
Tak a prázdniny jsou v tahu. Ne že by za něco tahaly, ale
chci říct, že si vzaly batoh s prázdninovou pohodou na
záda a odtáhly kamsi do teplých krajů. Na stole nechaly
vzkaz, že se příští rok v červenci vrátí. Budeme se těšit,
ovšem ne, jako naše děti či vnoučata na školu. Některé
z nich po té dlouhé době trochu „zvlčily“ a do školních
lavic je rodiče museli přemlouvat, naopak některé děti
se opravdu těšily na kamarády, kamarádky i učitele.
Dnes je úplně jiná doba, jiní rodiče, atmosféra mezi ško-
lou a rodinou. Za nás kdysi nepohoršovaly výchovné
metody našich učitelů a učitelek. Někdo tahal za pejzy,
někdo dával pohlavky, jiní jen vyhrožovali vším mož-
ným. Byli i házeči kříd a různých jiných předmětů, nebo
jako ve Svěrákových Vratných lahvích ždímači smradla-
vých hub. Většina vyučujících však měla autoritu a ve
třídě plné žáků dokázali klid i pořádek udržet. Do školy
už nechodím, ale myslím si, že to dokáže i v této době
hodně kantorů a kantorek. Jen my, kdysi jako žáci, jsme
rodičům většinou nic neříkali, když jsme ve škole něco
provedli a dostali pohlavek. Určitě bychom to slízli
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i doma. V tom je možná nyní rozdíl. V čem není asi roz-
díl, jsou poznámky v žákovské. Někde fungují sešitky,
jinde žákajdy či elektronické žákovské knížky a v nich
se vyskytují perly školního života. Já si nepamatuji z té
svojí žádnou poznámku, asi jsem byl ve škole hodný.
Možná jsem i nějakou chytil, určitě jen když jsem neměl
pomůcky nebo úkol. Jen na rodičovské schůzce na gym-
plu jsme málem s jednou maminkou dostali poznámku
za to, že jsme vyrušovali paní profesorku. No, dlouho
jsme se s kamarádkou neviděli. V posledním Magazínu
Dnes jsem ukradl vzorky ukázek z žákovských a moc
jsem se smál. „Simuloval zvonění školního zvonku bu-
díkem, a když se mu na to přišlo, ještě tvrdil, že ho o to
školník požádal.“ V jiné poznámce si učitel stěžoval:
„Jezdí na židli po třídě a imituje koně. Po mém napome-
nutí drze zařehtal.“ A v jedné žákovské rodič na po-
známku odepsal: „Potrestal jsem, by� nevím za co, příště
pište čitelně.“ Přeji hodně trpělivosti rodičům i kanto-
rům. A pište čitelně.

bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI
Projekt realizovaný finančním přispěním Ministerstva financí ČR
Projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje

Rekonstrukce základní školy v Obecnici
Rekonstrukce základní školy a s tím související výstav-

ba nové tělocvičny je již ukončena. Stavba začala přesně
před rokem. Nyní čekáme pouze na kolaudační souhlas
a nové prostory budou moci využívat žáci základní školy.
Do tělocvičny, která nabízí široké sportovní využití, bude
za daných podmínek umožněn vstup i ostatním zájemcům.
Podmínky k pronájmu budou včas oznámeny.

Na rekonstrukci, která stála bezmála 28 mil. korun,
obdržela obec dotaci ve výši 20 mil. korun od Ministerstva
financí z programu Akce financované z rozhodnutí Posla-
necké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR podprogramu
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí a dále z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního
fondu v rámci zadání Dodatečná podpora rozvoje a obnovy
základních a mateřských škol, ve výši 304 754 Kč.

Po obdržení kolaudačního souhlasu budou nové prosto-
ry představeny veřejnosti na slavnostním otevření. (pokračování na str. 2)
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VZPOMÍNKA

Dne 15. září 2021 uplynulo 20 let,

kdy nás opustil náš milovaný manžel,

tatínek a dědeček,

pan Jaroslav Polák.

S láskou stále vzpomíná manželka Eva,

dcera Romana s dětmi, syn Jaroslav s rodinou

a ostatní příbuzní

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

ČESKÉ REPUBLIKY
se uskuteční

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

V Obecnici ve dvou volebních okrscích, a to volební okrsek č. 1 se sídlem Spolkový dům,
Obecnice č. p. 315 a volební okrsek č. 2 se sídlem Budova OÚ, Oseč č. p. 4.

Oba volební okrsky jsou bezbariérově přístupné.

(dokončení ze str. 1)

Rekonstrukce základní školy

Centrum vzdělávání -
budova bývalé fary v Obecnici

Znovu se začínají otevírat jednotlivé učebny v budově
centra vzdělávání. Jedná se o učebny cizích jazyků,
AT vzdělávání, ruční výroba, truhlářská dílna a učebna
environmentálního vzdělávání. Učebny jsou otevřeny jak
pro ty nejmenší, tak i pro dříve narozené.

Bližší informace obdrží zájemci na OÚ v Obecnici popří-
padě ve Spolkovém domě.

Josef Karas
starosta

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

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

Obecní úřad Obecnice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
další měsíc máme za sebou, a tak si zde můžete přečíst,
co se u nás událo. Jak se říká, všechno hezké jednou kon-
čí, a to platí i u prázdnin. A tak, jako každý rok, se usku-
tečnilo Rozloučení s prázdninami. Akce proběhla v pátek
27. srpna. Počasí moc nepřálo, a tak jste nám mohli vidět
jen u aparatury. Původně jsme měli připravenou i oblíbe-
nou pěnu pro děti, ale vzhledem k chladnému počasí, kdy
se hodně střídal déš� a sluníčko, se pěna nedělala. Doufej-
me, že se najde co nejdříve příležitost pěnu pro děti udělat.

