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Tak nám na Podbrdsku nastalo jaro. Řekl bych, takové opravdu aprílové. Ono vlastně pokračuje už od března, jak počasím, tak životem v naší milé střediskové
republice. Nepřipadá vám tak trochu, co se u nás děje,
jako scénář k filmu Vesničko má středisková. Film byl
ale podstatně humornější, takový lidštější, chtěl jsem
tím vyjádřit, že byl o lidech. Ten současný aprílový
je spíš o zmatku, politikaření, leckdy až blbosti. Když
o tom přemýšlím, na druhé straně se v něm objevuje
i lidská obětavost, ochota něco zlepšit, bránit se té
blbosti, ale i hodně člověčího smutku. Trochu se ty nálady ve mně také perou, i díky aprílovému počasí.
Vždy je chvíli sluníčko, tlak jde nahoru, za chvilku
sněží, tlak jde dolů a zase sluníčko, tlak nahoru a sněží, tlak dolů… Odebral jsem se raději také dolu,
do sklepa, do dílny, tentokrát však do úkrytu před
vnoučátky. Zase jich tady bylo. Moc za mnou do sklepa nechodí, mám v dílně tátovo obrázek a nejspíš náš
filozof Toník si vymyslel, že ve sklepě straší pradědečkův duch. Není to pravda, protože kdyby mě táta duch

viděl při práci, určitě by odněkud přilétl pohlavek.
Dlouho jsem ve sklepě nevydržel, začal mi jejich řev
scházet. Však víte, jak je ticho, jde o nějaký průšvih.
Vyšel jsem hbitě na zahradu a pátral. Je to dobré, slyším je hulákat u sousedů. Všimli jste si, že vnoučata,
tedy děti, neumí mluvit potichu? Křičí na sebe i při
normální mluvě. Vrátím se ale zase k jaru. Také se
vám na zahradě uhnízdily sýkorky? Sameček koňadry
je normální pošuk. Od pěti hodin dokáže až do večera
svým pískáním hlídat svůj rajon nebo možná láká samičku. Když je hezky, provádí tenhle rituál až tři dny.
Pravda, za tři dny si zvyknete, je to méně násilné nežli „vnuččí“ řev. Musíme jim jarní pípání odpustit, nedávno, prvního dubna, měli svůj den ptactva. Nakoukl jsem do dubnových významných dnů. Třetího den
spodního prádla, dvacátého den marihuany, devětadvacátého den tance a třicátého, holky těšte se. Startuje se na Třemošné. Chlapi noste ten den helmy.
Já se budu ukrývat už od te ka.
bs

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
Vážení spoluobčané,
v minulých zpravodajích psal pan starosta Josef Karas
o problému třídění a ukládání odpadů. Mám pocit, že zpravodaj někteří občané vůbec nečtou a neznají nebo ignorují
i pravidla, která jsou dána zákony a vyhláškami. Kontejnery, do kterých se odkládá tříděný odpad, mají určeno,
co do nich patří a mnohokrát to bylo různou formou publikováno. Co dělá za obtíž Vám, kteří necháváte kartonové
krabice u tříděného odpadu, abyste je v týdnu nebo v sobotu rozložené odnesli či odvezli do sběrného dvora? Nebo
proč odkládáte vedle kontejnerů pytle s netříděným odpadem a se zbytky jídel, které kočky nebo psi roztrhají?
S prominutím, ten „sajrajt“ musí uklízet pracovníci, které
obec zaměstnává. A rozhodně to není nic příjemného,
to si snad dovedete představit. Pan starosta psal, že pokud
jsou některé nádoby plné, je možné vytříděný odpad dát
na sběrný dvůr. Týká se to hlavně plastů a papíru. Pokud

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

potřebujete nechat vedle kontejnerů vytříděné plasty nebo
polystyren, pak pouze v zavázaných igelitových pytlích!
Jinak vše, co je jen tak pohozeno vedle nich, je posuzováno
dle zákona jako černá skládka. Jako ukázku jsem vám nafotil, jak vypadal prostor u kontejnerů v minulém týdnu.
Myslím, že pokud se stav nezlepší, bude nutné, aby obec
proti porušujícím pravidla použila pokuty. Komu by se
líbilo, kdyby se ráno objevil u jejich popelnic takový čurbes. (viz foto).
Jak napsal pan starosta: „Co se týká vzhledu obce,

není pouze záležitostí starosty či zastupitelstva,
ale vizitkou nás všech.“
bs - Bohouš Svoboda
zást. st.

E

Opět byly upraveny lípy u parku „nepopulárním“ hlavových
řezem (lidově na babku). Důvodem je to, že v minulosti byly lípy
zapěstovány, aby vytvořily hlavy, ze kterých vyrůstají výhony
větví. Hlavový řez se neuplatňuje na přirozeně rostlých stromech.

D

Jubilanti

Pro Romču Polákovou

Romana Poláková 50 let
Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci dubnu a květnu.
V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice

Naše milá maminka
je stále krásná a mlaounká...
I když „50“ te oslavila,
stářím se dohonit nenechala...
Kdo je to? Modelka?
Ne, ne... je to naše maminka!
Všechno nejkrásnější
Ti přeje Tvá milovaná rodina

E

D

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.

PODĚKOVÁNÍ
Spokojené důchodkyně a spokojení důchodci
i ostatní strávníci děkují osazenstvu
školní kuchyně v Obecnici za jejich přístup
a kvalitně odvedenou práci.
Poděkování patří i panu Lukášovi,
který nám obědy rozváží.
Vážíme si vaší práce.

Děkuji všem za krásné přání,
květiny a dárky.
Moc děkuji své rodině!
Jsem ráda, že Vás mám!
Romi
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
další z jarních měsíců, kdy je těžké odhadnout jaké vlastně
bude počasí, je za námi... a před Vámi výčet činnosti hasičů. V době krásného slunného počasí se nám v pátek
26. března rozezněla v 11:11 na hasičské zbrojnici siréna.
Tímto jsme byli svoláni na pomoc s vyhledáváním osoby,
která se z pravidelné procházky nevrátila domů. Nejdříve
jste mohli vidět, jak na parkovišti před prodejnou Coop
sjelo několik aut, jak hasičských, tak policejních i auta
s vojáky z Jinců. Po celkem dlouhém rozdělování jednotlivých úseků na prohledání jsme se mohli na náš daný úsek
rozjet. Po příjezdu na naše místo bylo ale zjištěno, že jedna
zmatená osoba se pohybuje pod kravínem v Oseči. Na místo byla tedy vyslána hlídka PČR a bylo naštěstí zjištěno,
že se jedná o hledanou osobu. Tímto tedy daný zásah šastně skončil a my jsme se mohli vrátit zpět ke své rozdělané
činnosti.
Jelikož bylo celkem hezké počasí, mohli jste nás v neděli
28. března potkat na koupališti, které jsme čistili. Po obědě jsme se sešli na hasičské zbrojnici, abychom sbalili věci
a přesunuli jsme se na místo a začali s údržbou. Práce nám
šla hezky od ruky. Problém byl ale v technice, kdy se nám
„seklo“ čerpadlo. Naštěstí jsme měli rezervní, tak jsme ho
během občerstvovací přestávky přehodili. Nové čerpadlo
sice nedávalo takový tlak, ale podařilo se koupaliště dočistit. V těchto chvílích je už koupaliště napuštěné a připravené na sezonu. Jen doufáme, že letošní léto bude lepší, než
to minulé.

