
Tak sedím před klávesnicí a přemýšlím, jak vám sdělit,
že už se na nás přihnalo léto. Paprsky nás začaly osahá-
vat, co říkám píchat do očí, aby nás nalákaly podívat se
na slunce, jak se částečně zatemňuje. Raději jsem to ani
nezkoušel, nechci přijít o zrak. Jak říkal někdo ze zná-
mých, počkám až budou zatmění slunce dávat v televizi.
To bude jistější. Sluníčko svým osaháváním nám chla-
pům pomáhá k lepší náladě. Dívky a ženy se začnou opa-
lovat, koupat a odhalovat, to nám skoro vždycky dělá
dobře. Ovšem může to být i naopak, když se na koupa-
lišti objeví nějaký statný svalnatý krasavec, jistě jim
srdéčko poskočí. Pokud takového nemají doma, že?
Kdysi jsem si posteskl v jednom svém vjerši, v úvodníku
již uváděném, který raději připomenu, nebo� opakování
je „otcem blbosti“, což je protipól matky moudrosti.
Sluneční kotouč, ten maniak mrzký, vysílá tvé kůži vstříc
sluneční paprsky. Osahává nahé tělo a mně by se také
chtělo vyslat paprsky zvídavé tam, kde se tělo klene.
Stejně je to nespravedlivé. Sluníčku držíš, mně ne.
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Odečty stavů vodoměrů

Následkem šíření nemoci Covid-19 provedla obec poslední
odečet vodoměrů v loňském roce.

S ohledem na příznivou epidemiologickou situaci v poslední době, budou
pracovníci obce (pokud se situace nezmění) provádět odečty v měsíci
srpnu, ze kterého je počítáno i výše stočného.

Věžní hodiny na kostele v Obecnici

Do věže kostela v Obecnici se opět vrátily hodiny. Tentokráte s novým elek-
trickým hodinovým strojkem, který je řízen přes satelit, takže jejich chod
je naprosto přesný. V souvislosti s výměnou hodinového strojku došlo
i k rekonstrukci celého ciferníku. Dále bylo do provozu uvedeno i odbíje-
ní, a to nejenom celých hodin ale i čtvrtí.
Stávající hodinový strojek, bude demontován, vyčištěn a následně vysta-
ven (s největší pravděpodobností na faře).

Josef Karas, starosta

Dosti vjeršů i sluníčka, stejně se zase přiženou mraky
a spláchnou horko do země a tráva začne vyrůstat pří-
mo šíleně. Vrčení benzínových či elektrických kos a se-
kaček zasáhne až do neděle. Nabude to takové razance,
že někteří z nás začnou tropit úžasné věci. Třeba při-
pravovat selátko na rožni pro nějaké přátelské setkání,
rozdělají oheň a pečou a pečou, a přátelé nepřicházejí
a nepřicházejí. I koukneme se ještě do kalendáře, ejhle
mají přijít až zítra. Žádné „nervy“, stane se, sundá se
a dopeče se zítra. Asi opravdu sluníčko nebo sekačka
mají vliv na člověka. Přišla moje vlastní domácí dívka,
jestli jsem neviděl její telefon. Neviděl, ale pomáhal
jsem hledat jako vždy. Pomáháme si vždy jeden druhé-
mu hledat telefony. „Co jsem to dělala. No, dávala jsem
prádlo do pračky. Neříkej mi, že jsem ho tam strčila
i s prádlem.“ Musím konstatovat, že voda a ždímání
telefonu opravdu neprospívá. Už nefungoval, museli
jsme koupit jiný. Přátelé berte si na hlavu alespoň na-
močený kapesník. Ty osahávající paprsky jsou prevíti.

bs
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Lesní správa informuje o dalším dění na kalamitní pase-
ce v Nových Chalupách – lesní porost 55 A9.

Občany, kteří využili naší nabídky a odebrali si použitel-
nou dřevní hmotu, bychom chtěli požádat, zda by dobro-
volně neprovedli nahromadování zbylého jemného klestu.

Dále občané, kteří mají v pasece složené dříví nebo pří-
padně (nezákonně) jiný materiál, aby jej z paseky odklidi-
li. Objevily se zde např. pneumatiky. Určitě nikdo z obča-
nů nechce, aby měl před okny nepořádek.

Další záměr je takovýto: po nahromadování klestu bude
vzhledem k bohatému stanovišti, které je náchylné k zabu-
řenění, provedena v letním období pomístná chemická pří-
prava půdy přípravkem Roundup Flex – šetrně, aby nebyly
poškozeny nálety různých dřevin, které se zde nacházejí.
Na jaře potom provedeme výsadbu sazenic dubu zimního.
Stanoviště této dřevině odpovídá a stabilita tohoto stromu
zaručuje, že nebude docházet k vyvracení či lámání vršků
v budoucnu. Jedině by nám v budoucnu mohl někdo nadá-
vat, že mu padá listí na pozemek…

Jak je všeobecně známo, vysazené listnáče a jedle se
v Brdech musí oplocovat, aby je nesežrala jelení a srnčí
zvěř. Vzhledem k bezprostřední blízkosti silnice a obydlené
části obce bychom rádi zkusili, zda by tady dub odrostl
i bez oplocení. Žádáme však všechny občany – sousedy, aby
nepřikrmovali zvěř na této pasece, protože tím by ji sem
naučili chodit a docházelo by k okusu sazenic i náletů. Pak
bychom museli celou paseku oplotit a tím i znemožnit
občanům volný průchod do lesa.
Případné náměty či nápady k tomuto tématu či jinému,
týkající se hospodaření v lese zasílejte na e-mail:
vaclav.pernegr@vls.cz.

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR. s. p.

Divize Hořovice

PRODEJ
DŘÍVÍ
na otop

NABÍZÍME k prodeji vyrobené
jehličnaté dříví

Cena od 508 Kč/m3 (včetně DPH)

Lesní správa Obecnice
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Nekl
tel. +420 731 137 611 | e-mail: tomas.nekl@vls.cz
Platnost nabídky letáku do 30. 6. 2021

NOVÉ CHALUPY – paseka po námrazové kalamitě

Další informace z lesní správy

Nadále funguje drobný prodej palivového dříví, samovýro-
by a zvěřiny (pouze celé kusy v kůži). Informace ohledně
cen a objednávky prosíme na e-mail: tomas.nekl@vls.cz.
Viz inzerát.
Od června bude o víkendech opět zprovozněno informační
centrum v přízemí budovy lesní správy (p. Pavel Kadlec);
v pracovních dnech zde obsluhuje personál lesní správy.
Dále nabízíme pronájem zasedačky v přízemí lesní správy.
Občanům přejeme hezké prázdniny, pokud možno s chlad-
ným počasím a dostatkem srážek, aby se nám lesy opět
zotavily po šesti suchých letech.

Václav Pernegr

Foto Lukáš Stejskal

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR. s. p.

PRODEJ
ZVĚŘINY
LS Obecnice

Jelení 69 Kč/kg

Prase divoké 20 kg 40 Kč/kg
+20 kg 50 Kč/kg

Srnčí 119 kč/kg

Kontakt :
tel. 731 137 611

UZÁVĚRKA
prázdninového dvojčísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve čtvrtek 12. srpna 2021
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Dne 1. července 2021
by se dožil 70 let
pan František Havelka.

Stále vzpomíná manželka,
děti a vnoučata.

V červenci oslaví své krásné životní jubileum
60 let Zdeněk Bulan.
Milý Zdeňku,
naše přání je jen prosté
- zdraví, štěstí, spokojenost
a� jsou Tvoji denní hosté.

To Ti přeje mamka,
sestřenice a bratranci se svými rodinami, sousedé
a všichni, co Tě mají rádi.