Hned druhý den, v sobotu 28. srpna jsme se vydali na
slavnost do Zalužan. Zde místní hasiči představili nové vo-
zidlo. Jelikož patříme mezi omezený počet hasičů, kteří
mají ve výbavě čtyřkolku, tak jsme ji tam přijeli ukázat.
Na programu bylo mimo jiných oficialit i ukázka práce cel-
ní správy, která byla hodně zajímavá.

Mnozí si určitě všimli, že jsme se v druhé polovině srpna
začali scházet opět s některými dětmi. Důvodem těchto
setkání byla účast na hasičské soutěži v Ohrazenicích, kte-
rá se konala 5. září. Jednalo se o první soutěž, na kterou
jsme naše mladé vzali. Tréma u všech by se dala krájet, ale
naši se s tím popasovali. Na první své soutěži dokázali
vybojovat krásné šesté místo, za to jim velice děkujeme.

Jelikož už začal školní rok, tak jsme se vrátili k trénin-
kům každé pondělí. Pokud nám bude přát počasí, budeme
s dětmi venku.

Dále pokračujeme v povídání o hasicích přístrojích.
Jaký hasicí přístroj si zakoupit?
Před pořízením hasicího přístroje byste si měli rozmyslet,
co vlastně chcete případně hasit, jaké materiály a zařízení
se v místnosti nacházejí atd. Na základě toho se pak může-
te rozhodnout, jaký druh hasicího přístroje by byl pro vás
nejlepší a jak velký by měl být.
Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím po-
žárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hoř-
lavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.
Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, textil,
papír, sláma, seno, plasty), jejich hoření je zpravidla dopro-
vázeno žhnutím. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí
přístroje vodní a pěnové.
Třída B - požáry kapalin nebo látek, které přecházejí do
kapalného skupenství (např. barvy a laky, benzin, nafta,
dehet, oleje, ředidla, aceton, vosky, asfalt, pryskyřice, ma-
zadla). Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje
pěnové, práškové a halonové.

MLADÝ HASIČ

(pokračování na str. 4)

Třída C - požáry plynů (např. zemní plyn, propan-butan,
vodík, svítiplyn, acetylen, metan). Pro tuto třídu požáru
jsou vhodné hasicí přístroje práškové nebo plynové hasicí
přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého).
Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík
a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů dochází
k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vy-
žaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně
upravených prášků.
Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů
a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích. Na tento
typ požárů lze použít speciální hasicí přístroje.
Jednou z možností je vybavit si domácnost práškovým ha-
sicím přístrojem (např. o objemu hasiva např. 6 kilogra-
mů). Jsou to (na rozdíl třeba od vodních hasicích přístro-
jů) téměř univerzální přístroje, které lze vedle hašení
některých pevných látek použít také na hořlavé kapaliny
a plyny (např. propan-butan, benzín, oleje, karma) i na
elektrické zařízení pod proudem.
Vodní hasicí přístroje jsou zase nejvhodnější pro hašení
pevných hořlavých látek (dřevo, papír, uhlí, textil), jejich
nevýhoda je však v tom, že se jimi nesmí hasit zařízení pod
napětím, nejsou příliš účinné ani při hašení hořlavých ka-
palin (např. benzínu).
Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné zejména pro hašení
hořlavých kapalin jako benzín, nafta, olej. Na trhu jsou
rovněž k dostání sněhové hasicí přístroje - ty jsou vhodné
zejména na hašení elektrických zařízení pod proudem
(včetně jemné elektroniky a mechaniky), dále pak hořla-
vých kapalin a plynů.
Existují také plynové hasicí přístroje, dražší ale vysoce
účinný přístroj vhodný k hašení všech materiálů s výjim-
kou pevných žhnoucích látek. Hasivo se bezezbytku roz-
ptýlí, proto lze tento typ použít při hašení automobilů,
jemné mechaniky, počítačové techniky a jiných elektronic-
kých zařízení.
Pohotovým a účinným pomocníkem pro případ začínající-
ho požáru je také hasicí sprej s nejrůznějšími náplněmi.
Hlavní výhodou je zejména snadná manipulace (a z ní ply-
noucí rychlý zásah), dále pak spolehlivost a výhodná cena.
Největší uplatnění naleznou v automobilech, domácnos-
tech, dílnách, kancelářích, při kempinku a grilování.

(Zdroj © VYZBROJNA.cz)
Přeji všem krásný zbytek léta

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Ani družstvo našich mladých hasičů nezahá-
lí. Začínající školní rok jsme rozjeli ve vel-
kém. 3. září byl svolaný mimořádný trénink.

Hlavním důvodem byl náš první závod v požárním útoku.
Dne 5.září jsme se sešli ráno v půl osmé na hasičárně
a vyrazili jsme do Ohrazenic. Jeli jsme tam všichni s oba-
vami nic nepokazit a sesbírat nové zkušenosti. Od osmi
hodin začala prezentace družstev. Celkem bylo 10 týmů
všech kategorií. Nervozita postupně stoupala. Soutěžilo se
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MLADÝ HASIČ
(dokončení ze str. 3)

ve dvou odvětvích –
štafeta na 60 m s
překážkami (tři
dvojice) a samo-
zřejmě požární
útok. Trochu nás
zmátlo, že my tré-
nujeme s velkými
savicemi a tady
byly savice krátké,
ale i přesto jsme
útok zvládli v krás-
ném čase 48 minut
a 18 sekund. Byl to
náš první závod,
nic se nám neroz-
pojilo a nic se niko-
mu nestalo. Úžas-
ný úspěch!
Štafetu jsme zvlád-
li za 2 minuty a 12
sekund. Po sečtení
obou časů jsme
skončili na 6. mís-
tě. V rámci této akce byl také ještě doprovodný program,
který jsme si náramně užili.
Výtěžek z této soutěže použilo SDH Ohrazenice na podpo-
ru dětí s ichtyózou.

Mili Kotápišová

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

KOSMETICKÉHO SALONU

GERONIPA BEAUTY
Najdete nás na adrese Obecnice č. p. 312 (Dům služeb)

Poskytujeme ošetření akné pleti, liftingové, hydratační, AHA kyselinami (pouze v zimním období),
anti-age ošetření. Na místě Vám doporučíme vhodný typ ošetření i následnou péči.

