnka). Zajímáme se
o probouzející přírodu, čerpáme informace z časopisů, které jsou k dispozici ve škole, např. Nika. Samozřejmě nezapomínáme i na moderní informační zdroje (i když nás tedy
opravdu dokáží hodně potrápit).
Těšíme se na klidné dny v plném zdraví. ☺
Mgr. Jana Pokorná

5. třída
Protože v předmětu Člověk a svět právě probíráme dějiny, hodně tuto látku propojujeme i s literaturou. Jedním
z témat byly pověsti. Děti měly za úkol si z několika pověstí vybrat jednu, kterou zpracují ve formě komiksu.

Martina Dušková – Dívčí válka

Masopust v 1. třídě
Poslední den masopustu, v úterý 16. 2. 2021, proběhl
v 1. třídě MZŠMŠ Obecnice projektový den „Masopust
ve třídě“.
Cílem tohoto projektu bylo seznámení se se zvyky a tradicemi období masopustu. Téměř všichni žáci 1. třídy si
připravili krásné masky. Většina žáků měla novodobé masky, ale objevily se i masky tradiční. Po třídě se hemžili spidermani, pirát, dinosaurus, jednorožec, kuchařky, bába
s nůší, myška se sýrem, motýlek, brouček, zdravotní sestřičky, policista, kovboj, rytíř, žirafa, včelka, princezna,
uklízečka s kbelíkem aj. Žáci pracovali dle pokynů třídní
učitelky Mgr. Evy Bízové, která si pro ně připravila pestrý
program. Děti luštily křížovku, počítaly jitrnice, četly básně a přemýšlely nad hádankami. Vzhledem k epidemické
situaci a vládním omezením sice neproběhl masopustní rej,
ale alespoň jsme si na chodbě zahráli několik masopustních pohybových her. Masopustní veselici jsme ukončili
symbolickým pochováním basy.
Tento projektový den přinesl všem zúčastněným mnoho
zážitků a radosti.
Mgr. Eva Bízová

Rudolf Červenka – O praotci Čechovi
Mezi další úkoly
v literatuře byl
zařazen také tzv.
„diamant“. Tato
metoda je vhodná
k porovnávání dvou
protikladných témat. Z dějin jsem
tedy pro děti zvolila porovnat osoby
Ludmily a Drahomíry. Děti to zvládly skvěle.
Práce dětí:
Jana Varvařovská
Za 5. třídu
M. Kotápišová
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Tvůrčí psaní
Co si za peníze nekoupíme se dozvíme
v úvahách od Vojty a Lukáše Kadlecových.

Co si za peníze nekoupíme
Co si nekoupíme za peníze? Za mě to je určitě štěstí,
láska, spokojenost a spousta dalších krásných pocitů, které člověk prožívá. Ano, někdo může namítat, že to tak
není, ale tohle je jen můj pohled. Každý si
může říkat, co chce, ale za mě se má věc
takto: za peníze si můžeme koupit spoustu
krásných věcí, které nám udělají radost,
může to být oblečení, nové auto nebo to
také může být pěkná dovolená.
Ale co, věci se brzy okoukají a už nás nemusí bavit. Za to třeba pocit lásky nebo
štěstí, ten nás bude naplňovat neustále
a udělá nás lepšími lidmi, než jsme. Za to
drahé věci nás nikým neudělají. Nejdůležitější je, aby byli
všichni šastní a spokojení. A věřte nebo ne, za peníze
si štěstí nikdo nekoupí.
Vojtěch Kadlec, 9. třída
Je pravda, že peníze k našemu životu patří a mnohdy
nám usnadňují cestu k určitým věcem. Ale věci nejsou zase
až tak důležité! Člověk by se neměl nechat ovlivnit silou
peněz. Ale bere to takhle každý? Podle mého názoru je na
prvním místě zdraví, které si nikde v obchodě nekoupíme.
Láska, štěstí, rodina mají daleko větší význam než peníze.
Myslíte si, že bohatí lidé jsou šastní? Že jim nic nechybí?
Opak je pravdou. Peníze nevyřeší naše problémy a ani nám
nedokáží zařídit šastnější život. Možná nebudu mít všechno, ale s mojí rodinou a pravými přáteli mi nic chybět nebude.
A jak říká staré řecké přísloví: „Když promluví peníze,
pravda zmlkne!“
Lukáš Kadlec, 9. třída

Tvůrčí psaní ve 4. třídě
Během měsíce února si žáci čtvrté třídy vyzkoušeli, jaké
to je být spisovateli. V hodinách českého jazyka se věnovali „tvůrčímu psaní“. Jako inspirace k tvorbě textu posloužilo masopustní úterý, kdy si žáci zopakovali tradice, zvyky a vše s ním spojené. Čtvráci, v roli spisovatelů, dostali
šest slov (ZIMA, KAMARÁD, MASOPUST, KOBLIHA,
MASKA, PŘÍHODA), které museli zakomponovat do svého vlastního příběhu. A pak se to stalo… Všichni zapojili
svou fantazii a vyprodukovali veselé texty. Svá díla pak
každý přečetl na „spisovatelské konferenci“, která byla
uspořádána v hodině českého jazyka. Ostatní spisovatelé,
v rolích posluchačů, přečtená díla ohodnotili. Všem žákům
se práce skutečně vydařila. Tady je malá ochutnávka…
K. Strmisková

Srandovní masopust
Bylo, nebylo jedno ráno. Byl masopust a hlavně veliká
zima. Po obědě jsme šli ven podívat se s kamarády na průvod. V tom momentu se stala příhoda. Protože jsme neměli
udělané koblížky. To byl veliký průšvih, protože koblihy se
na masopust musí péct, aby se mohly prodávat. Bylo také
jedno pravidlo - museli jsme mít na sobě masky. My jsme
ale žádnou masku neměli a bez ní mě na masopust nepustili. Tak mě napadlo, že bych si mohla udělat masku z pytle.
Vzala jsem papírový pytel, vystřihla do něj díru pro hlavu
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a na přední stranu napsala velkým písmem HLADKÁ
MOUKA. Maska se kamarádům moc líbila, hodně se smáli.
Masopust jsme si všichni moc užili a chutnali koblížky.
Už se moc těším na další masopust příští rok.
Lucie Švehlová