CHARITA PŘÍBRAM
působí i v Obecnici
a jejím okolí

Řešíte některou z následujících
situací?
• Nahromadilo se Vám více životních

překážek a nejste si jisti v jejich řešení?
• Rádi byste zlepšili školní přípravu svých ratolestí a zpes-

třili společný volný čas?
• Chcete stabilizovat rodinné zázemí a uvítáte podporu

v hledání bydlení či zaměstnání?
• Nevíte si rady při komunikaci na úřadech, u lékaře, ve ško-

le, s vyplněním formulářů?
• Ztrácíte se ve své finanční situaci a uvítali byste materi-

ální a potravinovou pomoc?
• Hledáte pomoc s péčí o ležící nebo těžce nemocnou osobu?
• Přemýšlíte, kdo by Vám mohl pomoci s nákupem, při

úklidu domácnosti, s osobní hygienou?
• Potřebujete odbornou zdravotní péči, jako jsou např. pře-

vazy ran, aplikace injekcí a infuzí, podání léků a jiné?
• Je pro Vás obtížné dojíždět na rehabilitaci nebo odběry

krve? -> Naše zdravotní sestra přijede k Vám domů

Nebojte se nás oslovit!
Rádi Vám podáme pomocnou ruku a společně najde-

me vhodné řešení.

Pomáháme Vám v rámci registrovaných služeb:
• Domácí zdravotní péče
• Pečovatelská a odlehčovací služba
• Denní stacionář
• Služby pro rodiny s dětmi

Kontaktní pracovník:
Lenka Svobodová
(+420) 730 578 278, svobodova.lenka@charita-pribram.cz

Sportovní příměstský tábor
Máte doma dítko, které baví nebo by mohlo
bavit věnovat se celý týden sportovním
aktivitám?

Přihlaste ho na příměstský sportovní tábor.

Na výběr je ze dvou turnusů:
9. 8. – 13. 8. nebo 16. 8. – 20. 8.
Sraz bude každý den před Spolkovým
domem v 8.00 hod. Konec programu
bude každý den v 17.00 hod.

A co budeme dělat?
- cvičit kruhové tréninky, tabatu a jógu
- hrát sportovní hry
- naučíme se správnou běžeckou techniku
- trénink sebeobrany s instruktorem pro boj
- taneční průprava
- výšlap po okolí

V tomto týdnu si dáme prostě pořádně do těla.
Fitness tábor je vhodný pro děti od 5 do 15 let
(děti budou rozděleny do výkonnostních skupin).
Děti a� si do batůžku sbalí svačinu, láhev na pití a pre-
ventivně náhradní oblečení. Teplé obědy a pitný režim
je zajištěn. Cena je 1 000 Kč.

Děti můžete přihlásit do 25. 7.
v knihovně, na tel. 721 346 658 nebo na
e-mail: denisavejrova@gmail.com.

Na děti
se těší
lektoři

Denisa a

Michal
Drtilovi

Jubilanti
Zdeněk Bulan, 60 let

Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny

v měsíci červnu, červenci a srpnu.
V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů

(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
počasí nás už hezky hřeje, a tak doba od minulého zpravo-
daje uběhla jako voda v našem potoce. Naštěstí nebylo ješ-
tě tak sucho, abychom museli vyjíždět na nějaký nezodpo-
vědný ohníček. Kromě zájmové činnosti dětského druž-
stva, které běží každé pondělí, jsme vlastně „jen“ čistili
koupaliště. Akci jsme domluvili na středu 9. června, kdy
jste nás tam mohli vidět. Bohužel bazén nestačil před na-
ším příjezdem vytéci, tak se spláchlo pouze to, co bylo ob-
nažené. Druhý den se vše dočistilo, ale ne v naší režii.

Poslední dobou jsem se setkal, jak se mnoho lidí ptá,
jaký hasicí přístroj by měli mít doma a kde. Proto tedy
budu postupně uveřejňovat informace o této problematice.

Přenosné hasicí přístroje do domácnosti - pořídit si
je se vyplatí. Přenosný hasicí přístroj je vhodný do každé
domácnosti. Tyto prostředky již mnohokrát pomohly zlik-
vidovat začínající požár a zabránit tak větším škodám.
Pokud vám totiž např. začne hořet el. spotřebič, skříň
nebo záclony, kbelík s vodou již na uhašení nemusí stačit
a je třeba použít přenosný hasicí přístroj, který má mno-
hem větší hasební účinek. I když ani po nabytí účinnosti
nové vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb, nebude vybavení hasicími přístro-
ji povinné pro všechny domácnosti (nově jen pro nové ro-
dinné domy), hasiči na základě svých bohatých zkušeností
jejich pořízení velmi doporučují. Stejně jako u "hlásičů po-
žáru," také u hasicích přístrojů platí, že jejich umístění,
druhy a počet je stanoven ve schválené projektové doku-
mentaci příslušné stavby.
Povinnost vybavit stávající objekty přenosnými hasicími
přístroji stanoví § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů s podrob-
nostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
V prostorách a zařízeních právnických a podnikajících fy-
zických osob, u nichž nebylo stanoveno množství, druh
a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany, se
zabezpečují a instalují hasicí přístroje na každých započa-
tých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu. Vyhláška
č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
staveb, pak v příloze č. 4 přináší zpřesnění a konkrétně
stanoví umístění, množství a druhy hasicích přístrojů, které
je nutné mít v nově postavených rodinných domech, byto-
vých domech, ubytovacích zařízeních, garážích a v prodej-
ních stáncích.

Jaký typ hasicího přístroje je povinný pro rodinný
dům? Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být všechny ro-
dinné domy schválené po 1. 7. 2008 povinně vybaveny ale-

MLADÝ HASIČ

Pravidelné schůzky našich mladých hasičů probíhaly
v měsíci květnu téměř v plném počtu dětí. Děti nám dělají
velikou radost. Všichni jsou šikovní. Před holkami musí-
me ale smeknout klobouk, protože klikovat s dýchacím
přístrojem jen tak někdo nezvládne. A holky to jednoho
krásného dne pořádně „natřeli“ chlapcům. No, alespoň
víme, že se musíme více zaměřit na kondičku. ☺ Dalším
zpestřením našich tréninků byla práce s hasicími přístroji.

spoň jedním přenosným hasicím přístrojem s minimální
hasicí schopností nejméně 34 A.
Údaj o hasicí schopnosti musí být uveden na štítku každé-
ho prodávaného přenosného hasicího přístroje. Přenosný
hasicí přístroj s hasicí schopnosti 34 A (tedy na požáry
pevných látek) musí být schopen uhasit požár dřevěné hra-
nice o rozměrech 0,5 x 0,56 x 3,4 metru. Hašení při zkouš-
ce začíná po 8 minutách po zapálení hořlavé kapaliny
umístěné na hranici. Pokud vlastníte starší ale stále funkč-
ní hasicí přístroj, který nemá na typovém štítku uvedenou
hasicí schopnost, stačí nahlédnout do přílohy č. 4 vyhláš-
ky č. 23/2008, kde je převodní tabulka. V ní lze zjistit, zda
daný hasicí přístroj splňuje minimální požadavky dané
vyhláškou. Vyhláška č. 23/2008 Sb. sice pro rodinné domy
stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry
pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí
přístroje splňující povinné minimum, které mají universál-
ní hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek,
ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C). Navíc je třeba
si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasi-
cí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se
mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími pří-
stroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich haseb-
ních jednotek pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň
stanovené minimum 34
Kam umístit přenosný hasicí přístroj? Hasicí přístroj
by měl být umístěn na takovém místě, aby byl viditelný,
snadno dostupný a rychle použitelný. Logicky nejlepší je
umístit ho na místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost
vzniku požáru, nebo v jejich dosahu (například v kuchyni,
dílně, garáži apod.). Je to nutné zejména v dřevěných cha-
lupách a chatách, u kutilů s autogeny, rozbrušovačkami
a opalovacími lampami. Jestliže ponecháte přístroj někde
zapadlý v komoře, nemuseli jste si ho vůbec kupovat. Pře-
nosné hasicí přístroje se umís�ují na svislé stavební kon-
strukci a v případě, že jsou k tomu konstrukčně přizpůsobe-
ny, na vodorovné stavební konstrukci. Rukoje� hasicího pří-
stroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být
nejvýše 1,5 m nad podlahou. Hasicí přístroje můžete umístit
i na podlahu nebo jinou vodorovnou stavební konstrukci,
ale zároveň je musíte vhodným způsobem zajistit proti pádu
(např. řetízkem nebo podstavcem). Podmínky umístění ha-
sicích přístrojů v objektu stanoví §3 vyhlášky č. 246/2001
Sb., o požární prevenci. (Zdroj © VYZBROJNA.cz)

Doufám, že tyto informace jsou pro Vás alespoň trochu
užitečné. Přeji všem krásný začátek letních měsíců a samo-
zřejmě pokud možno bez pomoci složek IZS.