Používáme kosmetickou značku GEROVITAL ®
a z přístrojové péče poskytujeme ošetření ULTRAZVUKOVOU ŠPACHTLÍ, STIMULAČNÍ ULTRAZVUK,

VYSOKOU FREKVENCI, RADIOFREKVENCI, AQUAPEELING.

PRVNÍCH 15 KLIENTŮ OBDRŽÍ KOSMETICKÝ DÁREK V HODNOTĚ 450 Kč.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU, kterou si můžete domluvit na tel. 739 050 800.

NABÍDKY PODNÁJMU
HLEDÁME do nově otevřeného salonu PEDIKÉRKU nebo MANIKÉRKU

s vlastní živností.
Poskytneme prostor o velikosti cca 30 m2 v samostatné místnosti, která je průchozí

do kosmetického salonu. Měsíční nájemné se skládá pouze z cen energií. Volejte na 739 050 800.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Mateřská škola se po prázdninách znovu otevřela v pondě-
lí 16. 8. 2021, přišly nejen děti, které budou nadále navště-
vovat naší mateřskou školu, ale i děti, které se staly již od
září školáky, aby si ještě užily poslední dny s kamarády.
Nejvíce času jsme trávili v přírodě. Veškeré hry a aktivity
děti plnily v lese, na louce nebo na zahradě. Čtrnáctiden-
ním námětem byla hra: „Honba za pokladem“. První
týden byl v duchu pirátském, kde si děti vyprávěly zážitky
z prázdnin, zda našly nějaký poklad, připomněly si: kdo je
to pirát, co používají piráti, kde a jak cestují, jaká zvířata
mohou vidět v moři. Nejprve si vyrobily pirátské vlajky
z papíru a zahrály si hru „Na slepého piráta“. Druhý tý-
den nesl název „Honba za pokladem lesních skřítků“.
Skřítci přinesli dětem do mateřské školy dopis, ve kterém
bylo napsáno, co je bude čekat celý týden, aby našly poklad
skřítků. Lesní skřítci se dětem představili písničkou, kte-
rou se všichni pak učili zpívat. Každé dítě si vytvořilo
vlastního lesního skřítka, vymýšlely pro ně jména, stavěly
v lese domečky pro skřítky (pokud jim to počasí dovolilo)
a na závěr hledaly mapu (složení mapy z kousků) k pokla-
du. Společně byl nalezen poklad skřítků v truhle se slad-
kostmi.

Nástup do mateřské školy je vždy velkým životním přelo-
mem, a proto byl od úterý 24.8. 2021 připraven pro nově
přicházející děti adaptační týden s rodiči. Náš adaptační
program nebyl povinný, byl určen pro rodiče s nově přícho-
zími dětmi, kde jsme se společně sžívali s novým prostře-
dím a kolektivem. Na každý den byl pro děti připraven pro-
gram: „Společně se přivítáme, po školce se podívá-

me“ – děti a rodiče si pro-
hlédli prostory mateřské
školy, pohrály si ve třídě
s rodiči a paní učitelkami,
dále jim byly podány infor-
mace o provozu mateřské
školy, zodpovězeny otázky
atd. Na druhý den: „Ještě
než si pohrajeme, diva-
dlo si zahrajeme“ bylo
pro děti připraveno ma-
ňáskové divadlo s pohád-
kou: „Jak pejsek s kočič-
kou myli podlahu. Třetí
den byl na téma: „Máme
šikovné ručičky, vyma-

lujeme kočičky“ – výtvarná chvilka kočička a pejsek –
společná práce s rodiči, malování vodovkami na vybrané
vzory. Čtvrtý den: „Do kruhu se postavíme, písničku si
zazpíváme“ – společné zpívání dětských písniček za do-
provodu klavíru a xylofonu. Pátý den: „Protáhneme tě-
líčko, rozhýbeme se maličko“ – byla připravena pro děti
překážková dráha – podlézání, přeskoky, plazení se, skoky
na trampolíně, prolézání strachovým tunelem za pomoci
rodičů.
Děti se každý den ve školce v kruhu společně s rodiči přiví-
taly s maňásky pejskem a kočičkou na písničku: „Kočka
leze dírou“, na píseň „Dobrý den, dobrý den“ – děti se před-
stavovaly za pomoci svých rodičů jménem. Během celého
týdne jsme s dětmi i rodiči zpívali, cvičili, tvořili, hráli si
s novými hračkami i kamarády a seznámili se se všemi zá-
koutími školky. Jelikož nám počasí nepřálo a stále pršelo,
společné hry na školní zahradě se neuskutečnily.
Nový školní rok pro děti v mateřské škole začal ve
středu 1. 9. 2021. Tento první týden byl pro děti plný změn.
Ve třídách se vyměnily paní učitelky, do třídy Žabiček pře-
stoupily nejstarší děti z Berušek a do třídy Berušek nastou-
pily nové děti. Ve školce se jim moc líbí, přestože ještě ob-
čas ukápne slzička, ale to jen na malou chvilku. V prvním
týdnu jsme se seznamovali s učitelkami, personálem, dět-
mi, co přišli mezi nás poprvé, hračkami, s režimem školky
a bezpečností. Pro děti je pro tento školní rok připraveno
spousta nového, čekají nás exkurze, výlety, výukové pro-
gramy, zkrátka dny plné zábavy a objevování, o kterých
Vás budeme každý měsíc informovat.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku se v naší podbrdské škole nese
v duchu očekávání lepších časů.

I když jsme stále limitováni opatřeními vzhledem k testo-
vání a dodržování pravidel danými přísným dodržováním
hygienických podmínek, žáci i učitelé jsou velmi rádi, že
jsme se  po prázdninách a dovolených sešli v hojném
počtu.

Radost nám dělá nadšení prvňáčků, kteří 1. září zahájili
školní docházku na zahradě školy. Popřejme jim š�astné
dny s paní učitelkou Mgr. Janou Hájkovou a s paní asis-
tentkou Šárkou Drdovou.