Čas celkem rychle ubíhal a v neděli 4. dubna se nám
v 2:44 na hasičárně rozezněla siréna. Tímto nám byl oznámen požár budovy v Příbrami. Jelikož se jednalo o budovu
v zástavbě, bylo na místo události zvednuto dost techniky.
Naštěstí požár nebyl rozšířen, a tak se ho podařilo rychle
lokalizovat a dohasit. Jelikož se jednalo u budovu, ve které hořel všemožný nepořádek, byl celý zásah prováděn pomocí dýchací techniky. Jak docházelo k dohašování, byly
postupně vzdálenější jednotky vraceny zpět na své základny. Naši jednotku velitel zásahu odvolal po páté hodině
ráno. Po uklizení techniky jsme se tedy mohli spokojeně
vrátit domů.
Určitě si někdo z Vás všiml, že na některé události, které
se dějí u nás v obci, nevyjíždíme. Je to bohužel dáno tím, co
se kolem nás děje. Aby nedocházelo k nadměrným kontaktům, tak na to, co si dokáže HZS zvládnout samo, dobrovolné hasiče nevolá. I my doufáme, že se brzy situace
uklidní.
Jak už jsem psal, udělalo se hezky... a my, jako každý
rok, hned z jara preventivně pročišujeme kanály. A to jste
mohli vidět v sobotu 10. dubna. V tento den jsme projeli
všechna místa, kde se stává, že se kanalizace ucpává. Naštěstí vše bylo v pořádku, a tak to bylo celkem rychle zkontrolováno. Je vždy lepší to vyčistit preventivně, než pak řešit případné ucpání.
Přeji Vám všem krásný příchod jara a co nejméně nepříjemných situací.
Petr Zima, velitel SDH

MLADÝ HASIČ
Najdi 10 rozdílů...
Vážení rodiče,
místa se nám pomalu zaplňují, ale stále ještě volno
máme. Proto, pokud máte zájem, neváhejte a pište
na níže uvedený e-mail.
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. Uvete jméno
dítěte, které by se zúčastnilo, a jeho věk. Podle zájmu
budou během dubna rozesílány závazné přihlášky.
Mili Kotápišová

Řešení najdete na další straně.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
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MLADÝ HASIČ
Grafické značení PO
Kromě fází vzniku požáru, zásad použití hasiv a jednoduchých hasebních prostředků, vázání uzlů, zdravovědy, topografie s využitím mapy či kompasu (busoly) a spousty jiných věcí musí hasič, mladý hasič, znát
také grafické symboly technických prostředků požární ochrany. Proč? Je to důležité při zakreslování plánků nasazení
jednotek při zásahu nebo při výcviku. I mladý hasič musí umět určité znaky. Ano, pravda. Děti mají značení omezené
(taky nejezdí na výjezdy), ale je potřeba umět číst v nákresu, který mladému družstvu může pomoci ke zlepšení při bojových rozvinutích.

Grafické značení určené pro znalost mladého hasiče
NÁZEV
Plnoproudá
proudnice C

Hadice v kotouči
C (slabší),
B (silnější)
Rozdělovač

Ruční stříkačka
(džberová stříkačka)

Sací koš

Požární automobil

TECHNICKÁ ZNAČKA

FOTOGRAFIE

POUŽITÍ
K dosažení uceleného proudu
vody na delší vzdálenosti

K dopravě vody od čerpadla
k požáru

K rozdělení vody
z dopravního vedení
na útočné proudy
K hašení menších požárů,
k výcviku a soutěžím
mladých hasičů
K zamezení vstupu
hrubých nečistot do čerpadla
K dopravě vody a hasičů
k požáru, k nehodě

Savice

K vytvoření přívodního vedení
z otevřeného vodního zdroje
ke stroji

Sběrač

Ke spojení dvou přívodních hadic B
jednou přípojkou k čerpadlu

Přetlakový ventil

K vyrovnání tlaku vody,
k ochraně vybavení

Přenosný agregát,
např. požární
stříkačka

K hašení požárů, čerpání vody
ze zaplavených prostor
a dálkové přepravě vody

Mili Kotápišová
Řešení úkolu „Najdi 10 rozdílů...“: na dvou místech chybí tráva, v okně chybí květina, skákající nemá na koleně záplatu, chybí okno
do sklepa s květinou, ve sklepním okně je jinak umistěna květina, jeden hasič v popředí má pruh na jiné nohavici, skákající má rozdílnou barvu vlasů, nášivka POLICIE, otočený obličej.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
Netradiční ONLINE NOC S ANDERSENEM
Žáci třetí třídy si během březnové výuky připomněli každoroční akci, která je věnována podpoře aktivního čtenářství (březen – měsíc knihy). Knihovnu Jana Drdy jsme
tento rok nemohli navštívit, mrzí nás to. Během března
žáci při výuce prezentovali přečtené knihy. Doplnili si čtenářské zápisy, doporučili kamarádům knihy, které právě
čtou (komiksy, pohádky, příběhy s dětským hrdinou, encyklopedie). Tvoříme také vlastní příběhy, básničky a pohádky. Do výtvarné soutěže festivalu Jičín – město pohádek
2021 vymýšlíme přání pro pohádku (děti tato přání zasílají paní učitelce zprávou; paní učitelka je zapisuje na plakát, který vytvořila). Při literární a komunikační výchově
jsme společnými silami vymysleli pohádku O paní Pohádce.
Dne 26. 3. 2021
jsme podpořili aktivní čtenářství
žáků naší školy netradiční ONLINE
formou Noci s Andersenem. Během
dopolední výuky
jsme si připomínali
historii této akce,
děti byly seznámeny s životem a dílem H. CH. Andersena.
Připomněli jsme si výročí narození významných českých
básníků, ilustrátorů a spisovatelů – Fr. Hrubína, V. Čtvrtka, R. Pilaře, E. Štorcha… Dětem jsem připomněla písničkou i významné životní jubileum (85 let) pedagoga, herce
a spisovatele Zdeňka Svěráka. Netradiční ONLINE Noc
s Andersenem (děti dokonce v převlecích pilota, rybáře,
jednorožce ☺) probíhala tak, že na čtení si měly připravit
oblíbenou knihu, přečíst z ní kousek textu (popřípadě o ní
krátce povyprávět). Dočkali jsme se také ONLINE krátkého připojení s paní asistentkou Klárou Vöröšovou. Ta dětem představila nového člena rodiny – štěňátko Dai Go.
Samozřejmě nám prozradila, jakou knihu se chystá číst.
Paní učitelka dětem četla z knih, které četla Janičce
a Tomáškovi.
Dobrou noc popřál dětem medvídek Pú s příběhem o Velikonocích.
Krásné chvilky s pěknou knihou přeje
Mgr. Jana Pokorná
Klára Vöröšová
žáci třetí třídy

Pohádka o paní Pohádce
Bylo, nebylo jednou jedno malé městečko. Tedy spíš vesnice. V té vesnici bydlela paní Pohádka. Když přijdeme blíže, řekne nám paní Pohádka, co se stalo. Jednou zazvonil
na zvonek chlapec. Paní Pohádka mu otevřela. Chlapec
ji mile potěšil, protože jí přinesl milé přáníčko. Paní Pohádka poděkovala a pozvala ho na bylinkový čaj a dortík.
Tahle paní byla velice hodná, četla dětem pohádky. A bude
je číst dál.
Zazvonil zvonec a pohádky o paní Pohádce je začátek ☺.