Petr Zima, velitel SDH

Během května se nám odhlásily tři děti,
z toho dvě spadaly pod SDH Drahlín. Nic to
nemění na tom, že další dvě děti se přidaly.
A protože jsme vlastně s výcvikem na začátku (vzhledem
k uzavření z epidemiologických hledisek), po zvážení a do-
mluvě jsme se rozhodli obě děti ještě nyní přijmout. V tuto
chvíli sčítá náš oddíl mladých hasičů 19 dětí. Máme stop
stav. (pokračování na str. 5)



MLADÝ HASIČ (dokončení ze str. 4)

SDH OBECNICE  pořádá

Prázdninový příměstský tábor 2021
Kde: Hasičská zbrojnice Obecnice

Kdy: 19. 7. – 23. 7. 2021 (pondělí – pátek) vždy od 7.30 do 16.00 hod.

Cena: 1 000 Kč i s obědy
Příměstský tábor je omezen věkově od 6 do 15 let. Účastnit se mohou chlapci i děvčata,

kteří nejsou členy SDH Obecnice – Mladý hasič. Program bude zaměřen nejen
na hasičský sport, ale také na ochranu přírody, zdravovědu, všestranný rozvoj.

Dopravu na hasičárnu a zpět zajiš�ují rodiče. Účastníci si budou nosit vlastní svačiny
– dopolední a odpolední. Oběd zajištěn v místní restauraci.
Pokud počasí dovolí, děti budou trávit většinu času venku.

Zájemci napíší na níže uvedený e-mail,
následně jim bude zaslána závazná přihláška.

SDH Obecnice  M. Kotápišová

e-mail: mhobecnice@seznam.cz
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od 16.00 do 17.30 hodin (hodina nám prostě na „vyblbnutí
se“ nestačila), jsem děti mimořádně svolala dne 9. 6. 2021.
Kdo mohl, dorazil na koupaliště a pomáhal nám ho vyčis-
tit. Děti zapojovaly a motaly hadice, čistily koupaliště,
prostě… Zapojily se jako řádní členové SDH. ☺  A to se
vším všudy, takže téměř nikdo nezůstal suchý. ☺

V uplynulém měsíci měly děti velký úkol. Pokud chceme
jezdit na závody, musíme mít samozřejmě nějaký název.
Vymýšlelo se a přemýšlelo. Přes Bojové tygry a Ohnivé dra-
ky si děti nakonec odhlasovaly Brdští Floriánci a Brdští
tetřevi. Úkol pro nás starší byl těžký. Který z těchto dvou
názvů zvolit? Po dlouhé debatě jsme se rozhodli, že název
našich mladých hasičů bude Brdští tetřevi. Proč Brdští,
to snad nemusím vysvětlovat. A tetřevi? Naše děti už vědí,
že tetřev je symbol naší obce.

Poslední krátká informace… Protože, jak už píši výše,
máme opravdu velmi šikovné mladé členy, rozhodli jsme se,
že našim dětem uděláme ke konci školního roku malé
překvapení. Mimo dětí byli pozváni i rodiče. A jaké je to
překvapení? To si počkejte do příštího čísla. ☺

      Mili Kotápišová

Protože v záři za-
číná celostátní
soutěž Plamen, za-
čali jsme se při tré-
nincích zaměřovat
na disciplíny této
soutěže. Děti si
zkouší různé štafe-
ty, pilujeme motání
hadic, jakmile se
počasí pokazí, za-
měříme se i na vý-
uku pro splnění
odborek.

Mimo tréninků,
které jsme museli v
květnu prodloužit
o půl hodiny, tzn.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

NÁVRAT DO ŠKOLY

Návrat do školy uvítali žáci naší školy s velkým nadše-
ním. Paní učitelky i asistentky se na děti také moc těšily.
Výuku jsem zaměřila (mimo jiné) na rozvíjení klíčových
kompetencí, které vedou k reedukaci výukových obtíží,
které se díky distanční výuce znovu u žáků objevily. Zamě-
řujeme se na pohybové aktivity, činnostní učení, zařazuje-
me prvky Montessori výuky, prvky kritického myšlení.
Pracuji s výukovými pomůckami a programy, které jsou
ve škole pedagogům i žákům k dispozici. Výuku doplňuje-
me krátkými vycházkami po vesnici. Při PČ a VV se zamě-
řujeme na práci s drobným materiálem, zvelebujeme třídy
a chodby školy. Až nám to počasí dovolí, určitě půjdeme na
školní zahradu. Záhonky před okny školy již potřebují
upravit. Těšíme se na klidnou výuku v naší obecnické ško-
le☺ . Těšíme se na novou tělocvičnu. Těšíme se na vše,
co nám přinesou pěkné jarní a nadcházející letní dny.

Mgr. Jana Pokorná

DISTANČNÍ VÝUKA OČIMA ŽÁKŮ

TVŮRČÍ PSANÍ
Básně se dají tvořit i ve výchově k občanství.
Dokázali to žáci 8. ročníku. Na základě
zadaných pojmů z oblasti stát a právo měli
napsat báseň, a to je jim opravdu povedlo ☺

JSEM ÚSTAVA, ZÁKON, VLÁDA A SOUD

Jsem základní zákon,
Ústava, někoho už ze mě bolí hlava.
Zaručuji lidská práva,
prý, že je to dobrá zpráva.
Jsem zákon, závazný právní předpis,
tohle je můj životopis.
Parlamentem přijatý jsem,
a to se nelíbí všem.
Jsem vláda, orgán výkonné moci,
nechci se moc přemoci.
Jsem odpovědna poslanecké sněmovně,
tak už je to dané pevně.
Jsem soud vykonávající soudní moc,
můžu být někomu na pomoc.
Rozhoduji o vině a trestu,
kdo ví, možná pošlu někoho na cestu.

Denisa Smrčková, 8. ročník
STÁT

Náš stát a jeho vláda, obrana státu je armáda.
Všichni máme povinnosti, kterých máme občas dosti.

Když se zákon poruší, policie to vyřeší.
Trest nás za to nemine. A co bude dál? To uvidíme!

Natálie Schneiderová, 8. třída
SVOBODA

Vrací se nám svoboda pomalu,
už abychom byli v normálu.
Zoo, kavárny, restaurace,
skoro všichni můžeme chodit do práce.
Jen chvilku bez té roušky,
užívat si každé doušky.
Chtěla bych žít jako dříve,
svobodu, klid a krásné chvíle.

Michaela Havelková, 8. třída
Rok 2020–2021

Naše vláda každý den nová opatření vydává,
ovšem většina lidí na to jen nadává.
Copak nám chtějí jen omezit svobodu?
Tím, že ven respirátor nosit muset budu?
Stejně skoro všichni tahle pravidla porušují,
tak proč nové zákony pořad vymýšlejí?
Náhlé rozvolnění a nástup do škol bez rotací?
To nás snad chtějí vidět v lavicích trpící?
V respirátorech se žáci a učitelé ve škole dusí,
ale bohužel to těch pár hodin vydržet musí.
Jestli nám vláda letní prázdniny zkrátí,
tak se z toho asi žáci zblázní.
Ach jo... rouška, pak dvě roušky a poté respirátor?
No jestli jednou budeme nosit plynové masky,
tak budu vypadat jak terminátor.
Na druhou stranu Korona nás naučila,
že si máme vážit maličkostí, a to tak učinila.