První zářijové dny jsme se sešli i s rodiči žáků, abychom
naplánovali kroky, které povedou k úspěšnému školnímu
startu všech žáků naší školy.

Těší nás, že výuka probíhá bez problémů. Díky pěknému
počasí využíváme prostory venkovního hřiště, zahradu
školy. Chodíme s dětmi na vycházky do blízkého okolí. Vy-
užíváme spolupráce s místní knihovnou. Nezapomínáme
ani na spolupráci s p. učitelkami z mateřské školy. Pokra-
čuje spolupráce s ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Třemšínem.
Připravujeme se na zapojení do akcí, které pomohou na-
pravit dopady distančního vzdělávání uplynulých dvou let.
Klidný školní rok.

Mgr. Jana Pokorná
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Tablo

Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří!
A lépe se daří v teple i nám. Všem přeji krásné babí léto.
Nachytejme ještě co nejvíce vitamínu D do zásoby. Sychra-
vé počasí a temné dny se blíží nezadržitelnou rychlostí.
Aby ty dny nebyly tak dlouhé a neútěšné, je tu vždy Vaše
knihovna, která se snaží zpříjemnit chvíle každému, kdo
do ní vejde.

Co v knihově proběhlo a probíhá?

Prodejní výstava klientů Nalžovického zámku

Od září můžete opět přijít do knihovny obdivovat nebo na-
koupit výrobky ze sociálně-terapeutické dílny v Nalžovi-
cích. Vybírat můžete z velkého množství svíček různých
tvarů a barev. Dále můžete pořídit originální přírodní mý-
dla, koupelové sole, látkové tašky, zástěry a vaky.

Srpnové hrátky a tvoření

Kromě dovolenkových dní to v knihovně žilo – řádilo a tvo-
řilo se. Paní knihovnice má velkou radost, že se děti rády
vracely do knihovny a ani domů se jim pak nechtělo. Níže
můžete vidět, jak jsme si užívaly čas, když se nám prázdni-
ny přehouply do druhé poloviny.

Rozloučení s prázdninami

I letos jsme se poctivě rozloučili s prázdninami. I přes ne-
příznivé počasí, jsme si nakonec užili krásné odpoledne
plné her, soutěží, skotačení, skákaní a lezení. Nakonec
byly odvážné děti odměněny vydatným špekáčkem. Moc
děkuji všem, kteří přispěli k organizaci celé akce.

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

Něco se chystá, něco probíhá:

jsme přirozeně kreativní. Pokud by přece jen někdo měl
nejistou ruku, budou k dispozici předkreslené motivy.
Přij�te se odreagovat při malování, vypustit z hlavy všech-
ny myšlenky a soustředit se na přítomnost. Odměněn
nebude jen váš krk, ale také vaše mysl. Tvoření si zpříjem-
níme poslechem relaxační hudby a popíjením ajurvédského
čaje. Cena kurzu včetně materiálu činí 900 Kč. A co s se-
bou? Otevřenou mysl, dobrou náladu, pozitivní energii,
pracovní oděv a případně fén na urychlení schnutí.
Kurz můžete věnovat i jako dárek. Místo je však potřeba
rezervovat zde v knihovně nebo na 722 724 881.

MUFFINOVÁNÍ

Máte recept na osvědčené a neodolatelné muffiny? A� už
slané, sladké, kyselé či hořké, přihlaste je do obecní soutě-
že o nejlepší Bečánovský muffínek. „Přihlášky“ přijí-
mám do 15. října. Dále v pondělí 18. října do 16 hod.
noste vzorky (10-15 upečených muffinů). Vzorky budou
očíslovány, poté ochutnávány a hodnoceny. Vítěz si odnese
domů titul „Mistr pekař 2021“ a tvůrci tří nejvydatnějších

Malování na hedvábí

Milé tvořivé duše. Ve čtvrtek 30. září Vás zvu na jedineč-
ný workshop, kde si osvojíte techniku malování na hedvá-
bí. Začínáme v 16.00 hod. Kurz je vhodný jak pro úplné

Středeční

posezení

se seniory

Každá seniorka
vítána na tradiční
posezení, které
se koná každou
středu od 14.00 do
16.00 hodin.

ŽIVOT NA ZÉLANDU

Přij�te si poslechnout povídání o životě a cestování
na Novém Zélandu z perspektivy Češky Soni H. žijící
ve skromných podmínkách v campervanu v Aucklandu.
Součástí povídání budou i krásné fotografie místní pří-
rody.
V druhé části budete mít možnost nejen se setkat, ale
i pohovořit s rodákem Simonem ze Severního ostrova.
Dotazy můžete pokládat česky, nebo si vyzkoušejte svou
znalost anglického jazyka.
Soňa a Simon se na vás budou těšit 29. září v 17 hod.
ve Spolkovém domě v Obecnici.

začátečníky, tak
pro mírně po-
kročilé. Malovat
budeme na hed-
vábný šátek Ha-
botai (55 x 55 cm).
Naučíme se napí-
nat hedvábí na
rám, osvojíme si
práci s kontu-
rou, zapouštění
barev i používá-
ní efektové soli.
Nebojte se po-
pustit uzdu své
fantazii, všichni (pokračování na str. 11)

tatínek s dětmi,
vnoučátko s ba-
bičkou, babička
bez vnoučátka,
babička s dě-
dečkem, děde-
ček bez babičky
i bez vnoučá-

muffinů budou skromně
oceněni. Kdo může soutě-
žit? Úplně kdokoliv. Muf-
finy může upéct mamin-
ka s dětmi, maminka bez
dětí, děti bez maminky,

tek. Po 16 hod. tu
společně muffinky
ochutnáme a ohod-
notíme a vyhlásíme
vítěze. K ochutná-
vání se bude podá-
vat čaj, káva a ka-
kao pro nejmenší
labužníky.