Distanční výuka
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Tvůrčí psaní
Verše pro radost napsali žáci 6. ročníku, kteří se na chvíli stali básníky. Jistě vás jejich básně
potěší.

Pes BROK

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL

Byl jednou jeden pes,
jménem Brok,
tento týden mu byl rok.

Kdo je nejlepší přítel člověka?
Upřímný pohled, vřelé srdce,
studený čumáček,
to je super kombinace.

Byl to pes pána domu,
který se vracel z honu domů.

Láska je to čtyřnohá,
láska na celý život.
Můj pes je moje rodina,
a má to svůj důvod.

Pán domu byl na Broka zlý,
vždy nasypal mu jen pár granulí.
Hospodyňka Jůlinka,
dala psovi kousek kuřecího stehýnka.
Pes Brok byl moc rád,
že ho má také někdo rád.

Psí polibky všechno spraví,
psovi nevadí, že jsi starý,
má tě pořád stejně rád,
pro něj jsi jeho věrný kamarád.
Kryštof Kadlec, 6. třída

Matouš Srch, 6. třída

JARO

JAK TO ŽIJE POD VODOU

Jaro už za dveřmi je,
hurá, všichni si ho užijme.
Budem slavit jarní svátky,
děti, matky, tatíci jistě taky.

Měsíc svítí nad řekou,
kde se ryby baví hrou.
Ouklej s bratrem okounem,
chtěli by být mečounem.

Kvetou sněženky, narcisy, tulipány,
pro naše milované mámy.
I ty brouci, kozy, krávy jsou už jistě rády,
že jsou louky plné trávy.
Markéta Hrašková, 6. třída

Mečoun je však mořská rybka,
vloudila se jim tam chybka.
Rozhodli se nakonec,
že okoun bude prasumec.

MODRÝ VODOPÁD

JARO

Modrý vodopád tudy teče,
modrý je jako samo nebe.
Jen kapku vody za sebou vleče,
bude tady jen pro tebe.

Přišlo jaro, slunce svítí,
na zahradě roste kvítí.
Sněženky a krokusy,
ty však nejsou do pusy.
Ty jsou hlavně pro radost,
které není nikdy dost.
Ještě uplést pomlázku,
život holek na vlásku.
Až vykoukne první děvče,
vyšlehám ji ještě, ještě.

Vodopád je malý tok,
je už tady nějaký ten rok.
V přírodě je pár krás,
ale všechny lákají nás.
Mají ale jednu vadu,
dávej si pozor na tekutou vodu.
Mohlo by se stát neštěstí,
a to není k životu nejlepší.

Marek Pergelt, 6. třída

Zdeněk Soukup, 6. třída

ČEKÁNÍ NA JARO

NOSOROŽEC!

Už mám sněhu plné zuby,
všude mokro, bláto.
Ptáci obletují duby,
poj se kouknout, táto.

Nosorožec v Africe,
chodí mimo vesnice.
Nejradši má savanu
a nemyslí na vanu.

Už se doufám blíží jaro,
sluníčko a teplé dny.
Ze země už něco klíčí,
hurá, to jsou sněženky.

Nesmí nosit ponožky,
je mu zima na nožky.
Listy on má velmi rád,
je to prima kamarád.

Mám rád ranní kosů zpěv,
na zimu už nemám hněv.
Ze sněhu je řeka vody,
řítíme se do pohody.

Barbora Soukupová, 6. třída

Jakub Karas, 6. třída

Marek Strmiska, 6. třída
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Předposlední únorový týden mateřská škola uzavřela svůj
provoz pro děti. Po celou dobu uzavření mateřské školy
(na základě krizového opatření, které vydalo MŠMT) připravujeme pravidelně každý týden povinnou distanční výuku pro předškolní děti. Dle třídního vzdělávacího programu jsou zasílány e-mailem pracovní listy na daná témata.
I když je to často pro rodiče velmi náročné, zvládají tuto
distanční výuku s dětmi velmi dobře a vypracované pracovní listy odevzdávají krásně vyplněné. Pro děti mladší je
výuka dobrovolná. I „Beruškám“ jsou zasílány úkoly pro
zpestření volného času.

Koncem února mateřská škola vyhlásila jarní soutěž na
téma „Kouzlo jara“. Zapojilo se deset rodičů s dětmi a postupně své výtvory odevzdávali do 24. 3. 2021 do budovy
MŠ. Výrobky byly nafoceny a dány na facebookové stránky mateřské školy, kde proběhlo hlasování formou liku
k jednotlivým fotografiím. Na 1. místě se umístil Lukášek
Procházka s počtem hlasů 38. V š e m z ú č a s t n ě n ý m
děkujeme, všechny výtvory byly opravdu originální.

Týden od 1. 3. do 5. 3. bylo téma:
„Probouzející se příroda“
- děti poznávaly jarní květiny, hledaly a přiřazovaly jejich
stíny, stříhaly proužky papíru a jejich lepením vytvářely
pampelišku, počítaly květy a zapisovaly počty puntíků do
čtverečků. Určovaly v řadě geometrické tvary, malovaly
obrázek podle pokynů z básničky a nezapomněly si procvičit počítáním předmatematické dovednosti. S rodiči probrali pranostiky na měsíc březen (vysvětlení, co pranostiky
znamenají). Dětem byly zaslány odkazy na pohádky s jarními příběhy – „Broučci“, „A bylo jaro“, „Chaloupka na
vršku“, „Skřítek Racochejl“ (Jak otevíral jaro), čtená pohádka: „Jarní zahrádka Pavlíka a Vendulky“.

V týdnu od 8. 3. do 19. 3. probíhalo téma:
„Naše zvířátka a mláátka“
Děti a rodiče pracovali s obrázky: pojmenovávali zvířátka
(v čem se od sebe liší, jak jsou užitečná, jejich potrava),
určovali jejich počáteční a koncové hlásky, vytvářeli zdrobněliny, vymýšleli rýmy, učili se dokreslovat druhou půlku
zvířecího obličeje, procvičovali zrakové vnímání a prostorovou orientaci.

V dalším týdnu od 15. 3. do 19. 3.
byly dětem zaslány pracovní listy na téma zvířátka v lese
(přiřazování stínů ke zvířátkům). Povídaly si s rodiči o lese,
poslechly si pohádku „O třech medvědech“, vyrobily si
vlastní zvířátko, učily se pantomimě (pohybové ztvárnění).

Týden od 22. 3. do 26. 3. bylo téma:
„Modrá planeta“
Děti se měly za úkol společně s rodiči dozvědět o vodě na
naší planetě, o pevninách, tedy co tvoří povrch na Zemi,
také co je to vzduch a proč je pro nás důležité Slunce.
I tento týden děti vypracovávaly pracovní listy na daná
témata.

Poslední týden 29. 3. – 2. 4. téma:
„Hody, hody, doprovody“
– dětem byly zaslány pracovní listy a prezentace na téma
„Velikonoce“ (vysvětlení názvu, pojmenování dnů v týdnu
– „Pašijový týden“, velikonoční symboly, velikonoční hádanky pro chytré hlavičky, velikonoční tvoření), shlédly
pohádku „Jak se ztratily pomlázky“ z příběhu „Chaloupka
na vršku“. V pracovních listech procvičovaly grafomotoriku (kraslice), zrakové vnímání (hledání rozdílů nebo stejné kraslice), jak se líhnou kuřátka – vývoj z vajíčka (vystříhej a nalep ve správném pořadí vývoj kuřátka) a další.