Kamarádi z masa
Byli jednou malí kamarádi z vepřového masa, kteří bydleli v ulici Prase č. 12, bylo to v únoru. Tento měsíc je
masopust, takže museli najít dobrovolná masa, která se
obětují na masopustní jarmark. Nikdo se ale nebál, protože
byl masopust a nesmí se jíst maso. Tak se tam vydali čtyři
nejlepší kamarádi: Péa, Honza, Vojta a Karel. Byli tam
jednu hodinu a začínala tam být velká zima. Stmívalo se,
Péa ze strachu kousnul Honzu, který spal. Když se vzbudil, tak mu ukousnul jeden prst, a pak si oba všimli koblih,
na které dostali obrovskou chu. Dívali se, jestli Vojta
a Karel spí a naštěstí spali. Takže si šli Péa a Honza pro
objevené koblihy. Najednou se ale stala příhoda. Byla taková, že začalo ráno a kamarádi viděli, jak k nim jdou lidé.
Tak rychle udělali mrtvoly. K Péovi přišel pán a vzal ho na
svůj stánek. Honzu vzali na původní stánek s maskami.
Když Honza řekl Vojtovi a Karlovi, co se stalo, tak zpanikařili a utekli do ulice Prase č. 12. Pak už Péu nikdy nespatřili! V ulici Prase č. 12 dodnes stojí socha Péti. Jednou se
ale chystali zničit Péův dům, ale to se jim nepodařilo.
Najednou z domu vyšlo maso Péa a všichni byli šastní
až do snězení.
Adam Kakus

Masopust a kobliha
Jednoho dne zbývaly dva dny do masopustu. Ale já jsem
nevěděla, co budu mít za masku, protože se mi kupované
masky nelíbí. Nenapadlo mě nic jiného, než si tu masku
vyrobit sama. Tak jsem zavolala kamarádům a sešli jsme se
u nás na zahradě. Moje mamka zatím upekla koblihy s jahodovou marmeládou. Najednou se stala příhoda, začalo
sněžit jako v zimě. Když jsme snědli všechny koblihy, tak
nás něco napadlo. Každý si vyrobíme masku, toho co máme
nejraději na masopustu. Moji kamarádku Nelu napadlo
vyrobit si masku koblihy. A dali jsme se do práce. Do večera jsme měli masky hotové. Když kamarádi odešli, byla
jsem tak unavená, že jsem si šla hned lehnout. Během
chvilky jsem usnula. Zdál se mi sen, že moje máma dělá
koblihu. Kobliha byla obrovská, byla větší než já. Měla oči,
nos, pusu a dokonce i ruce a nohy. A spolu s koblihou jsme
se prali v masopustním průvodu. Najednou jsem se probudila a sen s koblihou byl pryč. Byl krásný den, venku napadlo hodně sněhu. Oblékla jsem se a šla jsem postavit sněhuláka, iglú a kopeček na bobování. Jezdila jsem celé dopoledne. Odpoledne jsem pozvala všechny kamarády k nám
na zahradu. Sníh jsme si všichni pěkně užili. Následující
den jsme si všichni oblékli vyrobené masky a šli na masopust.
Adéla Prokešová

3. třída - distanční výuka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Zima a sníh nás obklopoval i v únoru a všichni si tak mohli užívat zimních radovánek. Ani ve školce jsme nezaháleli, a pokud to počasí dovolilo, vzali jsme lopaty a boby a
užívali jsme si s dětmi sportování na sněhu. Proběhla také
soutěž v jízdě na lopatách, kde se projevila dětská soutěživost a hodně jsme si to všichni užili.
Nejen při sportování je zábava, ale i učení formou hry děti
velmi baví. Děti se dozvěděly spoustu nových informací,
jako jsou časové pojmy, roční období, naučili jsme se novou písničku, zahráli jsme si divadlo a také jsme tvořili
krásné práce a spoustu dalšího. Starší děti z Žabiček si
zahrály na různá povolání, také se na chvíli staly pekaři,
kdy si umíchaly těsto a upletly krásné houstičky.
Ve středu 17. 2. 2021 se konal v naší školce karneval! Děti
se proměnily v pohádkové bytosti, zvířátka a další postavy

z kouzelného světa dětské říše. Po svačince se obě třídy
sešly ve třídě Berušek. Karneval jsme zahájili trochou historie o masopustním veselí. Poté následoval program pro
děti. Prvním zábavným úkolem byla známá taneční hra.
Zvolený předmět, v našem případě molitanový balónek,
musely taneční páry udržet mezi svými čely. Následovala
židličkovaná, skákání v pytlích, ptačí tanec, soutěž, kdo
nejrychleji namotá provázek s bonbonem kolem tužky.
Nechyběl volný tanec a sladké odměny. Děti si užily hodně
legrace a zábavy.
Zima se už pomalu vzdaluje a my se všichni
těšíme a vyhlížíme jaro, kdy nás sluníčko
ohřeje a dodá nám dobrou náladu a spoustu
energie. V březnu na děti čeká ve školce opět
plno nových vědomostí, práce, ale i zážitků.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Březen, za kamna vlezem,
duben ještě tam budem…
U kamen bude ještě příjemněji s knihou, kterou si můžete
vypůjčit v naší knihovně. Nabídka je široká. Pokud byste
si přece jen nevybrali, můžete ještě vybírat v katalogu
knihovny Jana Drdy v Příbrami: https://pribram.tritius.cz/.
Seznam požadovaných knih pište do e-mailu, či volejte.
Knihy objednám a dám Vám vědět, kdy budou k vyzvednutí - případně dovezu až domů.
Veškeré aktuální informace můžete již sledovat i na aktualizovaných internetových stránkách knihovny:
https://obecnice-knihovna.webnode.cz/
Internetové stránky stále vylepšuji a aktualizuji. Věřím,
že až bude příznivější situace, přibyde toho na stránky ještě daleko víc.
Zatím na stránkách najdete základní informace o knihovně, a především odkaz na katalog knih. Dále je tam zveřejněna otevírací doba a odchylky od ní (kterých je v současné době bohužel víc). Najdete tam informace k výtvarnému
kroužku, akcím a další zajímavé odkazy.
Kromě akcí pořádaných knihovnou se můžete na „webovkách“ také dočíst o aktivitách na faře. Plánovány jsou jazykové, kreativní i pohybové kurzy pro děti, pro dospělé i
pro seniory. Aktuální nabídka bude zveřejněna po vyhodnocení výsledků ankety, kterou jste jistě všichni poctivě
vyplnili.
Moc se těším, až se ve zdraví budeme opět moci
pravidelně setkávat!

Nové přírůstky do fondu
Knihovní fond se v průběhu dubna opět rozroste o nové
skvosty. K vypůjčení nebudou jen nové publikace, ale nově
také společenské hry pro děti i pro dospělé.
Kromě společenských her si budou moci registrovaní čtenáři půjčit tematické kufříky obsahující knihy a různé dokumenty k vybranému tématu. Kufříky budu podle úspěšnosti a možností dále doplňovat a rozšiřovat jejich nabídku.
První kufříky, které budou k dispozici, budou na téma
„Logopedie“ a „Čas kolem nás“.