Omalovánka ☺
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ŽONGLOVÁNÍ

V pátek 1. října je pro děti od 13 hod.
připravena před knihovnou (v případě
nepříznivého počasí v knihovně)

Dne 8. října 2021 oslaví své 60. narozeniny
paní Jana Karasová

Milá Janičko,
život to vzal zase zkrátka a už je tu šedesátka.
Budiž pravdou dávné rčení, stár že člověk nikdy není.
Cítí-li se v duši mlád, žije si na světě rád.
Lékařům se vyhýbej, v přírodě radši pobývej.
Sklenku šampíčka občas si dej
a na světě Ti bude hej.
Když budeš našich rad dbát,
dožiješ se dalších šedesát.

Vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti Ti přejí
tvoje holky z kuchyně R+M+R

PŘEDNÁŠKA O ZERO WASTE

Ve čtvrtek 14. října od 17.00 hod. se koná osvětová eko-
logická přednáška o bezobalové domácnosti. Je to první
z cyklu přednášek, na dalších přednáškách bude možno si
vyrobit domácí drogerii (lip balm, zubní pastu, krém, prací
prášek, rostlinné mléko apod.).

JÓGA s Veronikou

Každé úterý od 18.30 hod. se těším na každého, komu
není proti srsti trocha pohybu navíc. Na józe v mém podá-
ní se trochu zapotíte, zaktivizujete všechny svaly a svalí-
ky, napnete síly, protáhnete zkrácené, uvolníte zatuhlé.
Nejdůležitější ale je, že uděláte něco pro své zdraví, pro
svou mysl a duši. Není nad to věnovat si trochu času a péče.
Na závěr Vás čeká zasloužená relaxace. Lekce končí mezi
19.30–20.00 hod. (občas se zapomenu). S sebou karimat-
ku, pohodlné oblečení, případně deku, která se zimomři-
vým hodí na relax.
Komu se v týdnu nechce, nebo nestíhá, může si přivstat
a přijít si zajógovat v neděli 26. září od 8.00 hod. Další
nedělní jóga se bude konat 10. října a 24. října.

Veronika Hemrová

Knihovna  (dokončení ze str. 10)

žonglovací zábava. O co půjde? Děti si samy vyrobí míčky
a poté se s nimi naučí žonglovat.

Dušičková tematická vycházka

Dlouho jsme se neprošli se zápisníky po lese, vi	te. Je nej-
vyšší čas vyrazit ven. Po cestě budete plnit úkoly, a hlavně
zapnete závity mozkové při luštění záludných hádanek,
díky nimž se dozvíte něco o podzimu a Dušičkách. Prochá-
zet se můžete celý první listopadový týden, tedy od 1. 11.
do 7. 11. Trasa: park před prodejnou Coop ➝ koupaliště
➝ lesnická NS Klobouček ➝ k Octárně ➝ přes hráz ➝ přes
silnici ➝ a dál po fáborkách až vyjdete u Veského rybníka.
Vycházku můžete zakončit na hřbitově a zapálit tam svíč-
ku (svíčky budou ukryty po cestě).

HALLOWEENSKÝ ZÁŽITKOVÝ BĚH

Přij	te okusit nevšední zážitek a proběhnout se se svými
ratolestmi (nebo i bez nich) ve strašidelných maskách.
Závod se uskuteční v sobotu 23. října. Další propozice
závodu budou upřesněny v následujícím čísle nebo na Fa-
cebooku a vývěskách. Nebude chybět doprovodný program
a odměny pro závodníky. Hlavním organizátorem běhu je
Denisa Drtilová a pár dalších dobrovolníků.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Doufejme, že tento rok navážeme
na tradici populárního lampionové-
ho průvodu. Zapište si do diářů,
že se s lampionky vyjdeme do ulic
10. listopadu v 17.00 hod. Bližší informace o místě
setkání, trase a programu se dozvíte v následujícím čísle
Zpravodaje.

NÁRAMKOVÝ WORKSHOP

Opět Vás ráda zvu na oblíbený ná-
ramkový workshop, který proběh-
ne v knihovně 24. listopadu od
16.30 hod. Navléknout si na něm
můžete doplněk k podzimnímu out-
fitu či milý dárek k Vánocům. Lis-
topad máme daleko, proto si zatím jen zapište do kalendá-
ře, přihlašovat na workshop se bude až později. Připome-
nuto bude v následujícím čísle.

Činnost na faře

Aktuálně na
faře plánujeme
nepravidelné
kurzy kerami-
ky, řezbářský
kroužek, před-
nášky o bezod-
padové domác-
nosti, jazykové
kurzy a kurzy
IT. Vypsané lekce se brzy dozvíte.  Sledujte Zpravodaj a we-
bové stránky knihovny.
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POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH | 14. část

Poj	me se od Alianky přesunout nad Drahlín.
Když se vydáme po cestě z Malého Drahlína po okraji

louky k novému vodojemu a dáme se okrajem lesa doprava,
pěšinka nás dovede ke studánce se stříškou pana Záborce
na rozhraní vysokého lesa a mlaziny v docela malebném
lesním zákoutí. Tento pramen s kvalitní vodou je u míst-
ních oblíbený, hojně sem chodí pro pitnou a chutnou vodu.

Pokud budeme pokračovat nahoru po nedávno opravené
lesní cestě směrem k cílové ploše Brda, po zdolání táhlého
stoupání se nám v borovém la�áku objeví po levé straně
další studánka se stejnou stříškou, zvaná „Na Radlici“.
Zde se občerstvují hlavně sběrači lesních plodů, chodící
tudy na plochu (ovšem nemělo by se - ve všední dny se zde
střílí a jinak zde hrozí nebezpečí nevybuchlé munice!) Ten-
to pramen je specifický tím, že leží poměrně vysoko na hře-
beni (710 m n.m.) a voda z něj neteče jako obvykle potůč-
kem někam níž, ale po několika desítkách metrů se ztrácí
a mizí zřejmě v nějaké skalní puklině do podzemí.

vecké políčko zvané podle čísla oddělení Pětašedesátka,
se zase říkalo Podhorská. A na druhé straně, nad cestou,
byly Semenáře. Prudšímu svahu nad nimi, východně od vr-
cholu Brda, se říká Radlice. Faktem je, že v těchto místech
probíhala těžba železné rudy, jak je patrno v terénu. Více
na východ podél hřebenu směrem ke Kloučku se zase těžil
kaolín, který se vozil do pecí v Kovohutích.