(pokračování na str. 8)
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U p o z o r ň u j e m e r o d i č e , že již začal ZÁPIS do mateřské školy na školní rok 2021/2022,
který probíhá elektronickou formou.

Milý školkáčku,
staň se naším kamarádem a parákem. Společně se naučíme novým věcem...
ve školce zažiješ spoustu legrace a zábavy.
Těší se na Tebe noví kamarádi a paní učitelky.
Zápis do 10. 5. 2021
Info: http://zsobecnice.cz/materska-skola/zapis-do-ms/
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/obecnice

Knihovna – Spolkový dům Obecnice
Březen, za kamna vlezem a duben,
ještě tam budem….
Letošní duben zatím tuto pranostiku potvrzuje – venku
chladno, ba i bílá nadílka, tudíž zůstat doma za kamny
a využít dlouhé zimní dubnové dny k posezení nad horkým
nápojem a knihou, se vysloveně nabízí.
Knihy můžete vybírat v katalogu naší knihovny https://
pribram.tritius.cz/library/obecnice/ nebo z katalogu
knihovny v Příbrami https://pribram.tritius.cz/?
error=library_not_found.
Budete-li chtít něco objednat či připravit, pište
obecniknihovnaobecnice@email.cz a volejte 722 724 881.
Nezapomeňte také sledovat internetové stránky knihovny:
https://obecnice-knihovna.webnode.cz/
Internetové stránky aktualizuji, aby čtenáři i nečtenáři
věděli, co je v knihovně nového. Zatím nepřináším žádné
novinky, co se společenského a kulturního života týče.
Ale mám pro Vás novinky
z knihovního fondu. Představuji Vám první tematický
kufřík na téma „Logopedie“.
Kufřík obsahuje dvě knihy,
logopedickou pohádku na CD,
pexeso a další logopedické
hry.

Dále jsem doplnila příběh Harryho Pottera
o další tři díly, takže
má nyní knihovna
k zapůjčení všech sedm
dílů.
Dále se oddělení pro
děti a mládež rozrostlo
o tyto publikace. Na fotografiích je jen výběr
z nich a další čekají na
obalení a katalogizaci.
„Krtek kamarád“ a
„Co mi řekl táta“
„Den, kdy voskovky
řekly dost“ a
„Holčička a déš“
„Zprávy z pelíšku“ a
„Na světě je krásně“

(pokračování na str. 9)
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KNIHOVNA

(dokončení ze str. 8)

I oddělení pro dospělé se může pochlubit několika novými
kousky.
„Pustina“ a „Sedmilhářky“
„Sněhulák“ a „Přízrak“ a k tomu navíc možno zapůjčit od
Jo Nesbo i audioknihu „Švábi“.
Pokud máte doma všechny stolní hry ohrané, přij te si
půjčit a vyzkoušet něco nového.
„Krycí jména“, hry zaměřené na pamě a rozvíjení vědomostí „Příroda“ a „Pohádky“. Dále hra o postřehu „Dobble“ a „Dostihy a sázky junior“.

den den stala nemilá věc, ztratil se poklad, a proto jej
někteří nenašli (na stanovišti 15 naštěstí odcizen nebyl),
vše jsem napravila následující den. Omlouvám se těm,
kteří hledali a nenašli.

Provoz knihovny květen/červen 2021
Od 6. května do 4. června bude knihovna otevřena pouze
každé pondělí od 8.00 do 16.30 hod. Důvodem je, že doprovázím děti na lázeňský léčebný pobyt.
Od pondělí 7. června už bude doufám rozvolněno a knihovna rozjede svou činnost naplno. O akcích Vás budu informovat prostřednictvím příštího Obecnického zpravodaje či
na webových stránkách.

Ukli me si obec
Vzhledem k nepředvídatelnosti vládních opatření se nesmíme stále srocovat a uklízet hromadně, natož si na závěr
akce opéct buřty. Ale i tak můžeme něco udělat pro naši
obec a snažit se udržovat přírodu čistou. Vyjděte si s dětmi
na procházku, vezměte si s sebou kromě svačiny ještě rukavice a pytlík/pytel (pokud nemáte – ráda poskytnu
po domluvě v knihovně) a sbírejte po cestě všechen nepořádek, co potkáte. Bohužel jsou mezi námi tací, kteří s lehkostí a čistým svědomím odhodí kdeco kdekam. Nalezený
odpad prosím roztři te a vho te do vlastní popelnice či
kontejneru na návsi či v "Koutě". Pokud se Vám nashromáždí větší množství, zanechte pytel/pytle u nejbližší komunikace, sdělte mi přesnou polohu, a já zajistím odvoz.
Za případné fotografie z této užitečné úklidové akce předem
děkuji (kam posílat jistě už víte, ale kdyby ne: obecni
knihovnaobecnice@email.cz/ FB Spolkový dům a
knihovna Obecnice/Whatsapp).

Májový běh či túra na Klobouček
Vyběhněte nebo vyšlápněte si o víkendu od 30. dubna
do 2. května na Klobouček. V označené schránce nahoře si vezměte žeton, s ním doběhněte ke knihovně a vho te
jej do připravené schránky. Kromě žetonu bude nahoře
k dispozici trocha „cukru“ na cestu zpět. U knihovny na
Vás bude čekat notýsek, kam se podepíšete svým skutečným jménem či přezdívkou a čas běhu. Není důležité doběhnout v nejrychlejším čase, ale zúčastnit se. Medaile bude
čekat na každého běžce. Vyzvednout si můžete od 3. května
do 5. května v knihovně.

Čarodějnice

Nalžovice

Aby už ta zima konečně skončila, je nutné zhotovit čarodějnici. A už vytvořit či namalovat. Ty vytvořené můžete
poté spálit. Namalované znázorněte v ohni. Pořízené fotky
posílejte na email knihovny. Doufejme, že pak přivítáme to
pravé jaro.

Výrobky klientů ze sociálně terapeutické dílny v Nalžovicích budou opět v knihovně k mání až na podzim.

Výlet po krásách Brd

Velikonoční
tematická vycházka

O výlet po krásách Brd je velký zájem, proto se nebojte,
že na někoho nedojde. Až se bude moci vyrazit, pojede se
dvakrát, aby se na každého dostalo. O tom, jak se situace
s výletem vyvíjí, budete včas informováni.