Nalžovice
Vzhledem k opatřením zatím není možné zahájit prodejní
výstavu dekorativních výrobků z Nalžovic. O zahájení prodeje budete informováni.

Správná odpově
z minulého čísla

na Einsteinovu hádanku

V minulém čísle byla zveřejněna pro zahřátí mozkových
závitů Einsteinova hádanka. Omlouvám se za chybu v minulém zpravodaji, kde jsem slibovala, že se odpově dozvíte na konci rubriky únorového čísla. Zda se Vaše předpoklady a výpočty ubíraly správným směrem, se dozvíte nyní:
Rybičky chová majitel zeleného domu, který pije kávu,
kouří cigarety Rothmans a národností je Němec.
Ostatní sousedé:
Žlutý dům – Nor – pije vodu – kouří Dunhill – chová kočku.
Modrý dům – Dán – pije čaj – kouří Marlboro – chová
koně.

Červený dům – Brit – pije mléko – kouří PallMall – chová
papouška.
Bílý dům – Švéd – pije pivo – kouří Winfield – chová psa.
Byly vaše tipy správné? ☺

BEČÁNOVSKÁ KRASLICE
Bohužel ani tyto Velikonoce neproběhnou v klasickém duchu, ale
opět z domova. Vyhra te si Velký
pátek 2. dubna 2021 na kraslicování. Vyrobte, ozdobte, upečte, vystřihněte, omalujte či
použijte jakoukoliv jinou techniku a vytvořte originální
velikonoční kraslici. Její fotografii mi pošlete, a já pro Vás
připravím nadílku.

Velikonoční
tematická vycházka
Ve dnech od 30. března
do 4. dubna bude opět
možno vyrazit ven na
připravenou vycházku, poznávat a bavit se.
Trasa tentokrát bude od parku před prodejnou Coop →
na zelenou linii → k Octárně → směr Staročeská
hospoda → koupaliště → prodejna Coop.
Vyluštěné tajenky a fotky z výpravy zasílejte na Facebook
knihovny nebo na e-mail obecniknihovnaobecnice@email.cz.
Malé odměny budou k vyzvednutí následující týden
(od 6. dubna).
Tentokrát bude celkem 34 „stanoviš“ a pozor malé zpestření! Na desátém a dvacátém stanovišti budete mít za úkol
najít v okolí truhličku s hádankou. Kdo hádanku uhodne,
bude si moci z truhličky vzít jednu malou laskominu nebo
maličkost.

Výtvarný kroužek VŠEZNÁLEK
Tento školní rok
již kroužek Všeználek pro děti
z MŠ a ZŠ probíhat nebude. Žádám proto rodiče,
aby si po předchozí domluvě se
mnou přišli vyzvednout peníze
za kroužek. Budu
se na děti opět těšit následující školní rok. Věřím,
že již budeme moci tvořit bez omezení.

Výlet po krásách Brd
Výletníci nezoufejte, my se na ten výlet dostaneme. Na jaře
to sice nestihneme, ale určitě nám to vyjde v létě nebo na
podzim. Plán zůstává stále stejný – první zastávkou budou
bunkry na Jordánu, dále pojedeme přes zámeček Tři Trubky a následně si projdeme Muzeum Středních Brd ve Strašicích. Po obědě nás bude ještě čekat návštěva Vodního
Hamru v Dobřívi.
Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
O městě, kde byl zavražděn
nepohodlný generál
(pokračování z předchozího čísla OZ)
K chebskému hradu se váže také řada zajímavých příběhů a pověstí a s jeho dějinami je spjato mnoho významných historických událostí. Nejdramatičtější událost se
ale na hradě odehrála v průběhu třicetileté války a souvisí
s oním nepohodlným generálem, jenž se nesmazatelně zapsal do historie Chebu. Takto jí líčí historické pojednání
s názvem „Krvavá hostina aneb mord Valdštejnových věrných na chebském hradě“, které jsem našel na internetu
a je zpracováno podle článku historika PhDr. Tomáše Dostála. Dne 24. ledna roku 1634 podepsal český král a římský
císař Ferdinand II. patent, kterým zbavil dosud nepostradatelného Albrechta z Valdštejna vrchního velení císařské
armády. Všem generálům, důstojníkům i prostým vojákům
se přikazovalo, že nemají již nadále zachovávat věrnost
a poslouchat rozkazy jak právě sesazeného generalissima,
tak jeho posledních věrných, polního podmaršálka Christiana von Ilova a generála jezdectva a současně Valdštejnova švagra hraběte Adama Erdmana Trčky z Lípy. Patent
uzavírala věta, která se rovnala vynesení rozsudku smrti
nad Valdštejnem a hrstkou zbývajících příznivců. Tato klíčová pasáž zněla: „Hlavu spiknutí a její nejvýznamnější
spojence, pokud to bude možné, zajmout a dopravit do Vídně nebo jako usvědčené provinilce zabít.“ Pod dojmem
těchto neblahých událostí nezbývalo Valdštejnovi než prchat a pokusit se uniknout z dosahu císařské autority.
Kruh kolem něj se promptně uzavíral. Zvolil jedinou možnou trasu, přes Plzeň mířil dále na západ, do Chebu,
odkud chtěl vejít v kontakt s nepřáteli habsburské monarchie operujícími na říšském území. V Plzni past ještě nesklapla, 22. února 1634 Valdštejn město v nejvyšším spěchu opustil. O dva dny později mezi čtvrtou a pátou hodinou odpolední vjel Valdštejn, v doprovodu přibližně půl
druhé tisícovky vojáků a jen s několika málo zavazadly, do
chebských bran. V noci na 25. února se tři muži pocházející z ostrovního království, podplukovník Trčkova pěšího
pluku a zároveň velitel města Chebu John Gordon, další
podplukovník z téže jednotky Walter Leslie a konečně dragounský plukovník Walter Butler, dohodli na fyzické likvidaci prchajícího a zlomeného psance i jeho blízkých. Jako
první měli přijít na řadu Valdštejnovi poslední spojenci,
Christian von Ilov, Adam Erdman Trčka z Lípy, Trčkův
švagr Vilém Kinský ze Vchynic a rytmistr Heinrich Niemann, vojenský kancléř vévody frýdlantského. V pozvání
na slavnostní banket, jenž ve svém domě stojícím v areálu
chebského hradu pořádal podplukovník Gordon, nespatřoval ani jeden z výše jmenovaných neblahé znamení. Nic
netušíce dorazili všichni čtyři 25. února kolem šesté hodiny odpolední na místo činu. V pošmourném a nevlídném
dni se již těšili na bujarou hostinu. Vše z počátku skutečně
probíhalo podle jejich optimistických očekávání. Mimořádně bohatá tabule, podpořená navíc potoky piva a vína, se
zdála naplnit představu příjemně prožitého večera. O tom,
jak moc se mýlili, se Valdštejnovi věrní přesvědčili velice
brzy. Aniž to pozvaní tušili, celý hradní komplex byl pevně
v rukou Butlerových mužů, veškeré únikové a přístupové
cesty byly obsazeny. Mezi sedmou a osmou hodinou podplukovník Leslie potají nařídil vytáhnout padací most a uzamknout hradní bránu. Krátce poté, jak blesk z čistého
nebe, vtrhlo do hodovní místnosti první vražedné koman-