S množstvím místních názvů souvisí skutečnost, že sepě-
tí místních obyvatel s lesem a lesnickým personálem bylo
v minulosti mnohem těsnější než je tomu nyní. V lese bylo
potřeba mnohem víc lidí než je tomu dnes – všechny práce
se dělaly ručně; nějaké dojíždění nepřipadalo v úvahu
a do práce se chodilo pěšky… Každý vesničan měl doma
nějaký ten dobytek, který potřeboval nakrmit, takže se vy-
sekávaly příkopy kolem cest. Na vyžínání buřeně z pasek
v lesích se dělaly na lesní správě dražby. Lesní dělnice ne-
chodily z práce s prázdnou, ale v nůši nosily podle potřeby
trávu nebo dříví na otop. Topilo se téměř výhradně dřívím.
Dnes si můžeme jen obtížně představit, jak těžce museli
lidé ještě před nějakými sedmdesáti lety pracovat…

Nu a když jsme v těchto končinách, poj	me navštívit
vrchol Brda (773 m), nejvyšší bod nejdelšího hřebene
ve středních Brdech na hranicích lesních správ Obecnice
a Jince, dříve panství Dobříš a Hořovice. Pokochat se mů-
žeme malou skalkou s kamenným mořem, objevit zde po-
zůstatky měřicí triangulační věže a zapsat se do vrcholové
knihy. Případně si můžeme vzpomenout na zimu 1968/69,
kdy zde měl zimní ležení oddíl okupačních vojsk Sovětské
armády…

Ještě bych chtěl poprosit: pokud by někdo z občanů měl
povědomost o vzniku těchto – nebo jiných – místních ná-
zvů, nebo staré fotografie s tématikou lesnictví, turistiky
či místopisu v Brdech, byl bych velmi potěšen, kdyby se mi
ozval. Děkuji.

Václav Pernegr
vaclav.pernegr@vls.cz | tel. 605 206 732

Při psaní mně napadlo zmínit se o docela zajímavých
místních názvech v tomto území. Je možno též uvést i to,
že zde probíhá historická hranice mezi bývalým panstvím
Dobříš a Hluboš, která je v terénu dobře patrná podle pří-
kopu s mezníky – jde o současné hranice katastrálních
území Obecnice v Brdech a Drahlín v Brdech. Nahoře na
hřebeni je pak trojmezí mezi bývalými panstvími Dobříš,
Hluboš a Hořovice.

Malý Drahlín byl (a je) nazýván jako Ovčín – skutečně
zde kdysi byl ovčín pro údajně několik tisíc ovcí, které se
pásly v okolních lesích. Dalším odkazem k chovu ovcí
je Mlíčník, křižovatka cest v lese nad M. Drahlínem, kde
se ovce kdysi dojily. Podmáčený a zarostlý výběžek luk
do lesa nad M. Drahlínem se zase nazývá Licitanta; původ
tohoto názvu mně není známý. Lesní oddělení okolo býva-
lého drahlínského palpostu (dnes zarostlého břízami)
se zase jmenuje U pěti zlodějů; odtud název cesty – Pětizlo-
dějská. Jak tento název vznikl, to by bylo určitě taky zají-
mavé… Vlevo pod Pětizlodějskou cestou, tam kde je mysli-

Studánka Na Radlici

Studánka nad Ovčínem
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bude v úterý 12. října 2021

LÉKAŘ A VY • Diagnóza „dlouhý covid“

Pandemie coronaviru po letním uvolnění zase
pomalu sílí. Současně ale vytvořila i zcela novou 

 

kategorii nemocných, trpících tzv. postcovidem. Dlouhý
covid se týká asi 5–10% lidí, kteří prodělali onemocnění
Co-19 bez ohledu na to, jak těžký průběh onemocnění měli.
Může navazovat na prodělané onemocnění, ale může se
objevit i po nějakém intervalu bez potíží. Celosvětově platí,
že doba, kdy je virus v těle, se označuje jako akutní covid,
a trvá 4 týdny. Dalších 6 týdnů se označuje jako pokraču-
jící covid a od 12. týdne již zmíněný postcovid. Nejčastěji
přetrvávají potíže s dušností, kašlem, ztrátou čichu, obje-
vují se deprese a úzkostné stavy. Mezi nejčastější příznaky
patří i velká únava, neúměrné vyčerpání po fyzické zátěži,
pocit otupělosti, malátnost, neschopnost se soustředit.
Někdy se objevují neurologické potíže - brnění končetin,
poruchy hybnosti, padání vlasů nebo jiné kožní projevy.
Kromě uvedených subjektivních potíží přicházejí lidé do
ordinací i s tím, že se jen necítí dobře. Dokonce se stává,
že je pacient pozván na kontrolu po těžkém průběhu covi-
du a cítí se zcela zdráv, ale vyšetření zjistí nízkou hladinu
kyslíku v krvi. Zdá se, že virus v akutní fázi dokáže nějak
obalamutit tělo, takže člověk necítí, že má nedostatek kys-
líku. Pokud se situace neřeší, v dalším průběhu pak ale
může přijít dušnost i při normálním procentu kyslíku
v krvi. Také to, že si člověk nedostatek kyslíku v akutní
fázi Co-19 neuvědomuje, může být příčinou pozdního vy-
hledání lékařské péče, a tím nakonec těžkého stavu za hos-
pitalizace. Za normální situace je v krvi 95–99% kyslíku.
U bakteriálního zápalu plic při hodnotě 75% je člověk
nesmírně dušný. Ale pacienti s covidem mají jen lehkou
dušnosti i při hodnotách kyslíku v krvi 65–70%. Pozdní
hospitalizace pak může i při napojení na plicní ventilaci
končit fatálně. Virus totiž „miluje“ buňky dýchací sousta-
vy a ničí je, tím poklesne hladina kyslíku v krvi a již
po několika dnech takového stavu může dojít k poškození