Kateřina Musilová, 8. třída

Co pro žáky naší školy
znamenala distanční výu-
ka během coronavirových
opatření, co pro ně bylo
dobré a co špatné na tomto
typu výuky jsem se roz-
hodla zeptat přímo žáků.
Informace od žáků jsou
velmi upřímné, pravdivé a podávají reálný obraz o tom, jak
celou situaci vnímali. Během hodiny anglického jazyka
jsem žákům dala pracovní list v anglickém jazyce, kde měli
anglicky napsat alespoň 8 věcí, které shledali na distanční
výuce dobré a alespoň 8 věcí, které shledali jako špatné.
Zjistila jsem, že daleko snadněji se dětem psaly věci, které
pro ně byly dobré (např.: děti později vstávaly a také poz-
ději chodily spát, možnost jíst během on-line hodiny, mož-
nost sledovat filmy během on-line hodiny, možnost použí-
vání mobilního telefonu, že měly doma pohodlnější židli, že
mohly mít na sobě pyžamo, že se sblížily s tátou (mámou),
že měly hodně volného času, že hned po skončení on-line
hodiny šly ven, že ušetřily peníze za cestu do školy, že ne-
musely nosit roušky, že se nesetkávaly s lidmi … to vše
žáci hodnotili jako dobré. Někteří žáci byli i tak upřímní,
že napsali, že při on-line testech opisovali, podváděli, že
schválně vypínali kamery i mikrofony, že nikdo nemohl
kontrolovat, zda pracují a píší si zápisky, že klidně mohli
ležet v posteli. To všechno bylo pro ně dobré. Celkem mě
zaskočilo, že někteří žáci vůbec nevěděli, co mají napsat,
že na distanční výuce bylo špatné.  „Nic nebylo špatné,
paní učitelko, všechno bylo dobré.“ Když jsem se snažila
se žáky zamyslet nad tím, co bylo pro ně horší, než když
chodili do školy, tak hodně z nich řeklo, že nic, že jim všech-
no vyhovovalo. Někteří žáci nakonec přeci jenom dokázali
napsat některé situace jako např. že museli vařit, že nevi-
děli kamarády, že měli hodně domácích úkolů, že měli špat-
né připojení, že měli málo místa na stole, že některé před-
měty je nebavily. Jednoznačně převažovaly dobré věci nad
těmi špatnými. Je velice dobré, že žáci vyhodnotili distanč-
ní výuku většinou pozitivně. Mgr. Šárka Sedláčková



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Červen 2021 7

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

První červnový den
jsme společně s dětmi
oslavili jejich svátek,
svátek dětí na školní
zahradě soutěžemi
v družstvech, dvojicích
i jednotlivcích. Postup-
ně si všichni vyzkouše-
li připravené úkoly:
skok v pytli, přetaho-
vání lanem, běh troj-
nož, hod do dálky, hod
šiškou na cíl, do kru-
hů, nošení hrníčků
s vodou do lahve, podá-
vání míče nad hlavou,
rozkročmo, nadhazo-

Hned druhý den 2. 6. 2021 se uskutečnil školní výlet do Zá-
chranné stanice Hrachov (OFČR Hrachov), kde byl pro
děti připraven výukový program v prostorách záchranné
stanice. Zde se děti seznámily s činností záchranné stani-
ce, seznámily se s poraněnými volně žijícími zvířaty (po-

jmenovávání, příčina úrazu, jejich léčení) a jak se správně
máme chovat v přírodě a ke zvířatům atd. Výukový pro-
gram pro děti byl rozdělen do dvou částí. V I. části byly pro
děti připraveny úkoly s přírodní tématikou – „krmení“
umělých zvířátek jejich potravou. Děti se tak seznamovaly
s potravou jednotlivých zvířat, učily se přenášet umělé
žabky do bezpečí, na závěr si zahrály na sovičky, žabičky
a nakrmily ptáčky. Ve II. části proběhla prohlídka minizoo
zachráněných zvířat s průvodcem. Zde se seznámily s po-
raněnými volně žijícími zvířaty, jaké je jejich poranění
a proč se tak stalo, kde žijí a co jedí.

V pátek 11. 6. 2021 se uskutečnil výlet do Bukové u Pří-
bramě, kde byl také pro děti připraven dětský výukový pro-
gram. Poutavým vyprávěním pohádek a příběhů se děti
dozvěděly např. „O praotci Čechovi, kněžně Libuši, o Bi-
vojovi, Horymírovi, Ječmínkovi a Bílé paní, všichni společ-
ně hledali poklad skřítků – kouzelné kamení, které bylo
ukryté ve skále. Každý si ze skály přinesl jeden kouzelný
kamínek, který si kamenem rozbil a objevil se poklad ve
formě barevného korálku. Děti si také prohlédly překrás-
nou výstavku Brdských a Šumavských skřítků, která byla
zapůjčena z muzea ze Šumavy. Na závěr si v dílničkách
vyrobily stojánek se skřítkem a mochomůrkou. Všichni
byli výukovým programem nadšení a nejvíce se jim líbila
prohlídka výstavky skřítků.

vání míče, oběhnutí. S velkým nasazením a elánem se děti
zapojovaly do jednotlivých soutěží, pro některé bylo těžké
vyčkat na smluvený signál. Na závěr sportovních činností
bylo vyhodnocení soutěží a rozdávání diplomů, cen a slad-
kostí.

Ještě do konce měsíce června děti čekají další zajímavé
akce ve spolupráci s Vojenskými lesy ČR s výukovým pro-
gramem „Zvířátka v lese“ a celodopolední turistická vy-
cházka do přírody.
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Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září...
Zatím to vypadá nadějně. Jak s počasím, tak s vládními
nařízeními. Stále více a více se rozvolňuje, máme více a
více možností. Nejen, že můžeme za hranice okresu, ale
můžeme jít nakoupit oblečení pro dospělé nebo si dokonce
sednout do restaurace. Neuvěřitelné, někdo si řekne „ko-
nečně“ a někdo si říká: „chybělo mi to vůbec“? A� tak či
tak, snad už se budeme moci všichni ve zdraví setkávat
tam, kde je nám to příjemné.
Co Vás čeká v knihovně?

Školní rok se pomalu chýlí ke konci, prázdniny jsou za
dveřmi. Čekají nás dovolené, výlety, návštěvy u prarodičů,
příměstské tábory, spací tábory. Knihovna nezůstává poza-
du a pro Vaše děti je připraven letní program (viz níže).
Výtvarný kroužek „Všeználek“ a další pravidelné akce,
besedy či přednášky se budou konat od září.
Středeční posezení se seniory

Každou středu se v knihovně schází místní seniorky na
tradiční dýchánek. Tento dýchánek, zvaný „babinec“ se
bude do konce srpna konat od 14 do 16 hod. Jste seniorka
a chtěla byste si vypít šálek kávy či čaje v přítomností dal-
ších dam? Přij	te ve středu do knihovny. Pokud nejste
seniorka, ale máte ve svém okolí osamělou seniorku, po-
zvěte ji či přivezte do knihovny.
Jógové protahování

Konečně se můžeme scházet a společně vykročit na cestu
za pružným tělem a klidnou myslí.  V měsíci červnu se bu-
deme setkávat každé úterý v 18.30 a čtvrtek v 18.00 na
faře. Ranní ptáčata mohou ještě dorazit v pátek na rozcvič-
ku v 6.30 do knihovny. Rozvrh prázdninového jógování
na faře – pište si do diářů a kalendářů ☺
Úterý 6. 7. v 18.30 hod. Úterý 27. 7. v 18.30 hod.
Pátek 9. 7. v 6.30 Pátek 30. 7. v 6.30
Neděle 11. 7. v 8.00 Úterý 17. 8. v 18.30
Úterý 13. 7. v 18.30 Neděle 22. 8. v 8.00
Úterý 20. 7. v 18.30 Úterý 24. 8. v 18.30
Rozvrh na září bude zveřejněn v následujícím dvojčísle.
Dojógovná
Když může být dokopná a dopitná, proč ne dojógovná? Jó-
gové rozloučení s prázdninami proběhne v neděli 29. srpna
v 16.00. Sraz u fotbalového hřiště. Na co se můžete těšit?
Pro začátek se malinko protáhneme, pak se pozvolným až
plouživým klusem proběhneme (trasa max. 5 km – na přání
můžeme prodloužit). Po doběhnutí, lehkém protažení a do-
držení pitného režimu skočíme do koupaliště, škoda jen, že
se v srpnu moc neotužíme. Až trochu oschneme, půjdeme
rozbalit podložky a dotáhneme protažení do konce. Po závě-
rečné relaxaci nás bude čekat zasloužené posezení a občerst-
vení. Kdo by měl zájem, může na začátku akce donést zdra-
vou jednohubku, kterou si pak sníme ☺.
Plánované akce na letní prázdniny
V letních měsících v knihovně nezahálíme. Co se nestihlo
ve školním roce, doženeme o prázdninách. Zapotí se naše
ručičky, nožičky, bříška, zádíčka i hlavičky. Program na
každý den naleznete níže. Vyhrazuji si právo změnit pro-
gram v závislosti na počasí (na přání účastníků) na do-
stupnosti materiálu. Ve dnech tvoření bude knihovna ote-
vřena od 7.30 do 15.30. Program na každý den začíná kla-
sicky v 9.00. Kdo nestihne přijít, může přijít později a při-
pojí se k nám dodatečně. V knihovně mohou být děti celou
dobu nebo odejít domů na oběd a poté se vrátit. Otevřeno
je i přes poledne. Budou-li děti zůstávat přes poledne, bude
to chtít větší svačinu. Prosím, aby si děti v batůžku nosily

pití (nebo alespoň lahev na pití) a malou svačinu. Děti
mohou přicházet a odcházet samy (v tomto případě žádám
o písemný souhlasem rodičů) nebo v doprovodu.
Program je určen pro děti ve věku 4 a více let.
Ve dnech regenerace knihovny bude otevřeno do 14.00.