Chebský hrad - v popředí základy Gordonova domu, dějiště
tzv. Krvavé hostiny

do vedené podplukovníkem Butlerova dragounského pluku
Walterem Geraldinem, který ani na vteřinu nezaváhal
a vykřikl smluvenou frázi: „Wer ist gut Kaiserich?“ Gordon, Butler a Leslie vyskočili od prostřeného stolu a odpověděli: „Vivat Ferdinandus! Vivat Ferdinandus!“, načež se
v protějších dveřích objevila druhá část netrpělivě čekajících vrahů v čele se setníkem Walterem Deverouxem, jenž
doplnil: „Und das ganze Haus Österreich.“ Gordon, Butler a Leslie střelhbitě tasili kordy a spolu s ostatními se
vrhli na naprosto šokované a neozbrojené hosty. Vilém
Kinský nestačil zřejmě ani pochopit, co se děje a již se sesul
na stůl, zasažen mnoha smrtelnými ranami. Christian von
Ilov se prodral ke svému kordu, jenž na počátku hostiny,
stejně jako jeho tři společníci, pověsil na připravenou zástěnu. Jako šílený kolem sebe sekal a bodal, lehce zranil
Leslieho, ale vzápětí podlehl přesile. Také Trčka kladl zoufalý odpor, ač na něj pršela rána za ranou, hrabě stále neklesal. Byl snad nesmrtelný? Vojáci jen těžko skrývali překvapení. Nechápavě na Trčku hleděli. Ten beze zbytku využil momentu překvapení. Vybičován strachem o život se
pouze holýma rukama dokázal probít ven z komnaty, sotva
popadaje dech, prchal chodbou. Jenom pár kroků ho dělilo
od bezpečí. Doklopýtal ke vchodovému portálu. Stráž mu
vyšla v ústrety. „Heslo“, tázala se. „Svatý Jakub“, vyhrkl
zadýchaný, zkrvavený a na smrt vyděšený hrabě. Omyl!
Valdštejnské heslo již neplatilo. „Dům rakouský“, to byla
správná odpově . Pažby mušket srazily Trčku na hrubou
podlahu. Velitel stráže se zvědavě sklonil nad omráčenou
obětí. A hle! Žádné čáry či zásah vyšší moci. Nesmírně pevný krunýř z pravé losí kůže oddálil nevyhnutelné. Voják se
ušklíbl, nadzdvihl provizorní brnění a zasadil fatální ránu.
Vražednému běsnění na malou chvilku unikl i poslední
z hostů, rytmistr Heinrich Niemann. Těžce raněný se z posledních sil dovlekl do kuchyně přiléhající k hodovní síni.
Pronásledovatelé mu však byli v patách a neznali slitování. O několik desítek minut později ukončil v Pachelbelově
domě na chebském náměstí setník Walter Deveroux jediným bodnutím hrubou partyzánou dramatickou životní
pou Albrechta z Valdštejna, bývalého vrchního velitele
habsburské armády, vévody frýdlantského, meklenburského, zaháňského a hlohovského.“ Než ale dojdu k domu,
kde skonal generalissimus všech katolických vojsk habsburské říše a největší vojenský podnikatel Albrecht z Valdštejna, tak se cestou zastavím ještě na několika zajímavých místech tohoto památkami oplývajícího města.
(pokračování v dalším čísle OZ)
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 9. část
V posledních dvou částech jsme se pohybovali na bývalém polesí Skelná hu, a tak se zase vrame k Obecnici,
na Klobouček.

Jedlová studánka: ve vlhkém, vzrůstném porostu
mohutných jedlí, smrků a olší u úvodního panelu naučné
stezky s lavičkami. Její historie je naprosto stejná jako
u Smrkové studánky.
Studánka U Kloboučku: „hlavní“ a nejsilnější pramen
i s malou nádržkou, dříve využívaný obyvateli bývalé hájovny. Obnoven v roce 1986 z iniciativy vedoucího lesní
správy pana Chlupsy; práci provedli bratři Karel a Bohumil Kryllové. O údržbu pramene, stříšky i nádržky a o pořádek se průběžně starali a starají trampové z T. O. Fabián
pod vedením Jirky Hylána, za což jim patří velký dík.
Obrázek sv. Martina byl instalován v roce 2015; hajný
Martin Juráň pak však odešel na rodnou Moravu.

Tento vrch a jeho okolí je jedním z nejzajímavějších
lokalit ve středních Brdech, a to díky pestrosti lesních porostů a vystupujícím slepencovým skaliskám. Fragmenty
původních listnatých a smíšených lesů se zachovaly nejen
v příkré stráni nad bývalou hájovnou a loukou, ale i pod
nimi. Tyto lesní porosty byly zašetřovány již původními
majiteli zdejších lesů před vznikem VLS. Zajímavé je, že
po spodní hranici louky a lesem směrem k Obrázecké cestě
probíhala hranice mezi panstvím dobříšským a hořovickým; samotná hájovna již patřila k panství hořovickému
a proto náležela do obce Hvozdce, osady Mrtník. Po vzniku
VLS zde byla vyhlášena lesní rezervace, takže se zde netěžilo. Zhruba před třiceti lety se projevily snahy využít potenciálu zdejších bohatých stanoviš k přirozenému zmlazení listnatých dřevin. V přestárlých porostech se začala
postupně provádět zdravotní těžba, po které byly části porostů oplocovány, aby se zde omezil vliv zvěře. Výsledkem
je vytvoření spodních porostních etáží, tvořených bukem,
klenem, jedlí, lípou, jilmem, jasanem, třešní aj. Horní etáže, tvořené smrky, jedlemi, buky, javory kleny i mléči, jasany, jilmy, lípami s vtroušenými borovicemi, modříny a třešněmi je ve věku 200 – 300 let a někteří jedinci zde dosahují
skutečně impozantních rozměrů.