řady orgánů, po
plicích nejčastěji
srdce a mozek. Po-
škození buněk dý-
chací soustavy
probíhá zejména
v úvodu akutní
fáze covidu. Tomu

Objevitel krevních skupin
Před 100 lety zemřel MUDr. Jan Jánský (3. 4. 1873 – 8. 9. 1921). Tento český lékař, neurolog
a psychiatr se zúčastnil první světové války jako lékař na frontě. Když po dvou letech dostal
infarkt, byl zproštěn vojenské služby. Těžká srdeční choroba způsobila, že zemřel ve věku
48 let. Pracoval mimo jiné na psychiatrické klinice, kde zkoumal vztah mezi srážením krve
a duševními chorobami. Zjistil, že žádná taková souvislost neexistuje. Podařilo se mu však
popsat 4 základní krevní skupiny, které však ještě neoznačil A, B, AB a 0, ale pouze číslicemi
I, II, III a IV. Rovněž se intenzivně věnoval výzkumu mozkomíšního moku a také byl propa-
gátorem dárcovství krve.
Dobrovolní dárci krve jsou po určitém počtu odběrů odměněni plaketou MUDr. Jana
Jánského. Pokud se chcete o něm a jeho práci dozvědět mnohem více, stejně jako o historii
objevů krevních skupin, doporučuji si přečíst články na internetu. E. T.

mohou částečně zabránit antivirotika, například Remesi-
vir. Pak následuje druhá část akutní fáze, kdy už převažu-
je imunitní reakce, a kdy se může stát, že tělo bojuje s vi-
rem tak vehementně, že začne ničit i vlastní buňky těla.
V této fázi zase pomohou léky, které zánětlivou odpově	
zmírní - kortikoidy. U zhruba třetiny pacientů s těžkým
průběhem se navíc aktivuje systém srážení krve, v cévách
vznikají krevní sraženiny a může dojít k plicní embolii,
infarktu nebo mozkové mrtvici. Pokud člověk onemocnění
zvládne, v době rekonvalescence je extrémně důležitá pohy-
bová aktivita. Ideální je chůze, kterou zvládne každý, de-
chová cvičení by měl ale řídit fyzioterapeut. U části pacien-
tů trpících postcovidem by mohlo pomoci očkování proti
Co-19. Silná imunitní reakce vyvolaná podáním vakcíny
by mohla u pacientů s dlouhým covidem zredukovat virový
rezervoár, který lidé s oslabenou imunitou neumí sami vy-
čistit.

O viru a o vakcínách toho ale pořád ještě nevíme dost.
Budeme potřebovat ještě měsíce, možná roky, než budeme
vědět, jak přeočkovávat, kdy a koho, kdo to nepotřebuje,
kdo to nesmí? Nevíme, na jaké mutace bude vakcína účin-
ná, nevíme ani, jaké mutace se ještě objeví. Ale jedno přece
jen víme. Vakcinace je v současném stavu poznání to nej-
lepší co můžeme udělat pro to, abychom epidemii zastavili
a získali čas na definitivní řešení.
Z veřejných zdrojů upravila a s přáním -
držte se ve zdraví - pro zpravodaj napsala Drsvo
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Z HISTORIE... 13. HISTORICKÉ DOLOVÁNÍ V NAŠEM KRAJI

V další části povídání o historii Podbrdska se poohlédneme po historii dolování v našem kraji se vsuvkami
původního textu knihy Ladislava Malého Příbramsko a Dobříšsko, vydané v roce 1930 a knihy Karla Valty
Po stopách utrpení a slávy hornictva na Příbramsku (původní text proloženým písmem).

Podle listin z doby Jana Lucemburského, které nalezl
roku 1838 hrabě Kašpar Štemberk, se v našem kraji dolo-
valo již ve 13. století. Jan Lucemburský uhlířům obnovil
jejich práva, (listina z r. 1327) nebo� králi nemohlo býti
lhostejno dolování, z jehož výtěžku i jemu plynuly důcho-
dy, proto se staral o doly stříbrné vůbec a obnovil všeliká
práva i uhlířům, aby dovážení uhlí k horám nebylo stěžo-
váno.

Je pravdou, že některé šachtice už bychom nenašli, ani
nedokážeme určit jejich místo, na některých se dolovalo
pod jiným jménem. Některé z nich ve své době dosahovaly
značné hloubky, například Kovářská uprostřed Březových
hor dokonce 95 metrů. V roce 1525 Jindřich Pešík z Komá-
rova udělil dolům zvláštní výsady, např. všem nynějším
i budoucím kverkům (tj. těžařům), od datum tohoto listu po
sedum let, aby veškeré potřebné dříví k dolům, štolování,
hutím, uhelnám a roštovnám z našich lesů a dřeviš� odebí-
rati směli… Od roku 1555 se na Březových Horách začína-
jí pravidelně usazovat horníci, před tím zde byly sem tam
nějaké dřevěné chaty. Roku 1527 byla založena nejstarší
příbramská horní kniha - Bergbuch. Z ní se dovídáme,
že zde bylo třicet tři dolů, většinou pojmenovaných dle sva-
tých, např. Svatý Jan Křtitel, sv. Barbora aj. Vyskytují se
i jména světská např. Veselé rytířstvo, Stříbrný lev, Boha-
tá Květná aj.