Děkuji všem, kteří se
zúčastnili jarní velikonoční vycházky a poslali mi fotky z výpravy.
Doufám, že jste se krásně prošli a pobavili.
Na stanovišti 25 se je-

Svátek matek
Blíží se sváteční den pro každou maminku. Od 26. dubna
do 30. dubna můžete svým dětem vyzvednout, nebo si mohou vyzvednout samy, keramické srdce, které Vám doma
poté z lásky dozdobí či domalují.
Veronika Hemrová
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
O městě, kde byl zavražděn
nepohodlný generál
(pokračování z předchozího čísla OZ)
Od hradu jsem sešel zpět k toku řeky Ohře, kde jsem
v Křižovnické ulici málem přehlédnul Teufelovu (též Čertovu) věž, dnes poněkud ztracenou v okolní zástavbě. Věž
byla součástí hradebního opevnění u řeky a pochází z doby
posilování hradeb 16 metrů vysokými hranolovými věžemi
ve 13. století. V pozdějších dobách byla v souvislosti s přestavbou okolních hradeb ještě několikráte upravována,
v rámci těchto úprav byly například zřízeny cihelné dozdívky v cimbuří věže s otvory pro střílny. Pár kroků od této
věže stojí na křižovatce ulic Křižovnická a Kamenná pozoruhodný gotický kostel, zasvěcený sv. Bartolomějovi.
V místech dnešního kostela na břehu řeky Ohře v sousedství Mostní brány původně stával městský špitál s kaplí
sv. Ducha. Po velkém požáru města na jaře roku 1270 povolal český král Přemysl Otakar II. do Chebu rytířský řád
Křižovníků s červenou hvězdou, který založila jeho teta
Anežka Přemyslovna, a svěřil jim nově konstituovaný špitál i s kostelíkem do péče. Kaple sv. Ducha sloužící ke konání bohoslužeb byla roku 1347 nákladem měšana Niklase Walthera z Hofu rozšířena o kapli sv. Václava, která se
stala útočištěm nemocných poutníků. Svatostánek byl
však v závěru 14. století při dalším požáru opětovně zničen. V roce 1414 se proto město ujímá pod vedením radního Niklase Gummerauera stavby nového kostela. Po zásadní přestavbě kostela, jež byla umožněna především díky
štědrým darům bohatých měšanů, se přikročilo rovněž
k úpravě budov špitálu i řádové komendy. Barokní přestavba koncem 17. století naprosto změnila interiér kostela. Hlavní oltář, věnovaný starostou Georgem Adamem
Junckerem po zasvěcení kostela sv. Bartolomějovi v roce
1673, stejně jako čtyři další oltáře, byl zhotoven chebskými uměleckými truhláři a malíři. Do téže doby spadá také
přestavba komendy a špitálu, která byla realizována
z městských finančních prostředků. Již v roce 1674 byla
postavena nová kaple sv. Václava, kterou společně se špitální budovou v roce 1809 znovu citelně poničil požár. Ještě v témže roce nechává představený řádu Vinzenz Kraus
poškozené části špitálního areálu a kostela alespoň provizorně opravit. Rozsáhlejší renovace proběhla v letech
1814–1815. Nová klasicistní špitální budova byla postavena ale až ve 20. letech 19. století podle návrhu Vinzenze
Prökla. V dubnu 1945, při vyhození blízkého mostu do
vzduchu německými jednotkami před blížícími se oddíly
americké armády, byla úplně zničena špitální budova. Kostel a přilehlá kaple byly těžce poškozeny. Zachránit se následně podařilo pouze samotný kostel, který se od roku
1963 stal výstavním a koncertním sálem chebské galerie se
stálou expozicí chebské gotické plastiky. V roce 1997 byla
tato expozice zrušena a kostel byl vrácen řádu Křižovníků
s červenou hvězdou. Kostel sv. Bartoloměje má podélnou
dispozici bez presbytáře. Interiér je zaklenut šesticípou
obkročnou žebrovou klenbou, jež je svedena pouze do jednoho středového sloupu, čímž vytváří nadmíru pozoruhodný prostor. Od kostela jsem již zmiňovanou Kamennou ulicí popošel k další významné chebské památce – k bývalému
dominikánskému klášteru s kostelem sv. Václava. Listinou
z 24. května 1294 schválil král Václav II. záměr kazatelského řádu dominikánů vybudovat ve městě klášter s kostelem. Město po zničujícím požáru z jara 1270 uvolnilo pro

Kostel sv. Bartoloměje v Chebu

stavbu dosud volný prostor spáleniště v Kamenné ulici
a již za dva roky je v písemných pramenech první zmínka
o kostele zasvěcenému sv. Václavovi. Tento kostel měl proti dnešnímu správnou orientaci, nebo se hlavním portálem obracel na západ, do dnešní Dominikánské ulice, nikoliv do Kamenné. Stavba byla dokončena v 1. čtvrtině
14. století. Velikost a podoba gotického kostela není známá, nebo roku 1470 objekt vyhořel. Budování vlastního
konventu probíhalo pozvolna. Plného dokončení se klášterní komplex dočkal v roce 1387, kdy byl vybrán jako sídlo celé saské řádové provincie, do níž spadal. Do provincie
české byl chebský klášter zařazen teprve v roce 1608.
Na stavu klášterního areálu se neblaze podepsaly události
třicetileté války. Roku 1642 se zřítila část klášterních budov a starý kostel se pomalu měnil v ruinu. Počátkem
70. let 17. století povolila městská rada veřejnou sbírku na
stavbu nového kostela a po významném finančním daru
císaře Leopolda I. tak mohl být položen základní kámen
k novostavbě. V této době byla pravděpodobně zahájena
i výstavba konventu. Klášter, vyjma severního křídla, byl
dokončen roku 1688 a následujícího léta se vysvěcení
za účasti řezenského biskupa dočkal i kostel, který se stal
jedinečnou raně barokní stavbou města. Nový vstupní portál na východní straně s dvouramenným schodištěm a centrální nikou se sochou patrona kostela byl otočen oproti
původní orientaci kostela o 180 stupňů směrem do Kamenné ulice. Většina vnitřního vybavení kostela pochází
z 2. poloviny 18. století. Nejstarší jsou boční oltáře Zasnoubení Panny Marie a sv. Kříže, vzniklé krátce před rokem 1700. V interiéru dále vyniká bohatě zdobená kazatelna a oltář na severní a jižní stěně kostela. Pod emporou
(nadzemní galerií) byla ve 20. století objevena v pozdně barokním oltáři původní gotická socha sedící Panny Marie
s Kristem v náručí z doby kolem roku 1350. Tato chebská
pieta představuje jedno z umělecky významných děl chebské gotické plastiky, které navazuje svým monumentálním
pojetím na vrcholná díla mystických vertikálních piet.
Z původního vybavení samotného kláštera se nedochovalo
nic. Po zrušení dominikánského konventu v Chebu v roce
1936 bylo celé zařízení převezeno do Plzně. V současné
době je klášter v majetku a správě města Chebu.
(pokračování v dalším čísle OZ)
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 10. část
Zůstaňme tentokrát v obecnických lesích a vypravme se
na východní svahy Toku. Tok je nejvyšší, ale zároveň
i nejplošší vrch v Brdech. Jeho náhorní rovina je skutečně
rozsáhlá a svažuje se jen mírně do všech světových stran;
teprve zhruba 1 km od vrcholu se začíná prudčeji sklánět –
na západ do údolí Reservy, na východ k Obecnici. Právě na
východním svahu byla ve třicátých letech – čili zhruba
před devadesáti lety – odlesněna rozsáhlá cílová plocha pro
dopady dělostřeleckých granátů. V rámci střelnice byly
projektovány tři cílové plochy, každá o rozloze cca 500 ha:
Jordán, Brda a Tok. Jejich odlesňování probíhalo v uvedeném pořadí; Jordán již v mimořádně kruté zimě 1928/29,
a na Jordán také dopadly první dělostřelecké granáty při
ostré střelbě v květnu 1930. Těžební práce vyžadovaly
značnou potřebu pracovních sil; v té době se ještě všechny
práce dělaly ručně! Pily, sekery, potahy, povozy… to všechno muselo být nasazeno ve velkém počtu. Místních lidí byl
nedostatek, proto byli naverbováni dřevorubci a povozníci
z tehdejší Podkarpatské Rusi. Tito skromní a pracovití lidé
si v lese stavěli chaty, aby nemuseli docházet daleko na
pracoviště. Ve zmíněné kruté zimě 1928/29 měli na Jordánu dokonce zemljanky a v těch přečkávali… Nejznámější
pozůstatek po Rusínech je místní název „U Rusínské boudy“ a „Rusínská cesta“. Totiž seník pro jelení zvěř „Rusínská“ byl postaven na základech poměrně velké ubikace,
ve které Rusíni bydleli. Možná si někdo z místních pamětníků i vzpomene, že několik Rusínů v Obecnici zůstalo
natrvalo a založilo zde rodiny… Další rusínská bouda byla
i na louce Carvánce vedle hájovny, a „U Jedle“ nad seníkem přímo v cílové ploše.
Nu ale vrame se ke studánkám. Za seníkem „U Rusínské boudy“ je vkusně upravená studánka, která je dílem
již dříve zmiňovaných trampů z T.O. Fabián – Jiří Hylán
a spol. Nepochybně k ní obyvatelé ubytovny chodili též pro
vodu. Půjdeme-li po pěšině nahoru směrem k požárnímu
příkopu, po levé straně spatříme mohutný smrk zavětvený
silnými větvemi až k zemi; určitě vyrůstal jako soliter již
v době, kdy tudy dřevorubci chodili těžit na budoucí cílovou plochu… Pokud přeskočíme potůček, vytékající z Rokle,
a dáme se po požárním pásu směrem nahoru ke Schůdkům, po levé straně můžeme vidět další pozůstatek z doby
odkacování cílové plochy: totiž dlouhé kamenné snosy, zatěžkávající kořeny porostní stěny obnažené po těžbě, aby
byly náhle otevřené stromy odolnější proti větru. Těmto
kamenným řadám se říkalo „valachy“.
Když jsme v této končině, nikomu zřejmě neujde, že se
i na bývalé cílové ploše provádí těžba kůrovcového dříví.
Před devadesáti lety se totiž vytěžily jen porosty starší
40 let; mladší skupiny porostů zůstaly stát a další lesní plochy vznikly spontánně – sukcesí čili náletem, v drtivé většině smrku. Po zrušení střelnice dostala lesní správa tyto
porosty zpět k hospodaření, čili byly zahrnuty do lesního