Buková studánka: u Kloboučské cesty v původním stavu. Jedná se vlastně o dva prameny – silnější a slabší,
schované pod placatými kameny, které byly ponechány
v polopřírodním stavu. Jen les v okolí se mění…

Více informací můžete získat, když si projdete trasu lesnické naučné stezky, která zde byla otevřena v září 2018.
A nyní se konečně dostáváme ke studánkám - na trase
naučné stezky jsou čtyři:
Smrková studánka: ve smrkové tyčovině kousek od Zelené linie; v roce 1993 byla obnovena a opatřena stříškou
pana Záborce (tenkrát zde byla paseka po těžbě). V roce
2018 opět vyčištěna a opatřena stříškou vyrobenou kolegy
ze Správy služeb Mirošov.

Václav Pernegr

UZÁVĚRKA
dubnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v pondělí 12. dubna 2021
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LÉKAŘ A VY • Zas něco jiného než-li jen covid
Každý rok u nás dostane asi 35 tisíc pacientů
umělý kloub. I do téhle oblasti te zasahuje covid, protože plánované výkony se zatím nedělají, navíc se
méně hýbeme, a to má na kloubní chrupavku negativní
dopad, někomu roste váha a tím zatížení kloubů. Moderní
medicína umí poškozené a nefunkční klouby nahradit,
a tak se zatím můžeme o chytrých endoprotézách a o tom,
co klouby trápí, něco nového dozvědět. Artróza je nemoc
z opotřebení. Nejčastěji postihuje lidi s nadváhou
a ve věku nad 50 let. Ale pomalu se stěhuje i do nižších věkových kategorií. Vyléčit se nedá, jen zpomalit a po nějakém čase je obvykle potřeba totální náhrada kloubu.
Při revmatickém onemocnění se jedná o zánět, který vzniká jako následek poruchy imunity, která se obrátí proti
své vlastní tkáni. Bez léčby se stav stále zhoršuje, klouby
se doformují a velmi se zhoršuje jejich funkce. I bez pandemie mají děti mnohem méně pohybu, než jsme měli my, kdy
jsme praštili s taškou po příchodu ze školy a hurá ven
a večer nás rodiče sháněli domů. Konkurence tabletů a počítačů je distanční výukou te ještě zvýrazněná a doba
prosezená u monitorů se znásobuje. Během dlouhodobé nečinnosti svaly ochabují a zkracují se a nedochází ani
ke správnému vyživování chrupavky. Tu si můžeme představit jako mycí houbu, při pohybu se zmáčkne a jakmile
se povolí, nasaje kloubní tekutinu a tím se do ní dostávají
živiny. Chrupavka žádné vlastní cévní zásobení nemá,
a tak je na výživě z kloubní tekutiny zcela závislá. Na metabolismus chrupavky působí pozitivně rybí maso s obsahem omega-3 polonasycených mastných kyselin. A tak jednou týdně ryba, klidně i tučná, je z hlediska kloubů velice
prospěšná. Pokud jde o potravinové doplňky, které nemají
vedlejší účinky, nelze říci, že při jejich užíváni bude kvalita
chrupavky lepší, ale bude zřejmě potřebovat méně léků na
bolest, které ale řadu negativních vedlejších účinků mají.
V otázce kloubních náhrad hraje roli i genetika. U některých pacientů se rychleji uvolní endoprotéza, protože mají
geneticky danou odchylku bílých krvinek. Ty agresivně
reagují na otěr z kloubní náhrady. Tyto částečky jsou větší než bílé krvinky, a ty je tak nemohou vstřebat. Ale protože jejich přirozenou funkcí je pohlcovat cizorodý materiál, začnou se v tomto případě vrhat na cokoliv v okolí

kloubní náhrady,
a to je bohužel pacientova kost, čímž
se
endoprotéza
z kosti uvolní. Genetika bude do budoucna hrát v ortopedii důležitou roli
při výběru kloubní
náhrady.
Další
možnou komplikací u kloubní náhrady kyčelního kloubu je její vykloubení. Díky moderním
materiálům se mohla velikost hlavice zvětšit a riziko komplikací snížit. Právě tak se díky moderním materiálům prodloužila i životnost endoprotézy. Největším rizikem se tak
stává infekce. Ale ne každá se projeví horečkou a hnisajícím zánětem. Může se projevit i jen předčasným uvolněním
endoprotézy. Navíc bakterie vytvoří na povrchu endoprotézy zvláštní biofilm, takže antibiotika se k nim vůbec nedostanou. Celá věc pak může skončit vyoperováním kloubní náhrady a novou operací, což je dost zdlouhavý a náročný výkon. Zdá se, že příznivý vliv na naši imunitu, a tedy
i na případný zánětlivý proces v oblasti endoprotézy, má
vitamin D. Ten se vlastně doporučuje i v dnešní pandemii
Covid-19. Čas hraje v případě selhávání endoprotézy zásadní roli. Snahou je v současné době vyvinout tzv. chytrou
endoprotézu. Představa je taková, že by byla vybavená speciálním senzorem a uměla hned v počátku zánětu vyslat
signál, třeba formou SMS lékaři. A ještě před tím, než-li by
bakterie vytvořily na povrchu endoprotézy neproniknutelný biofilm, mohlo by se z umělého kloubu vyloučit léčivo,
které by bakterie zahubilo. Takové senzory už existují, ale
jejich životnost je zatím v týdnech. Ale ortopedie potřebuje
senzory se životností desítek let. Je to jistě zatím vzdálená
budoucnost, ale přeci jen světlo na konci tunelu.
S přáním, aby se světlo na konci tunelu už brzy objevilo
i v případě pandemie Covid-19 upravila z veřejných zdrojů
Drsvo.