Král Ferdinand I. roku 1530 daroval hornictvu stříbr-
nou peče� a v roce 1534 udělil privilegia horních měst, kde
se uvádí mimo jiné: „Předem povolujeme jim tu v Příbra-
mi, aby svobodný příjezd a odjezd měli (tj. horníci a kver-
kové), aby zde na všech místech doly zarážeti a pracovati
v nich směli, aby též svými hrdly, majetkem a statkem, jak
při jiných horních místech zvykem jest, svobodný a nezkra-
covaný byli, však beze škody urozenému a statečnému na-
šemu věrnému a milému Janovi z Vítenice, kterému jako
zástavnímu pánu jistá práva a moc přináleží a přísluší…
Dále se povolují dva trhy týdně, dva výroční trhy, stavění
hradeb, příkopů a věží proti nepřátelům… malá zrnka
stříbra pozůstalá při pálení dovoluje se věnovati k dobru
obci a vydržování bohoslužby… Ve staré horní knize Berg-
buchu bylo zapisováno česky, latinsky, ale většinou němec-
ky. Úředník horního ředitelství p. František Brummeisen,
který ve sklepích budovy nalezl ještě i jiné spisy tyto upra-
vil a doplnil, a tak vznikl třídílný „Bergbuch“, horní kni-
ha.

Velká řada odvalů a šachtic dokazuje, že se v okolí Pří-
brami dolovalo skoro všude, v Lazci, Narysově, Drahlíně
atd. V roce 1551 se doluje na 44 místech a podle druhé hor-
ní knihy, se doluje okolo roku 1553 v devadesáti devíti
šachticích a štolách. Těžba však moc nevynášela, a navíc
za panování Kateřiny z Lokšan, která nad Příbramí vládla
jménem dětí Ladislava ze Šternberka, na příbramské měš-
�any se hrnula celá řada mrzutostí a ukrutností z její stra-
ny. Musel zasáhnout král a v roce 1570 Maxmilián II. po-
tvrdil městu Příbrami stará privilegia. Aby práce v dolech
oživla vydal císař Rudolf II. roku 1579 majestát, jímž se
Příbram stala svobodným bánským městem, což se stalo
impulzem opětovného dolování. Po Rudolfových výsadách
si opatřila Příbram německé havíře a zarazila důl Obecné
štěstí k dobývání couku Matkobožského. Díky výsadám
přicházeli noví lidé a obec zbohatla, zakoupila obec Bohu-
tín se dvěma mlýny a dalších pět vesnic. Noví těžaři začali
pracovat na opuštěných dolech a zpracovávali i haldy stru-
sek, kde neodborné tavení zanechávalo mnoho kovu.
V roce 1583 v kraji zuřil mor a v příbramské osadě zemřelo
z 2024 osob na 600 lidí. Ke konci 16. století hrabě Bedřich
Šlik, nejvyšší mincmistr český, nařídil, aby v Příbrami byly
hledány podzemní (báňské) poklady virgulemi… Hledání
kovů proutkem teprve r. 1780 zapověděl pod trestem, osví-
cený panovník Josef II. Proutkaření při hledání vody
se však používá do dnešních dob.

K povídání o historii dolování a hornictví využívám dru-
hého vydání knihy Karla Valty Po stopách utrpení a slávy
hornictva na Příbramsku. Obsahuje veliké množství infor-
mací, snažím se vybrat, takové, které by mohli čtenáře za-
ujmout a budou si chtít sami podrobnější dohledat.

Po bělohorské bitvě obnovil Ferdinand II. Příbramská
privilegia, která však válkou opuštěným horám moc nepo-
mohla. Přesto se stále dolovalo např.1691 na hluboké što-
le Matky Boží (dnešní Březnická ulice), v r. 1708 na Novo-
roční (pod Anenskou západně od Josefské, která byla nad
nádražím). Roku 1703 byla zřízena hospoda (krčma)u huti,
proti čemuž se březničtí jezuité ohražovali. Perkmistr Bűtt-
ner jim napsal, že „je to starým zvykem v horních místech
hospodu zřizovati, a že není možno hutníkům půl míle pro
truňk do města běhati, a vodu při namáhavé práci přec píti
nemohou.“ Ostatně prý jezuité zkráceni být nebudou (sami
pivo vařili).

Pokračování příště
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Rozpis  utkání:
pátek 24. 9. od 20.25 h. RB Zvírotice – Slavoj Obecnice
středa 29. 9. od 18.30 h. Domino – Slavoj Obecnice
sobota 2. 10. od 18.00 h. Slavoj Obecnice – Bubák Chlum
pátek 8. 10. od 20.25 h. Sl. Obecnice – HC Kačeři Příčovy

Výsledky:
TJ ZAJEČOV – HOKEJKY OBECNICE 5 : 3
SLAVOJ OBECNICE – SOKOL DRAHLÍN 1 : 3
SOKOL DRAHLÍN – HOKEJKY OBECNICE 2 : 7
SLAVOJ OBECNICE – HOKEJKY OBECNICE 4 : 2
SLAVOJ OBECNICE – TJ ZAJEČOV 3 : 3
SOKOL DRAHLÍN – TJ ZAJEČOV 2 : 2

Stará garda TJ Slavoj Obecnice

12. ročník turnaje

starých gard v malé kopané
„O Pohár starosty Obecnice“
28. 8. 2021

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Poprvé v historii tur-
naje vyhrálo muž-
stvo TJ Zaječov.
Nejstarší hráč tur-
naje Josef Hejduk
z týmu Sokol Dra-
hlín, nejlepší střelec
turnaje Milan Mi-
tyska z týmu Hokej-
ky Obecnice.
Poděkování všem
za účast a panu sta-
rostovi a obci Obec-
nice za ceny věnova-
né do turnaje.

neděle 17. 10. od 16.30 h. SG Štětkovice – Slavoj Obecnice
sobota 23. 10. od 14.00 h. Kabaret Sázava – Slavoj Obecnice
pátek 29. 10. od 20.25 h. HC Čerti Křepenice – Sl. Obecnice
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Foto archiv Pavla Jíchy
Tehdejší pan ředitel školy Jan Trubač se svými žáky při úpravě hřiště pod školou (jako ředitel ZŠ působil v letech 1962–1976).

Jaroslav Hošek a pan Mach při práci na hřišti (60. léta 20. stol.). V zimě se na hřišti upravovala ledová plocha a hrál se zde hokej.