Spolkový dům a knihovna Obecnice nabízí
pro Vaše děti tento PRÁZDNINOVÝ PROGRAM

5. 7. – 6. 7. Státní svátek – zavřeno
7. 7. Stromeček z korálků a drátku (příspěvek 20 Kč)
8. 7. Vycházka do lesa
9. 7. Rozcvička, hádanky, křížovky, kvízy
12. 7. Keramika (příspěvek 60 Kč)
13. 7. Malování na triko (příspěvek 30 Kč + vlastní triko)
14. 7. Miska z vlny
15. 7. Vycházka do přírody + kvízy
16. 7. DOVOLENÁ
19. 7. Květník z cementu
20. 7. Korálkování
21. 7. Vosková enkaustika
22. 7. Dodělání/malování květníku
23. 7. Regenerace knihovny – dnes netvoříme
26. 7. Venkovní hry, opičí dráha
27. 7. Malování barvami na sklo (příspěvek 30 Kč)
28. 7. Malování na hrnek (příspěvek 30 Kč + vlastní hrnek)
29. 7. Hokusy pokusy s jedlou sodou
30. 7. – 13. 8. DOVOLENÁ
16. 8. Malování mandal, škrabací obrázky
17. 8. Vosková enkaustika
18. 8. Keramika (příspěvek 60 Kč)
19. 8. Venkovní hry/vycházka
20. 8. Výpůjční den a regenerace knihovny
23. 8. Venkovní hry, protažení, relaxace
24. 8. Dekorace z vlny
25. 8. Papírové květiny do vázičky
26. 8. Svíčky (příspěvek 50 Kč)
27. 8. Rozloučení s prázdninami na místním fotbalovém hřišti

Letní náramkový workshop

Ve středu 21. července se opět uskuteční oblíbený náram-
kový workshop. Je potřeba udělat si radost. Náramek
z minerálních korálků dokáže zlepšit náladu a pohladit po
duši. A navíc obohatí naši garderobu. Korálkovat začneme
v 17.00. Počet účastníků omezen. Prosím rezervujte si své
místo na telefonním čísle 606 674 821 nebo přímo u mě.
Co budeme o prázdninách číst?

Ve vaší knihovně je rozmanitý výběr, přij	te se přesvědčit
sami nebo navštivte https://pribram.tritius.cz/library/
obecnice. Co nemáme, objednáme.
Pro milovníky detektivek nové přírůstky od Agathy Christie.

Brdský výlet

Výlet po Brdech, který se měl konat minulý rok v říjnu,
se uskuteční ve všední den v polovině září. Přesné datum
zveřejním v následujícím čísle. Akce je určena výhradně
pro občany s trvalým bydlištěm v Obecnici. Zájemci, pro-
sím, znovu se hlaste/připomínejte se v knihovně.
Víkendové radovánky na Moravě
Máte zájem o podzimní víkendový zájezd za turistikou
a vínem na Moravu? Pokud ano, vystřihněte níže vložený
rámeček a vho	te jej do schránky náležící obecnímu úřa-
du. Nebo můžete svůj zájem vyjádřit telefonicky mě na tel.
722 724 881. Na odezvu budu čekat do konce července,
děkuji. Veronika Hemrová

Morava      ANO
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Severovýchodně od kostela stojí za povšimnutí kamenné
dvouramenné schodiště eliptického půdorysu se souborem
pěti soch, které spojuje Kostelní a Kasární náměstí. Pů-
vodně se nacházelo v rozsáhlé zahradě a spojovalo kostel
s jezuitskou kolejí, později s kasárnami, které byly vysta-
veny na místě zbourané koleje. V roce 1945 byla budova
kasáren poškozena bombardováním a následně demolová-
na. Schodiště je ve spodní části osazeno naproti sobě stojí-
cími sochami sv. Inocence a sv. Konstantina Velikého.
V horní části stojí zády k nim Panna Marie Immaculata,
té zde dělají ještě společnost naproti sobě stojící Archanděl
Michael a sv. Jiří. Stáří soch světců není přesně známo,
odhaduje se, že vznikly ve 2. čtvrtině 18. století. Moje pro-
cházka Chebem se pomalu blížila ke svému závěru. Před
sebou jsem měl už jenom takovou tu pověstnou třešničku
na dortu – náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v jehož horní
části jsem prohlídkový okruh městem zahájil. Na historic-
kém náměstí totiž stojí jeden z hlavních symbolů chebské
architektury a největší chlouba Chebanů, tzv. Špalíček –
osamocená skupina středověkých domů. Tyto zajímavé,
částečně hrázděné domky, začaly vznikat už ve 13. století
v závislosti na potřebách místních kupců v místě původ-
ních dřevěných kramářských bud a masných krámů. Celý
soubor domů byl ale dokončen až v 15. století a podle nej-
staršího známého zobrazení z roku 1472 je půdorys dnes
unikátního komplexu jedenácti kupeckých domů zachován
do současné doby. Kvůli nedostatku místa a malým parce-
lám byly stavby hranaté a vystavěné do výšky. Špalíček
je rozdělen do dvou bloků uzoučkou Kramářskou uličkou,
která je široká pouhých 160 cm. Dříve na západní straně
ke Špalíčku přiléhal ještě třetí blok domků s masnými krá-
my, který byl zbořen v roce 1809. Samotné náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad svým názvem připomíná návštěvy české-
ho krále, který v letech 1459–1467 často pobýval na cheb-
ském hradě, aby urovnával tehdejší spory mezi Čechy
a říšskými knížaty. Pro kamenné, původně gotické domy
na náměstí jsou dodnes charakteristická jejich úzká prů-
čelí a především vysoké vícepatrové střechy, které se dávaly
na obdiv a upozorňovaly na bohatství středověkého Chebu.
Kupci a obchodníci – původní majitelé těchto výstavních
domů – tehdy totiž půdy v domech využívali jako sklady
pro své zboží. Tak bylo hned na první pohled patrné, že čím
vyšší střecha, tím úspěšnější a bohatší obchodník. Mě na
náměstí asi nejvíce zaujala dvojice sousedících domů, sto-
jících na jeho východní straně – Schirndingerův a Gable-
rův dům. První z nich vyniká úzkým průčelím s vysokým
stupňovitým štítem a renesančním vzhledem, druhý z nich
se pak pyšní bohatě členěnou a zdobenou rokokovou fasá-
dou. Samozřejmě jsem si nemohl nechat ujít návštěvu již
zmiňovaného Pachelbelova domu, kde byl dne 25. února
1634 zavražděn generalissimus Albrecht z Valdštejna. Dnes
v tomto domě sídlí Muzeum Chebu, ve kterém lze mj. shléd-
nout i expozice tematicky zaměřené na osobu zavražděné-
ho vojevůdce, jejichž součástí je např. Valdštejnův úmrtní
pokoj, obrazárna, sbírky osobních předmětů a zbraní nebo
také vycpaný Valdštejnův oblíbený kůň, který byl zastře-