Alois Jirásek
Před 170ti lety se v Hronově narodil Alois Jirásek (1851–1930). Známe ho jako prozaika,
autora řady historických románů např. Staré pověsti české, Psohlavci, Temno, Skaláci,
F. L. Věk, ale také divadelních her. Nejznámější je Lucerna nebo Vojnarka. Učil na gymnáziu nejprve v Litomyšli, kde také vznikla kniha Filosofská historie, potom se s rodinou
odstěhoval do Prahy, kde pokračoval v učení i psaní. Jeho hru Lucerna hrál zdejší divadelní soubor Skalka v roce 1996 k 50. výročí existence lesního divadla Na Skalce a potom
ještě v roce 2014. V obecnické knihovně jsou k vypůjčení dvě vydání Starých pověstí
českých a Filosofská historie.
V Jiráskových sadech v Příbrami je pomník dílu Aloise Jiráska. Je to sousoší Lenky
a Vavřeny z Filosofské historie. Byl vytvořen v roce 1938 k 20. výročí vzniku Československa Václavem Šárou (1893–1951) z Příbramě.
Pravnukem A. Jiráska je současný herec Jan Antonín Duchoslav, známý např. z filmů Sněženky a machři, Rafáci a také
z mnoha televizních seriálů.
E.T.
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OCTÁRNA V.
V posledním díle povídání o Octárně se budeme věnovat
také jejímu okolí. Nedaleko Octárny za silnicí, která vede
do Svaté Dobrotivé stával komplex vojenských kasáren.
Budovy sloužící k vojenským účelům byly postaveny v letech 1954–1955. Uprostřed areálu stály dvě veliké jídelny,
u nich kanceláře, sklady munice a vojenských zásob.
V okolí se nacházely objekty sloužící k ubytování mužstva.
K vojenskému areálu patřily i dvě červené chaty postavené
nedaleko kasáren směrem k Obecnici části V Koutě. Jedna
sloužila k ubytování velitele kasáren, druhá sloužila
k ubytování vojenských poradců sovětské armády, kteří se
zúčastňovali různých vojenských akcí. Po útlumu vojenských aktivit sloužily chaty k občanským účelům. Jedna
z nich jako klubovna obecnických skautů. Jinak byly používány k ubytování rodin pracovníků Vojenských lesů
a brigádníků. Například zde bydlel František Zelenka s rodinou, Zdeněk Vyšín atd.

známkami - paní Varvařovské, panu Zdeňkovi Oktábcovi
a poděkování posílám i těm obecnickým, kteří na nás koukají z nebeských brdských výšin a této doby se nedožili paní Křivánkové, paní Kozárkové, panu Chlupsovi, panu
Kadlecovi, Pavlu Kaslovi staršímu a Josefu Kubínovi a Jirkovi Oktábcovi. Všem čtenářům děkuji za zájem, shovívavost a jejich připomínky.
Jan Zelenka

Bývalá kasárna

Za Planinskou cestou poblíž nynějších lesáckých bytovek stávala roubená chata, zvláštního půdorysu s velikou
dřevěnou terasou. Sloužívala vojsku k rekreačním účelům. Velká část budov v areálu časem chátrala a v kasárnách zůstávala jen malá skupina vojáků. Po roce 1989 zůstal areál opuštěn. Vojáci nakonec zbytky budov rozebrali
a sutí zavezli staré výcvikové okopy v okolním lese.
Když jsem se seznámil s vyprávěním starých pamětníků
o Octárně, tak přemýšlím, zda by nebylo lepší starou
Octárnu zachovat i s kulturním děním i jejím bývalým romantickým duchem a krásným vzhledem. Nádrž na pitnou
vodu mohla být vybudována někde jinde. Ale to je jenom
moje nesplnitelná touha a sen.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi poskytli cenné
informace a zapůjčili fotografie k seriálu o Octárně. Protože tento seriál vycházel v OZ v letech 2001–2002, děkuji
všem kteří k němu přispěli svým vyprávěním nebo po-

Jarní darování krve
Ve čtvrtek 11. března 2021 se konal opět jarní odběr krve dobrovolných dárců na transfúzní stanici
v Oblastní nemocnici Příbram. Celkem se sešlo 24 dárců. Tentokrát jsme žádné „nováčky“ mezi sebe
nepřivítali. Je smutné, že jsme se letos museli obejít bez oficiálního předávání plaket Prof. Jánského
na Obecním úřadě v Obecnici, ale bohužel současná situace a vládní nařízení nám to nedovolila.
Doufáme, že se budeme moci brzy sejít a plakety s radostí dárcům předat.
Za ČČK Obecnice
Michaela Uzlová a Veronika Kindlová
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Jiří Křivánek - obecnický rodák, autor mnoha krásných knih mysliveckých příběhů, odehrávajících se v přírodě hlavně vojenských výcvikových prostorů, poskytl pro Obecnický zpravodaj své
články, které se týkají našich Brd. Tímto mu ještě jednou děkuji. Věřím, že vás čtenáře zaujmou.
bs
Dnes to bude o loveckém zámečku Tři trubky.

Lovecký zámeček Tři trubky
Ještě donedávna byla řada památek v bývalém Vojenském újezdu Brdy skryta očím nejširší veřejnosti. Mezi ně
patří i lovecký zámeček Tři trubky, jehož jakoby pohádková stavba stojí sto třicet let v blízkosti soutoku Padrského a Třítrubeckého potoka. Stojí na samotě, uprostřed
lesů, a zvláště na podzim, kdy listy stromů začínají měnit
barvy, je zde úchvatně. Do konce roku 2015 spadal do vojenského újezdu Brdy v okrese Příbram ve Středočeském
kraji, od 1. ledna 2016 patří k obci Strašice v okrese Rokycany v Plzeňském kraji.
Téměř každý z nás již někdy zaslechl anebo dokonce sám
četl řádky knihy Střední Brdy - krajina neznámá brdského
spisovatele Jana Čáky, kde je malebně líčeno tzv. srdce
Brd. V slovech zaznamenaných autorem najdeme hezký
popis dvou srdečních "půlkruhů", které jsou tvořeny prvním severnějším, tedy hřebenem vrcholů Hlavy, Jordánu,
Toku a Koruny, a druhým jižnějším, tedy hřebenem směřujícím z výchozího vrcholu Koruny a dále mířícím na Brdce,
Malý Tok, Prahu, Paterák a Kočku. Obě tyto části se pak
sbíhají v hrotu pomyslného srdce, který je tvořen soutokem dvou potoků. A to Padrského a Třítrubeckého,
či chcete-li Reservy. Toto místo se nachází poblíž zámečku
„Tři trubky.“
Samotný areál loveckého zámečku Tři trubky leží na samotě při soutoku řeky Klabavy s Třítrubeckým potokem
a je přístupný po lesní silnici ze Strašic. Jedná se o postupně rostlou skupinu objektů, kde nejvýznamnější stavbou
je vlastní patrový zámeček. Na něho navazuje dřevěná kolonáda, která vymezuje obdélný dvůr a propojuje hlavní
budovu s přízemními ubytovacími a hospodářskými objekty.
Severozápadně od zámečku, ale v těsné blízkosti ostatních
staveb, stojí přízemní hájovna. Mimo areál stojí drobná
stavba bývalé vodní elektrárny s vodní nádrží a kanálem.
Okolí zámečku bylo původně parkově upraveno. Pozůstatky těchto úprav jsou dodnes zřetelné.
Zámeček si nechal postavit v letech 1888–1890 tehdejší
majitel lesů, kníže Jeroným Colloredo-Mannsfeld. Lesy
získal koupí od Vídeňského bankovního domu za 3 350 000
zlatých. Byla to dražba části majetku podnikatele B. H.
Stroussberga, který v roce 1875 zbankrotoval. Kníže zakoupil z majetku pouze lesy, pole a rybníky. Stav lesního
hospodářství na zbirožském panství byl v té době velmi
neutěšený v důsledku opakujících se větrných kalamit z let
1868 a 1870. Následně zasáhla lesní majetky i rozsáhlá
kůrovcová kalamita. Celkem bylo zničeno více než 3618 ha
lesa. Kníže by lesnicky osvícený a pořádal celou řadu významných lesnických exkurzí v obnovených lesích. Jedna
z nevýznamnějších se konala v srpnu roku 1888. Byla
uspořádána pro Českou lesnickou jednotu na panství Zbiroh a procházela jižně od tzv. české západní dráhy, kde byly
rozloženy knížecí Colloredo- Mansfeldské revíry Padrtě,
Dobříva, Strašic, Volešné a Hůrek. V rámci vycházky bylo
zjištěno, že Třítrubecké údolí patří svým krajinným rázem
a přírodním bohatstvím k předním lokalitám výše uvedeného panství. K vycházce byla vydána mapa, která zachycuje situaci v Třítubeckém polesí - Drei Röhren. Téhož