hospodářského celku Obecnice na ploše celkem 115 ha.
Kůrovec se ovšem nevyhýbá ani těmto porostům…
Václav Pernegr

UZÁVĚRKA
květnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude ve středu 12. května 2021
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LÉKAŘ A VY • Není únava jako únava...
Taky jste ze současné pandemie už unaveni?
Je to pochopitelné. Ale je mezi námi asi 50 tisíc
lidí, kteří nemají „normální“ únavu. Trpí chronickým
únavovým syndromem. Řada z nich pro své okolí a bohužel i pro některé lékaře budí dojem hypochondra, ale jejich
situace je nezáviděníhodná. V poslední době se ke skupině
unavených lidí přidávají lidé s postkovidovým syndromem,
ale mimořádně unavení mohou být lidé s onemocněním štítnice, roztroušenou sklerózou nebo diabetici… A co třeba
jarní únava? Zkusme si v tom udělat trochu jasno. Začněme tím, co je dobře známo. Funkce štítné žlázy ovlivňuje
práci každé buňky v těle. Pokud sama vyrábí hormonů,
které tělo nutně potřebuje, málo, pracujeme v úsporném
režimu. Projeví se to zimomřivostí, poruchami paměti
a soustředění… a taky únavou. Léky celou situaci upraví.
Máte-li velkou žízeň, časté močení, silný pocit hladu…
a pocit ospalosti a únavu, je dobře vyloučit diabetes II. typu,
což by měl v rámci prevence zachytit obvodní lékař. Chronické autoimunitní onemocnění centrální nervové soustavy napadá obaly nervových vláken a zhorší tak mimo jiné
schopnosti nervových buněk spolu komunikovat. Může se
objevit brnění končetin, poruchy řeči, rovnováhy a v úvodu i velká únava. Roztroušená skleróza začíná často u mladých lidí, kteří to mohou považovat za projev hektického
životního stylu, ale právě časná diagnóza je pro léčbu
a prognózu zcela zásadní. Spánková apnoe – porucha spánku, při které člověk na několik vteřin přestane dýchat,
může při častých epizodách apnoe během noci rovněž vést
k pocitu únavy po probuzení a potřebě spánku během dne.
Syndrom vyhoření mívá specifickou vazbu na profesi.
Objevuje se hlavně u „angažovaných pomahačů“, tedy
u lidí, pro které je denním chlebem mezilidský kontakt,
např. ošetřovatelek, zdravotních sester, lékařů, sociálních
pracovníků, … Jde o naprosté vypotřebování energie, fyzická únava a psychické vyčerpání přecházejí postupně
do úplně rezignace. Významný nárůst případů chronické
únavy v souvislosti se stresem ze současných epidemiologických opatření zaznamenává řada zdravotnických zařízení. Samostatnou skupinou jsou lidé po prodělaném onemocnění Co-19, kteří ještě týdny po odeznění infekce bojují
s extrémním vyčerpáním, poruchami paměti… Mluví se
o povirovém únavovém syndromu a není zatím jasné, zda
jde o prodlouženou rekonvalescenci nebo o jiný problém.
Chronický únavový syndrom je záhadná choroba, kterou
trpí u nás asi 50 tisíc lidí, celosvětově se jedná o miliony

lidí. Řadě z nich vzala nemoc všechno, co měli: práci, vztahy,
koníčky, společenský život. Postrádali totiž jednu zdánlivě
obyčejnou věc - schopnost nabrat sílu a normálně fungovat. Jak vypadá život s chronickým únavovým syndromem
nejlépe vystihují sami nemocní. Jedna pacientka řekla, že
se cítí jako loutka, kterou posadili do křesla a ustřihli jí
všechny provázky, takže se nemůže ani hnout. Člověk má
bolestivou potřebu spánku, a i samotný pohyb je nesmírně
náročný. Často se přidávají bolesti svalů, kloubů, uzlin,
bolesti v krku, zvýšená teplota… Bolest se tedy neprojevuje nějakým typickým příznakem, ale škála projevů může
sedět na mnoho jiných onemocnění. A tak řada nemocných
bloudí roky mezi různými lékařskými specialisty a mohou
skončit s nálepkou hypochondra nebo psychicky nemocného člověka. Ani pokročilá věda není schopná dosud určit,
co onemocnění vyvolává. Ze studie Fakultní nemocnice
v Olomouci vyšlo několik skupin pacientů. Největší tvořily ženy středního věku se dvěma nebo třemi dětmi, které
po náročné práci doma nastoupily druhou směnu a neměly
čas věnovat se svým chorobám a potížím, které se nakonec
sečetly. Druhou skupinou byli muži středního věku, kteří
měli pocit, že přestávají stačit svým mladším kolegům. Nejistota s enormní pracovní zátěží si obvykle vybraly daň
v podobě opakovaných viróz a nachlazení, psychický nátlak zaměstnavatele, že na práci nestačí a pomalu se uzavřel kruh, který vyústil v chronickou únavu. Někteří lékaři se kloní ke spekulacím, že se jedná o počínající biologickou selekci méně odolných jedinců. Selekce byla dříve
vynucována infekčními a jinými chorobami, které byly
dnes redukovány léčebnými pokroky. Do popředí se dostává schopnost obstát v situacích, které více zatěžují duševní činnost a neuropsychickou rovnováhu. Pokud má pacient štěstí a dostane se k osvícenému lékaři, který stanoví
diagnózu únavového syndromu, ještě nemá vyhráno. Léčba je roztříštěná a není jasné, jaký lék na příznaky zabere.
Ačkoliv je chronický únavový syndrom pro současnou
vědu stále velká neznámá, na jednom se lékaři shodnou.
Mezi postiženými převažují lidé s velkým smyslem pro povinnost a odpovědnost, zvyklí podávat maximální výkon
a nucení válčit na více frontách. Dodržováním zásad zdravého životního stylu, pravidelným spánkem a zvolněním
tempa lze předejít mnoha civilizačním nemocem včetně
únavového syndromu. Tak trochu zbrzděme, nechme se
očkovat proti covidu, až to půjde a nežijme blbě.
Z veřejných zdrojů upravila Drsvo