Cheb - náměstí Krále Jiřího z Poděbrad se Špalíčkem

O městě, kde byl zavražděn nepohodlný generál

(dokončení z předchozích čísel OZ)

len 16. listopadu 1632 v bitvě u Lützenu. Náměstí se také
kromě Špalíčku a výstavních měš�anských domů může
pochlubit dvěma kašnami. Ve spodní části náměstí, poblíže
Špalíčku, to je renesanční polygonální kašna ze 16. století
ozdobená sochou „divého muže“ – Herkula. Ten drží v ruce
nad hlavou pozlacený kyj a druhou rukou je opřen o štít
s městským znakem. Je to kopie sochy ze schodiště bývalé
barokní radnice a dnešní galerie, zhotovené kolem roku
1728 sochařem Petrem Antonem Felsnerem. Herkulova
socha na kašně vznikla asi o deset let později, alespoň pod-
le dochovaného letopočtu na barokním členitém soklu –
1738. Kamenná kašna z roku 1523, stojící ve střední části
náměstí v blízkosti budovy Nové radnice, byla zrekonstru-
ována v 19. století v klasicistním slohu. Střední hranolový
pilíř je osazen sochou rytíře Rolanda, který symbolizuje
svobodná trhová práva říšských měst. Wastl, jak mu ně-
mecky hovořící obyvatelé Chebu přezdívali, drží v pravé
ruce kopí a levou se opírá o štít se znakem města Chebu.
Je dost možné, že obě kamenné postavy si z výšky svých
kamenných podstavců prohlížejí nedávno navrácené ozdo-
by na měš�anských domech v historickém centu města.
Díky unikátnímu projektu chebské Galerie 4 s názvem
„Chebské niky“ se do prázdných nik a kartuší na domech
na náměstí i v přilehlých starobylých uličkách a zákoutích
podařilo umístit celkem 17 uměleckých děl současných vý-
tvarných umělců z celé republiky. Tyto niky a kartuše
v minulosti obsahovaly malé sochy či znaky majitelů
domů, sošky pak často prozrazovaly, jaký řemeslník v bu-
dově bydlí a pracuje. Mnohé z nich však zmizely v propad-
lišti dějin a výklenky ve fasádách zůstaly dlouhá léta
prázdné. A tak nás při procházce městem mohou z výklen-
ků domů po očku pozorovat například David a Goliáš,
Zpívající řezník nebo Svatý František z Assisi.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin Jarolímek
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 12. část

Tentokrát bude naše vypravování spíš historické – zmí-
níme se pouze o jedné, a navíc ještě „nic moc“ studánce –
„Pod Jordánem“ těsně u Jedlinské cesty na hranici s lesní
správou Strašice, která ji taky nechala před pěti lety obno-
vit a zastřešit. Pramen je to tedy slabý, ale nás dnes budou
zajímat spíš historické souvislosti v tomto území, které
leží v centru brdských lesů.

do údolí Reservy a na hřeben Koruny, byla donedávna jen
měkkou traktorovou cestou; generální oprava se provádě-
la až po větrné kalamitě v roce 1990 a vyasfaltována byla
v roce 2010. Její pojmenování je samozřejmě podle toho,
že patřila do hořovického panství a chodilo se po ní do Ho-
řovic…

U křižovatky „Bártův dub“ dnes můžeme vidět svatý
obrázek Panny Marie svatohorské, protože podle legendy
se v těchto místech za třicetileté války skrývali obyvatelé
Příbrami, kteří měli s sebou i slavnou sošku této světice.
Dále jsou zde instalovány rozcestníky cyklotras včetně
popisu, že se toto místo nazývá též „V pr….“ Zde bych rád
uvedl svůj názor: protože obecnická lesní správa měla své
území i za Tokem, kam to bylo opravdu daleko – obzvláš�
když se chodilo do práce pěšky – a lidi sem opravdu neradi
chodili, tak si mezi sebou říkali, že je to pěkná pr… a když
se mezi sebou bavili, kam jdou do práce, říkali, že jdou
až do pr…. Nějaký chytrák to slyšel vykládat v hospodě
a usoudil z toho, že je to místní název…

Začněme místním názvem. Křižovatka pod touto studán-
kou se jmenuje „U Bártova dubu“. Duby tu dosud stojí, ale
ten Bártův už je dávno pryč; pojmenování totiž pochází
z poloviny 18. století, kdy se ustálily panské hranice v cen-
tru Brd. V tomto místě byl styk tří panství: na východě
dobříšského, na západě zbirožského a na jih i sever odsud
vybíhaly dva choboty panství hořovického, které zde bylo
„zaškrceno“ a přerušeno na dvě části: na jihu enklávou
„Velká Baština“, na severu pak již souvislým územím.
Kvůli tomuto majetkovému uspořádání se sem sbíhaly tři
silnice. První z nich byla v roce 1882 silnice „Alliance“,
dnes zvaná „Alianka“; v roce 1879 totiž zakoupil zbirožské
panství dobříšský kníže Josef Colloredo – Mannsfeld a roz-
hodl se propojit své původní území s tím nově získaným.
Tak byla vyprojektována a postavena první lepší komuni-
kace uvnitř brdských lesů, která vedla od „Trojhranu“ na
Okresní silnici až do údolí Padr�ského potoka v místech,
kde byl nedlouho poté postaven lovecký zámeček „Tři
Trubky“. Procházela právě oním bodem u „Bártova dubu“,
kde se obě panství těsně dotýkala. Později byla správou
hanavského velkostatku v Hořovicích připojena do tohoto
místa silnička „Jedlinská“, která u Bártova dubu začínala
a vedla severním směrem k Bílému křížku a do Malé Vísky.
Cesta „Hořovská“, která vedla od Bártova dubu na jih

Poslední věc, o které se zmíním, je „Horákova chata“.
Byla to malá lovecká roubená bouda stojící kousek nad
studánkou zmiňovanou v úvodu, již na území lesní správy
Strašice. Dnes se ještě dá najít místo, kde stávala, podle
zbytků zdiva. Zmínka je o ní v kronice Vojenské lesní sprá-
vy Strašice – cituji: „ Dne 26. března 1934 zemřel dlouho-
letý přednosta správy p. nadlesní v.v. Emanuel Horák.
Na jeho počest pojmenována chata na Houpáku: Horákova
chata“. (Mimochodem je to tentýž Horák, který odkoupil
novou hájovnu na Carvánce, nechal rozebrat a znovu po-
stavit ve Strašicích, kde stojí dodnes.) Chata ovšem zanik-
la již někdy koncem padesátých let 20. století…

Václav Pernegr
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POKUS O REINTRODUKCI TETŘEVA HLUŠCE V BRDECH

Protože se objevují časté dotazy, jak to vlastně dopadlo
s pokusem o navrácení tetřeva hlušce do Brd, chtěl bych se
v následujícím textu pokusit o shrnutí a vyhodnocení celé
záležitosti.

Nejprve k historii výskytu tohoto krásného kurovitého
ptáka v Brdech. Díky souvisle zalesněnému území na po-
mezí středních, západních a jižních Čech o rozloze cca
50 tis. ha žily zde od nepaměti silné populace kurovitých
ptáků, tedy tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka les-
ního. Tak jako v jiných oblastech docházelo i zde v pová-
lečné době k úbytku populace až k jejímu úplnému vymize-
ní. Poslední pozorování tetřeva hlušce z různých míst
v centrálních Brdech spadají do první poloviny sedmdesá-
tých let.

V polovině devadesátých let zpracovalo MŽP záchranný
program tetřeva hlušce pro ČR. Brdy byly vytipovány jako
oblast II.kategorie s dobrými podmínkami pro reintroduk-
ci (vedle Krkonoš a Jeseníků). Následně ve vzájemné spo-
lupráci MZe, MŽP a VLS ČR, s.p. bylo rozhodnuto o tom,
že se zde uskuteční pokus o reintrodukci.

Místo pro aklimatizační a vypouštěcí voliéru, do které se
budou dovážet nakoupená kuřata a dále vypouštět do vol-
nosti, bylo vybráno u lesní správy Obecnice v jižní části
cílové plochy Tok. Už název místa napovídá, že je význam-
né z hlediska historického výskytu tetřeva.

V letech 1996 až 2008, tedy nepřetržitě po 13 let, byla
každoročně dovezena a vypuštěna tetřeví kuřata v celko-
vém počtu 385 kusů v poměru pohlaví cca 1:1 z odchovny
v Německu. Ptáci byli vždy vyspělí a v dobré zdravotní
kondici.