Dobové foto z roku 1899

Bývalá hájovna Tři trubky

roku syn knížete Josepha Colloredo-Mannsfelda Franz
Ferdinand Gundaccar von Colloredo-Mansfeld (1847–
1925) pověřil vyhotovením projektu významného vídeňského architekta, malíře a urbanistu Camillo Sitteho, který se nesmazatelně zapsal v umělecké urbanizaci některých našich měst, jako např. Ostravy, Olomouce či Liberce. V Sitteho projektech je zámeček uveden jako „Jaghaus
bei Zbirow“. Vlastní stavbu provedla vídeňská firma
Ing. Kohl, a to za cenu 180 000 zlatých. Dřevěná budova
je krásnou ukázkou doznívajícího romantismu se secesními prvky. Objekt měl především reprezentační charakter
a tomu odpovídalo i vnitřní vybavení. Vystaveno zde bylo
mnoho pozoruhodných loveckých trofejí, stěny zdobily
malby a rytiny s výjevy z loveckých scén a nejkrásnější
exempláře jeleních paroží. Také vnitřní zařízení bylo moderní a na úrovni; objekt měl i vlastní vodárnu a malou
vodní elektrárnu. Již od roku 1891 byl zámeček v dopisech
Franze Ferdinanda Gundaccara označován jako „Drei
Röhren“. Tento název byl přenesen z nedaleké hájovny
„Tři Trubky“, jíž se dle spisovatele Jana Čáky říkalo také
u Tří jelenů, dle říjících jelenů - v němčině Röhrer. Za první republiky byl nejčastěji nazýván „Lovecký zámeček“,
(pokračování na str. 14)
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Lovecký zámeček Tři trubky
(dokončení ze str. 13)

případně s dodatkem „U tří jelenů,“ posléze opět „U tří
trubek“.
Centrální stavba má zděné přízemí, na které nasedají dvě
roubená patra zakončená strmou sedlovou střechou. Štít,
zdobený ohýbanými trámy, je situovaný do zahrady a tyčí
se nad rizalitem a s prostornou lodžií. Obvodové stěny pater jsou roubené, z pravoúhlých trámů, vnitřní stěny jsou
zhotoveny z vyzděné hrázděné konstrukce. Ve zděné konstrukci dále nahoru je celá řad dýmníků, které odváděly
kouř z topení na dřevěné uhlí. Štít, směřující do nádvoří,
je architektonicky jednodušší. Hlavní budova je propojena
s několika hospodářskými budovami prostřednictvím roubeného loubí, které vytváří víceméně čtvercový uzavřený
dvůr. Loubí s hlavní budovou vytváří dojem uzavřeného
prostranství – nádvoří. Kryté loubí bylo vyzdobeno loveckými trofejemi až do roku 1928. Ve středu nádvoří je malá
bílá kašna se sochou dívky. Hospodářské budovy slouží
v současné době jako ubytovací prostory. Úhlopříčně proti
hlavní budově je v rohu nádvoří umístěna zděná rohová
budova s komínem. Ta slouží v současnosti jako kotelna.
Proti hlavní budově zámečku, stranou od uzavřeného
nádvoří (směrem k silnici), se nachází budova bývalé hájovny. V současné době slouží budova hájovny k ubytování
a v přízemí jsou skladové prostory správce objektu.
Do dvora vedou dvě ozdobné brány, z nichž jedna vede směrem k silnici a druhá do zahrady. Původní interiér zámeč-

Dobová pohlednice zámečku z roku 1909

ku se nedochoval. Byl několikrát přebudován, a to jak
za první republiky, tak během 2. světové války i po ní.
Některé změny byly více či méně necitlivé a narušily tak
původní architektoniku stavby. Odstraněn byl původní
obloukový portál nad balkónovými dveřmi a ve štítu byla
prolomena trojice nových oken. Balkón, který byl původně
visutý, nasedá dnes na zděnou břizolitovou přístavbu. Místo tří komínů, zůstaly pouze dva.
Pokračování příště
Jiří Křivánek

11. MĚSTEČKA A MĚSTA (III.) - Příbram
Pokračujeme v české historií, 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).
Dnes se vrhneme do víru historie našeho okresního města, která je velice obsáhlá a nevím, zda se mně povede vybrat to nejdůležitější.
První počátky Příbramě zahaleny jsou v úplném nedostatku zpráv, ale přesto nemohli bychom souditi na velké stáří
její, nebo málo úrodná krajina v krajích pralesních a bažinatých, jež při dosti vysoké poloze ovládána byla drsným
podnebím nemohla lákati k osídlení, jako tomu bylo spíše
v krajích polabských. Tolik myšlenka Ladislava Malého,
jak to bylo opravdu lze těžko posoudit, můžeme třeba věřit
kronikáři Václavu Hájkovi z Libočan a jeho bájím v Kronice české, o kterých jsme se učili ve škole. Například
o Libušině proroctví k r.733: „Widijim Wrch Březovay,
kterýž jest střijbra wnitř plnaj…“, nebo k době Nezamyslově: „ o švagru knížete Přijbralovi k r. 755…“, kde dál Hájek píše, že dal motykami kopati a našel mnoho stříbra, dal
si hrad postavit a nazvati podle svého jména a potomkové
poté upravili na Přijbram. První písemná zmínka o Příbrami je z roku 1216, kdy měl být majetkem zámožného pána
Hroznaty, od kterého tento majetek koupil pražský biskup
Ondřej.
Okolo biskupského sídla vyrostlo městečko s právem
tržním a s kostelem sv. Jakuba. Po smrti českého krále
Přemysla Otakara II. r. 1278 v zemi propukly vnitřní nepokoje a na církevní statky začali útočit biskupovi nepřá-