Dcera Aloise Jiráska
Nejstarší z osmi dětí Aloise Jiráska byla dcera Božena (1880–1951). Studovala
v Praze na Uměleckoprůmyslové škole malbu u profesora Jakuba Schikanedera
do roku 1904, potom soukromě u Antonína Slavíčka. Známe ji jako malířku Boženu
Jelínkovou-Jiráskovou. Provdala se v roce 1905 za příbramského rodáka Hanuše
Jelínka, který byl spisovatelem, divadelním kritikem, překladatelem, diplomatem
a také přednášel českou literaturu na Sorboně, takže dlouho žili ve Francii. Zde malovala krajinu, pařížskou periferii, krajinu v Provance i květinová zátiší. Měla několik samostatných výstav v Praze v Topičově salonu, např. v roce 1924 obrazy z pobytu v zahraničí,
v roce 1931 ojedinělou malbu figurální a zátiší s květinami a v roce 1940 obrazy po návratu domů - což byla česká krajina, Hronov, ale také Příbram-Svatá Hora a malby z podbrdské krajiny. V roce 2010 byla výstava jejích obrazů v příbramském Zámečku.
E.T.
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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
Pokračování z minulého čísla
V současné době se v přízemí nachází vstupní hala se
zázemím (salónek, kuchyňka, šatna) a velkou kuchyní.
Je zde i místnost deklarovaná jako telefonní hovorna, odkud vedly v minulosti i tzv. „horké linky.“ Přístup do pater
zajišuje ústřední dřevěné schodiště. První patro zaujímá
společenský sál s rozměrným krbem. Na první pohled zde
zaujme rozsáhlá olejomalba malíře Jiřího Židlického. Jde
o nejrozměrnější obraz, který během své tvůrčí činnosti
vytvořil. Po obou stranách sálu (ze strany centrálního
schodiště) jsou vstupy do dvou obytných apartmánů pro
hosty. Po straně balkonových dveří se nacházejí dva malé

Hlavní sál s obrazem J. Židlického.

salónky, tzv. Masarykův a Debatní. V horním patře se pak
nacházejí pohostinské pokoje a technologická komora. Již
za 1. světové války byl zámeček vybaven ústředním topením a elektrifikován. Elektřina byla získávána pomocí
Kaplanovy turbíny, instalované v roubené budově elektrárny na potoce. V současnosti byla neudržovaná budova
elektrárny obnovena. Za potokem se nacházela i malá
střelnice s krytým dřevěným ochozem.
Jako součást areálu zámečku byly vystavěny i hospodářské objekty propojené se zadní stranou zámečku ochozy.
Vlevo na dvůr navazovala tzv. kočárovna, v původním projektu označovaná jako remíza pro odstavení vozidel. Na protější straně zadní stěny zámečku se pak nacházely hospodářské budovy, kde byl kravín a stáje s deseti místy pro
ustájení koní. V letech 1935 až 1936 byla provedena adaptace hospodářských budov na byt hajného, komoru na
zvěř, prádelnu a místnost pro řidiče. Postavena byla také
nová kolna, dřevník a sklepy. Bezprostředně na trakt budov se stájemi přiléhala původní kaple „ Lesní zbožnosti“
z let 1890-91. Ta zřejmě nebyla nikdy vysvěcena a sloužila
jako skladový prostor, o němž se zmiňují pamětníci, jako
o vývařovně parohů nebo tzv. jelenárně. I v tomto případě
se jednalo o projekt Camillo Sitteho, který byl realizován
současně se stavbou zámečku, a byl označován jako kaplička věnovaná pro kněžnu Colloredo – Mannsfeld.
V roce 1928 byl zámeček spolu s okolními lesy vykoupen
vojenskou správou z důvodu zřízení dělostřelecké střelnice. Většina mysliveckých sbírek, tvořená Ridingerovými
rytinami loveckých výjevů a luxusní lovecké zařízení, byla
přesunuta na zámek Dobříš. I po zřízení vojenské střelnice
sloužil zámeček i nadále k ubytování významných a prominentních hostů. V roce 1930 zde ve dnech 26.–27. května
bydlel například Tomáš Garrigue Masaryk během návštěvy u příležitosti zřízení vojenského výcvikového prostoru
a o osm let později i Edvard Beneš, který zde přihlížel cvič(pokračování na str. 14)

Tři trubky - vstupní hala.

Tři trubky - hlavní sál.

14

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2021

Lovecký zámeček Tři trubky
(dokončení ze str. 13)

ným dělostřeleckým střelbám. Smutnější období nastalo
za 2. světové války. V roce 1939 přešel zámeček, stejně jako
ostatní vojenská zařízení, pod německou brannou moc.
Výcvikový prostor dostal název Truppenübungsplatz
Kammwald Brdy. Od roku 1942 zde pobýval německý polní
maršál Walter von Brauchitsch, veterán 1. světové války.
Byl zde internován kvůli názorovým neshodám s Adolfem
Hitlerem, neúspěchům na východní frontě (při bojích
o Moskvu) a též kvůli svému zdravotnímu stavu po prodělaném infarktu, kdy nemohl plnit svoje povinnosti. Tento
významný představitel německé armády byl přinucen rezignovat na svojí funkci vrchního velitele Wehrmachtu
a z aktivní vojenské služby byl převelen v roce 1941 do
zálohy. Počátku roku 1945 se dočkal stranou od veškerého
dění na okraji Brd. Od roku 1942 se zde věnoval jako jeden
z říšských lovčích především lovu. Vzhledem k tomu, že na
zámečku byla i část Brauchitschovy rodiny, došlo k razantním úpravám interiérů a jejich rozšíření. Před koncem války se Brauchitsch vrátil do Německa, kde byl krátce nato
vyšetřován a zemřel na infarkt v britské vězeňské nemocnici roku 1948. Není bez zajímavosti, že v roce 1939 obdržel Brauchitsch Pamětní medaili 1. října 1938 se sponou
Pražského hradu. Hitler rozhodl, že medaile za 1. říjen
bude udělována také těm osobám, jež se zasloužily o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Těm osobám, které již
byly medailí dekorovány, udělili sponu „Pražský hrad“.

Tři trubky - v popředí stojí Brauchitsch.