Nyní k výsledkům pokusu. Veškerá pozorování ve vol-
nosti, která byla nahlášena, byla zaznamenávána na LS
Obecnice. Samozřejmě nejčastější pozorování byla vždy
na podzim po vypuštění nových ptáků. Lze ale říci,
že zhruba po třetím roce vypouštění byli tetřevi pozorová-
ní ve volnosti celoročně, tedy i před vypouštěním dalších
ptáků v následujícím roce. Zdá se, že největším problémem
bylo odchování kuřat v zajetí, protože to způsobilo určitou
ztrátu plachosti a otupení přirozených instinktů ptáků
z volnosti. Proto zákonitě značná část ptáků padla po vy-

puštění do spárů škodné zvěře. Plašší jedinci přežívali.
O ztrátě plachosti svědčí různé kuriózní pozorování tetře-
vů z řad personálu, kterému mnohdy dělal tetřev společ-
nost na posedu, bagristovi seděl na bagru, takže nemohl
bagrovat, či z okolních obcí, kdy se přidružovali tetřevi
v zimním období k domácí drůbeži (tato hlášení došla např.
z Obecnice, Drahlína, Sádku, Lázu, Rožmitálu, Věšína,
Zaječova, Strašic), zimovali v objektech lesní školky apod.
Jedna tetřeví slepice byla nalezena dokonce na náměstí
v Komárově (29.11.2006). Někteří jedinci i v lesním pro-
středí doslova vyhledávali lidskou společnost a téměř neje-
vili známky plachosti. Co se týče vzdálenosti pozorování
od vypouštěcí voliéry, nejčastější hlášení jsou pochopitelně
z centrální části Brd, tedy z okolí Toku, Koruny, Kočky,
Hlavy, Třemošné, Malého Toku, Brdců, Jordánu, Brdy.
Nejvzdálenější hlášení došla např. z Rokycanska (Trhoň,
okraj města Rokycan), z dalších zajímavějších pozorování
lze uvést např. Velcí, Ostrý u Rejkovic, Kolvín, Bahna
u Strašic, okolí Skořic.

O tom, že částečně probíhala přirozená reprodukce tetře-
vů, svědčí tyto skutečnosti: nález skořápek z tetřevích va-
jec v červnu 2000 v „Rokli“, nález uhynulého tetřevího
kuřete v červnu 2004 za rybníkem Octárna, pozorování
a fotografické zdokumentování tetřevího toku na jaře
2005, 2006. Na neúspěchu přirozené reprodukce se zcela
určitě hlavní měrou podílela černá zvěř, jejíž stavy v minu-
losti nikdy nebyly zdaleka tak vysoké, jako je tomu dnes.

Dne 30. září 2008 bylo z aklimatizační voliéry vypuštěno
posledních 15 tetřevů a tím zřejmě po třinácti letech skon-
čil původně plánovaný desetiletý projekt. Hlášení o pozo-
rování došla ještě ze zimního období 2008/2009, ale od té
doby i přes časté dotazy na lesní personál či obyvatelstvo
okolních obcí bohužel nemáme žádné zprávy o výskytu te-
třevů v Brdech. A tak nezbývá než konstatovat, že tento
krásný pták, který by zde zdánlivě měl mít příznivé životní
podmínky, bohužel kořeny nově nezapustil. Slabou útě-
chou nám může být to, že ani v jiných oblastech, kde po-
kus o reintrodukci proběhl, nebyl většinou úspěšný. Ale za
pokus to určitě stálo!

Václav Pernegr

Tokající tetřev na Toku, v pozadí město Příbram
(neznámý autor)

Kohout, který tokal na Toku po několik jar (neznámý autor)
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LÉKAŘ A VY • Klíště

Vlivem teplejšího počasí se u nás zvyšuje počet
klíš�at, blech, komárů a jiných přenašečů infekč-

 

 

ních a někdy i nových a exotičtějších onemocnění. Vnímá-
ní klíštěte jako sezonního parazita už vzalo dávno za své,
majitelé domácích mazlíčků ho potkávají v jejich kožíšcích
občas i o Vánocích. S růstem teploty bývá i vyšší vlhkost,
a to svědčí klíš�atům. Současně se stěhují do vyšších nad-
mořských výšek, častější migrace lidí, domácích mazlíků
i ptactva vede i k zavlečení nových druhů klíš�at do nových
regionů. S nimi přicházejí i noví nebezpeční parazité,
z nichž někteří jsou nebezpeční i pro člověka. Jedna tuhá
zima nemá na populaci klíš�at zásadní vliv. Jejich rozmno-
žovací potenciál je tak velký, že generace, které se podaří
tuhou zimu přežít, hned zase populační explozi nastartuje.
Sezóna klíš�at začíná většinou v dubnu, potencionálního
hostitele začínají vyhledávat při teplotách nad 5°C. Potra-
vinově jsou klíš�ata velmi specializovaná, nežerou nic jiné-
ho nežli krev a vydrží velmi dlouho bez jídla. V Českých
Budějovicích je biologické centrum Akademie věd a využí-
vá k výzkumům speciální „zoo“, kde jsou chovány exem-
pláře klíš�at z celé planety. Dříve klíš�ata sála krev z labo-
ratorních zvířat, dnes se požívá silikonová imitace kůže
a hovězí krev z jatek. Zjistilo se, že klíště často nejprve
krev jakoby ochutnává a hledá nejpříhodnější místo na
svém hostiteli. Nesaje přímo z cév, ale nakousá tkáň a v ní
pak vznikne miniaturní kaluž krve, ze které saje. Není
úplně snadné najít hostitele, ale když to zvládne, potřebuje
zplodit co nejvíce potomků, aby mohl druh pokračovat.
Samice během deseti dnů sto násobně zvětší svoji váhu
a během následujících čtrnácti dnů začne klást až 1500 va-
jíček. Podobně jako pavouci má klíště ve svých slinách fas-
cinující koktejl chemikálií. Na rozdíl od pavouka ale nepo-
třebuje zabít, ale spíše být nenápadné. Hostitele to nesmí
bolest, svědět, krev se nesmí srazit, nesmí v místě sání
vzniknout zánět… Miliony let se klíště adaptovalo na krev-
ní systém svých hostitelů a má to dokonale zmáknuté. Moc

mu nevadí ani repelenty, komáry odradí, ale klíště si s tím
hlavu neláme, vyleze o něco výš. Nemoci přenášené klíš�a-
ty jsou nebezpeční pro lidi i pro psy. Mezi nová exotičtější
onemocnění patří babezióza, při které parazit napadá čer-
vené krvinky. Pes velmi rychle chřadne, je chudokrevný,
postupně má tmavou moč až barvy kofoly a neléčené one-
mocnění bývá smrtelné. Infikovaná klíš�ata byla již potvr-
zena i u nás. Další chorobou potvrzenou i u nás je bakteri-
ální onemocnění – anaplazmóza. I tady se jedná o chudo-
krevnost a dramatický pokles bílých krvinek a s tím souvi-
sející horečnaté stavy. I tohle onemocnění bez léčby končí
pro psa fatálně. Protože nemůžeme vyloučit, že současný
trend příchodu nových parazitů cestou nových druhů klíš-
�at bude dál pokračovat, jedinou prevencí je tedy chránit
zvířata před klíš�aty. Prostě čím více chráníme, tím míně
léčíme. Kočky jsou naštěstí na lymeskou boreliózu i na
babeziózu méně náchylné. Jejich problémem jsou hlavně
blechy, a ty jsou přenašeči hlavně vnitřních parazitů.
Ochrana před blechami by měla probíhat po celý rok. Pre-
parátů na ochranu našich mazlíků je celá řada, a při výbě-
ru je třeba si uvědomit řadu okolností, třeba zda spí zvíře
s námi doma nebo dokonce v posteli, jestli máme doma
malé děti… Nejplnější ochranu od tlapek po čenich zajistí
tablety, ale účinné látky mohou být např. i v obojcích…
U nás je nejrozšířenější klíště obecné, na Moravě se jedná
se o teplomilnější druh, tzv. piják lužní. Klíště obecné je ta-
kový pohodář, cíleně neloví, sedí někde na stéblu u cesty,
na předních končetinách má háčky a čeká, až někdo půjde
kolem. Jinak to mají klíš�ata od Turecka na jih nebo v Af-
rice. Sedí někde ve stínu, a když jde něco kolem, třeba vel-
bloud nebo jiné zvíře, musí aktivně za ním, protože taková
příležitost se dlouho nemusí opakovat. Poznají čichem tep-
lotu, vydechovaný kysličník uhličitý, cítí vibrace chůze.
Normálně běží za vytčeným cílem, a to opravdu dost rychle.