telé, kteří v dubnu 1289 vyplenili Příbram, obyvatele
zčásti pobili nebo odvlekli, tento vpád se brzy opakoval.
Po skončení nepokojů musel biskup do zpustošené Příbramě povolat nové osadníky v čele s lokátorem (lokátor byl
člověk, který organizoval činnost související se založením
nebo obnovou osady) Přemyslem, ten se poté stal prvním
rychtářem. První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic
(1343–1364) dal v Příbrami přebudovat dřevěnou tvrz na
nový hrádek z kamene, a oblíbil si jej tak, že zde pobýval
každý rok celý měsíc. Arcibiskupský statek se rozrůstal
o nové vsi, městečko nabývalo na významu. Prosperitu dokládá údaj z roku 1379, kdy zde bylo 77 usedlostí, lázeň,
30 hospod, 19 řezníků, í pekařů, 11 ševců, 4 krejčí a další
řemeslníci. Roku 1406 arcibiskup zvláštní listinou slavnostně potvrdil právní jistoty měšanů. Obyvatelé byli většinou Češi, ale bylo zde i dost Němců, kteří v okolí těžili
stříbrnou rudu. Když se v českých zemích vypuklo reformační hnutí mistra Jana Husa, postavila se Příbram na
stranu kalicha. Snad to bylo díky působení zdejšího rodáka pražského univerzitního mistra Jana z Příbramě. V letech 1421–1422 byla husitská Příbram napadena opakovaně katolickým pánem Hanušem z Kolovrat, který se na čas
zmocnil i opevněného příbramského hradu. Jak se dovídáme z kroniky Bartoška z Drahenic: „Příbramané, v obraně
(pokračování na str. 15)
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11. MĚSTEČKA A MĚSTA (III.) - Příbram
(dokončení ze str. 14)

města pouze pláňkami hrazeného nejistí, odhodlali se
8. září r. 1422 sami k útoku za vedení hejtmana svého Alšíka za pomoci orlického branného lidu Zmrzlíkova, jemuž
velel Absolon Kovářík. Spojenci husitští měli 300 pěších
a 18 jezdců proti Hanušovým 104 jezdcům. Bitka rozpoutala se mezi Hluboší a Čenkovem, pod lesem Komorskem.
Hanuš však Příbramské i spojence po urputné bitvě porazil
a 30 bojovníků pobiv, zajal 16 lidí urozených a 115 měšanů. Zbytek bojovníků se rozprchl po lesích.“
Jak píše Karel Valta v knize Po stopách utrpení a slávy
hornictva na Příbramsku: Je pravděpodobné, že před husitskými válkami občanstvo příbramské dolováním bohatlo a město rostlo. Roku 1406 pražský arcibiskup udělil
městu mnohé výsady za to, že hojně přispívalo na stavbu
hlavního pražského kostela. Roku 1525 se připomíná, že
Jindřich Pešík z Komárova udělil dolům zvláštní výsady.
Mnoho Přicházelo mnoho německých horníků z Krušných
hor začali se usazovat na Březových Horách. K hornictví
na Příbramsku bych se někdy vrátil samostatně. Vrátím se
k Příbrami a k životu tohoto městečka. Jak píše Ladislav
Malý v knize Příbramsko a Dobříšsko, že lze si obraz Příbramě z dob Václava IV. představit ze zápisů v urbářích
a rejstřících berničních o daních. Rozloha Příbramě nebyla tehdy příliš členitá: I. Vnitřní město – tj. domy nynějšího
náměstí (oppidum). II. Dubenecká ulice nyní Pražská.

Dnes to není žádná hračka být v Obecnici prodavačka.
Obdiv v této době máte, zboží v roušce prodáváte
pod vedením Veroniky, která slaví kulatinky...
Děkujeme našim milým paním prodavačkám
za jejich práci, které si velice vážíme...
ochotu a vstřícnost i dobře zásobený obchod.
Přejeme pevné zdraví a hodně sil!
Spokojení zákazníci

III. Milínská ulice později Dlouhá. Střed vnitřního města
representován byl chrámem, tehdy ovšem menším, v gotickém slohu, vedle něhož na severní straně k nynější budově
okresních úřadů i k východu prostíral se hřbitov, ke konci
18.století zrušený. Když poskočíme do 18 století, Karel
Valta ve své knize z roku1936 uvádí o Příbrami, že roku
1783 měla 3507 lidí. „Zkvétáním hor měnila se tvářnost
města. Z Příbrami doškové vyrostlo časem úhledné město.
Městská louka proměněna v dnešní sady, plaňkami hrazený hřbitov upraven, potůček protékající městem zrušen
atd.“ Magistrát prodal horníkům ladem ležící místa, a tak
vznikly ulice Milínská, Březnická, Hornická, Podskalí
aj…. Do roku 1843 bylo v Příbrami 431 domů. … Pražskému purkrabímu se podařilo, že byla zřízena „okrašlovací
komise“, aby město tolik navštěvované, mělo městský
vzhled. Stará krčma a škola proti kostelu byly zrušeny,
nerovné náměstí někde i vystřílením skály srovnáno
a dlaždičem vydlážděno. Při tom byly odstraněny i zbytky
hřbitova.
Určitě se k historii Příbramě vrátím, pokud vás tato historie opravdu zajímá, doporučuji knihu paní PhDr. Věry
Smolové Mlýny a lidé města Příbramě hor stříbrných. Jak
sama píše v předmluvě: „Všechny lidské příběhy, vyprávěné na stránkách této knihy se skutečně staly a všechny
osoby, které v nich vystupují, opravdu žily.“
bs

VERČO milá,
na „50“ nevypadáš...
Ve všem jasno máš,
pořád jako za mlada
života si užíváš...
Přejeme Ti společně,
aby sis narozeniny užila
a měla se báječně!!!
Kamarádky a kamarádi... máme Tě rádi!
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Původní prodejna Spotřebního družstva.

Prodejna potravin - Jednota. Zleva paní Slávka Sedláková,
Vlasta Nelibová, vedoucí pan Vojtěch Štamberk, ?, Marie
Klímová a Jana Kaslová.

Paní Sedláková, Nelibová, Klímová a pan Štamberk.

První zprava paní Růženka Kadlecová.

V prodejně se také vykupovaly borůvky... (foto z 60. let min. století).

Z archivu paní Marie Oberfalcerové (roz. Štamberkové)
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