V roce 1945 byl zámeček přebrán Revolučním gardami.
I přes snahu uhlídat inventář zmizela velká část mobiliáře
během let 1945–1948. V letech 1950–1959 byl zámeček zpřístupňován loveckým hostům a konaly se zde i svatby.
V poválečné intenzifikaci vojenského využití Brd Tři trubky naštěstí nepostihl osud dalších samot a hájoven a nebyly srovnány se zemí. Naopak nadále zůstávaly místem, které hostilo vysoké armádní a vládní činitele, či jejich hosty
během vojenských cvičení, kteří do zdejších lesů jezdili lovit ve velkém. Objekt sloužil k jejich ubytování a k pořádání okázalých hostin. Lovit zde byl např. i kubánský vůdce
Fidel Castro a řada sovětských vojenských hodnostářů
i zástupců spřátelených států.
Na přelomu sedmdesátých let a osmdesátých let došlo
k úpravám interiéru i exteriéru zámečku ve dvou etapách.
V roce 1972 byly v interiéru instalovány umělecké gobelí-

Tři trubky - pohled ze zahrady.

ny a keramické plastiky plzeňského výtvarníka Klementa
Štíchy. Později byl v osmdesátých letech minulého století
zámeček rekonstruován a převeden do užívání Vojenských
lesů a statků Hořovice. Díky tomu byl udržován ve velmi
dobrém stavu, jen styl některých oprav bohužel odpovídal
tehdejšímu dobovému vkusu a objevily se na něm některé
rušivě působící prvky. Přesto jde o jedno z nejkrásnějších
míst ve středních Brdech. Po roce 1989 byl objekt převeden
opět pod správu Armády ČR. Od roku 1990 byl zámeček
využíván jak k prostému ubytování loveckých hostů, tak
i k jednání ministrů či schůzek generálního štábu České
armády. Naposled zde proběhla 15. ledna 2016 schůzka
s ministrem obrany Martinem Stropnickým, kdy zde šéfové AOPK a státního podniku Vojenské lesy a statky podepsali dohodu o spolupráci.
Okolí zámečku bylo již během jeho výstavby upraveno
za poměrně velkých nákladů jako lesní park, ve kterém
byly vedle domácích dřeviny vysazeny i dřeviny exotické.
Dodnes v blízkosti zámečku můžeme spatřit několik
vzrostlých exemplářů cypřišku Lawsonova. Mezi jehličnany vyniká především mohutná douglaska, vysazená při
ukončení stavby. Obvodem kmene 605 cm ve výčetní
tloušce se jedná o největší douglasku v ČR. Její zdvojený
kmen nese desku na pamě velitele civilní strážní jednotky
Václava Bryndy, který zde byl při výkonu služby zastřelen
v roce 1945, pravděpodobně německým vojákem. Další
mohutné douglasky se nacházejí v jihovýchodní části zahrady a v lesním porostu jižně od zámečku. I nejbližší okolí zámečku se vyznačuje řadou pozoruhodností. Nedaleko
nad zámečkem se nachází blokově rozpadlý výchoz slepenců chumavsko-baštinského souvrství, vytvářející nápadné
kamenné moře. – tzv. Třítrubecká vyhlídka, někdy nazývaná Brauchitschova, nebo Jestřábí. O něco jižněji najdeme tzv. Skládanou skálu, představující jeden z nejvýznamnějších geomorfologických objektů Brd.
V roce 2014 byl zámeček s přilehlými pozemky včetně
nádrže a vodní elektrárny prohlášen kulturní památkou.
V současnosti je zámeček opět v majetku Vojenských lesů
a statků ČR, s. p., které jej chtějí v dohodě s Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR upravit jako Dům přírody.
Společný projekt VLS a AOPK Dům přírody Brdy se má
stát hlavním návštěvnickým objektem nedávno vzniklé
chráněné krajinné oblasti Brdy.
Jiří Křivánek

15

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2021

Obecnice 266, 262 21
Tel. 723 001 733
www.kryll-elektro.cz
Práce snů a přeci odpoledne doma s rodinou?
Stabilita zaměstnání i v této době?
Menší kolektiv, kde se spoléháme jeden na druhého?

To vše u nás najdete!

ELEKTROMONTÉR/-KA
Příbram a okolí
• Práce na HPP
• Praxe v montáži elektrozařízení NN a VN
• Vyhláška elektro č. 50
• Možnost bezplatné dopravy služebním vozem
Ž i v o t o p i s y z a s í l e j t e n a e-mail: holeckova@kryll-elektro.cz
Jsme ryze česká rodinná firma s 26 zaměstnanci a neustále rosteme. Naše firma byla založena
před 30 lety. Jsme specialisté na elektromontáže VN/NN, kompletní dodávky trafostanic a technologií VN/NN, projektování elektrických zařízení a zemní práce s tím spojené.
Naše firma má podepsané zakázky na mnoho let dopředu a díky tomu jsme schopni našim zaměstnancům
poskytnout jistotu zaměstnání a opory i v nelehkých dobách ekonomického propadu i v současné nelehké
době pandemie Covid-19.
S našimi zaměstnanci tvoříme jeden tým, snažíme se jim naslouchat a reagovat na jejich podněty.

Elektromontér/elektromontérka s praxí:

Strojník-bagrista/strojnice-bagristka s praxí:

• Vyučené v oboru silnoproud
• Vyhláška v oboru elektro č. 50/1978
• Praxe v oboru liniových staveb, s kabelovými soubory a s izolovaným vedením AES
• Zkušenosti s venkovním vedení NN/VN, kabelovým vedení NN/VN, technologiemi VN/NN
• Předchozí praxe na obdobné pozici podmínkou
(min. 2 roky)
• Spolehlivost a schopnost samostatné práce
• Časová flexibilita
PRACOVNÍ NÁPLŇ: Práce na liniových stavbách ČEZ
Distribuce, venkovním vedení VN do 35 kV, kabelovém vedení NN, výstavba trafostanic, veřejné osvětlení, kompletní dodávky silnoproud na developerských projektech průmyslových objektů

• Řidičské oprávnění sk. B,C
• Praxe v oboru
• Spolehlivost a schopnost samostatné práce
• Časová flexibilita
PRACOVNÍ NÁPLŇ: Výkopové práce pro inženýrské sítě

Rozpočtář, kreslič/rozpočtářka, kreslířka:
• Řidičské oprávnění sk. B
• Znalost práce na PC
• Nové kolegy/-ně bez praxe zaučíme
• Spolehlivost a schopnost samostatné práce
• Časová flexibilita
PRACOVNÍ NÁPLŇ: Tvorba kalkulací, příprava výkresové
části projektové dokumentace

Skladník/skladnice, správce areálu:
• Vyučen v oboru výhodou, možnost zaměstnání na VPP

CO VÁM DOKÁŽEME NABÍDNOUT?
• Práci na hlavní pracovní poměr, na jednu pracovní směnu
• Odpovídající finanční ohodnocení (dle předchozí praxe
a zkušeností)
• Měsíční podíl na zisku z realizovaných zakázek
• Vánoční bonus – 13. mzda
• 5 týdnů dovolené
• Příplatek za víkend 80%

• Penzijní připojištění – po zkušební době příspěvek
600 Kč měsíčně
• Služební mobilní telefon i k soukromým účelům
• Pracovní oblečení včetně pracích prostředků
• Vzdělávání a zvyšování kvalifikace
• Firemní akce – např. motokáry, opékaní prasete atd.
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