Z veřejných zdrojů upravila a klidné léto bez parazitů
přeje Evas

Jak se lidé setkávají
V předešlých příspěvcích jsem psala o A. Jiráskovi, jeho
dceři a současně o jejím manželovi příbramském rodáko-
vi Hanuši Jelínkovi a v tom minulém o tom, že francouz-
ské básnické dílo Květy zla překládal kromě jiných pře-
kladatelů také Viktor Dyk (1877–1931). Tento spisovatel,
novinář a básník se narodil v Pšovce u Mělníka, ale od
11 let bydlel v Praze u své babičky, a také zde studoval.
Ve škole ho učil dějepis Alois Jirásek, který v něm sice
probudil velký zájem o historii, ale nakonec se Dyk roz-
hodl studovat práva, i když v tomto oboru nikdy nepraco-
val. Zaujala ho literární tvorba, stal se redaktorem, psal
humoristické básničky, nastavoval českému národu zrca-
dlo svými epigramy, překládal francouzskou poezii.
V jeho díle šlo vždy o zápas ideálu a reality, říkalo se mu
básník ironické deziluze. Napsal několik knih, novelu
Krysař, dramatickou báseň Zmoudření Dona Quijota a ně-
kolik básnických sbírek. Mně se vždy líbila a líbí jeho bá-
seň Země mluví, která vyjadřuje vztah jedince k vlasti
a národu. Je ze sbírky Okno z roku 1921. Jeho celoživotním
přítelem byl Hanuš Jelínek. Letos je to devadesát let,
co V. Dyk zemřel - při koupání v Jaderském moři, ale neuto-
pil se, jak se říkalo, ale zemřel na selhání srdce. E. T.

Dům služeb, OBECNICE 312

Těšíme se
na Vaši návštěvu

Více informací
na stránkách

Dobroty U Kačátka

OPOČENSKOU ZMRZLINU,
LEDOVOU KÁVU  i občerstvení
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VÝSTAVA OBRAZŮ

Magdalena Kolářová

NOC KOSTELŮ
Výstava  otevřena do zář í  2021

Funkcionalistický kostel,

Farského 1960/7, Tábor 2

Po předchozí domluvě s paní farářkou

na tel. 602 117 174 bude kostel otevřen kdykoliv

Víte, proč jsou křížky na různých místech
v Obecnici?

Před 129 lety, poslední májový den roku 1892, připravil požár
v rudném dole Marie na Březových Horách v Příbrami o život
319 horníků. Největší doložené důlní neštěstí na území nynější
ČR a jedno z největších v Evropě zavinila neopatrnost, kdy ha-
víři patřičně neuhasili knot olejové lampy.

Osudného 31. května si havíř Emanuel Kříž před vyfáráním z ranní
směny v nejnižších patrech dolu Marie vyměňoval knot v dohasínají-
cím kahanu. Odhozený oharek však propadl sýpkou do sklepa, kde
se posléze vznítil. Kříž spolu se třemi kolegy vyčkal sice 15 minut, aby
uhasil případný požár, když ale žádné stopy po ohni nezaznamenal,
vyfárali všichni kolem 11. hodiny ranní na povrch. První známky po-
žáru byly zjištěny až o dvě hodiny později.

Když v Mariánském dole vypukl oheň, nastala strašlivá panika, ne-
bo� nikdo nepamatoval požár v příbramských dolech. Z tohoto důvodu
mnozí horníci nechtěli uvěřit této zprávě a nereagovali na varování
a příkazy dozorců, aby opustili své dílo a přesunuli se ke stoupacímu
stroji.

V dole Marie nebylo vůbec možno pomýšlet na záchranné práce.
Za tímto účelem byly využity doly propojené s dolem Marie, tedy doly
Císaře Františka Josefa I. (dnes Ševčínský důl), Vojtěch a Anna, jimiž
se zachraňovatelé snažili své spolupracovníky a kamarády dostat ven
z dosahu živlu. Jednotliví horníci nehleděli na nebezpečí ztráty vlastního života a spouštěli se statečně do hlubin. Z mužů,
kteří se zachovali jako praví hrdinové, nalezli někteří v hořícím pekle sami svůj hrob.

(úryvek z článku  novin 31. 5. 2021 - pribram.cz)

Jako jiné dny měl i Emanuel Oktábec (syn Mikuláše Oktábce a Barbory Horákové) nastoupit do práce a fárat do dolu.
Ale ten den 31. 5. 1892 se ženil - bral si Marii Lukášovou (dceru Josefa Lukáše a Karolíny Zelenkové).  Jeho osud byl
naplněn svatbou a život uchráněn. Pro vděk a štěstí osudu, byl zde před jeho domem postaven kříž.

Magdalena Kolářová, pravnučka
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Dne 7. 6. 2021 nás zasáhla neuvěřitelná a velice smutná zpráva.
Ve věku 37 let nás navždy opustil bývalý spoluhráč, kamarád a par�ák
Martin Kozelka.

Za oddíl ledního hokeje TJ Slavoj Obecnice bychom tímto rádi
vyjádřili rodině a blízkým hlubokou a upřímnou soustrast a lítost.

Děkujeme za vzpomínku všem, kdo jste ho znali.

Čest jeho památce.

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE V BĚHU NA LYŽÍCH 20. ročník

Kdo by tušil, když před dvaceti lety vyběhlo v létě do obce
pět bláznů na lyžích na počest brdských přibližníků, že se
sejdou i s dalšími na dvacátém ročníku téhle recesistické
akce. Dvacátý ročník byl trochu jiný v tom, že jsme připra-
vili výstavu fotografií z minulých let, běžel i film, na kte-
rém se mnozí ani nepoznávali, ale jinak byla atmosféra tra-
dičního běhu skvělá jako vždy. Protože brdští přibližníci,
průkopníci brdského lyžování, se přibližovali v jakékoliv
roční době a počasí od hospody k hospodě na lyžích, je
závod etapový. Etapové cíle s občerstvením Staročeská,
U Toničky, U Slávinek (ten vznikl spontánně v loňském
roce, neb původní etapa vyčerpávala přibližníky), U Garáže,
U Romanky a Start a Cíl Rezervace, byly skvěle připrave-
ny a zásobovány. Patří jim veliký dík za perníky, panáčky,
pivo, šampáňo, koláče, buchty, věnečky, a tak dále. Díky
i všem organizátorům a Jarče Štamberkové za slušivé
„štrupny“ neboli návleky. Vzpomínka patřila i těm, kteří
na nás koukají z brdského nebe, Toničce, Romaně a Marti-
novi. Dvacátý ročník se povedl, sláva vítězům i neporaže-
ným, a� žije jednadvacátý. Za organizační výbor

zpravodaj Obecnické Rezervace bps
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Náborový příspěvek
až 50 000 Kč

Životopisy  zas í le j te  na  e-mail:
holeckova@kryll-elektro.cz

Obecnice 266, 262 21  |  Tel. 723 001 733

www.kryll-elektro.cz

C O  V Á M  D O K Á Ž E M E  N A B Í D N O U T ?

• ELEKTROMONTÉR/
ELEKTROMONTÉRKA s praxí

• STROJNÍK-BAGRISTA/
STROJNICE-BAGRISTKA s praxí

•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 pro-
středků

•Vzdělávání a zvyšování kvalifikace
•Firemní akce – např. motokáry, opékaní

prasete atd.
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Foto archiv Pavla Jíchy

Vyhlášení výsledků neckiády - zleva: Jiří Kadlec, Zdeněk
Dařílek, Václav Šefl a Zdeněk Procházka.

Neckiáda se konala na Veském rybníku v Obecnici (pravděpodobně rok 1976).

Na neckách se plavili i „Jendové“ Bušek a Zelenka.


