
Musím se přiznat, že po zimě se tak nějak nedostavuje
inspirace a myšlenky, které by se daly rozvést v únoro-
vém úvodníku. Takže se omlouvám vnímavým lidem
a hlavně učitelkám, které to vždy poznají. Přibližuje se
doba Masopustu a nám nezbývá nežli se urychleně na
něj připravovat. Téma Masopustu vždy někdo při něja-
ké příležitosti vyhrkne a včil se snažte. Tentokrát na
setkáních rezonovalo téma, které nás trápí už druhý
rok. Zdraví a ten proklatý virus. Povedlo se nám napa-
sovat ošemetné téma do pohádkového světa. Co takhle
Pohádkové království brdské, aneb boj s drakem Virá-
kem. Pohádkové téma snad neurazí a proti hnusnému
viru se dá bojovat i trochou humoru. Však už toho trá-
pení bylo až až. Pohádkové téma je vždy široké i vděčné
nejen pro děti, ale také pro babičky a dědečky, že? Jak
se říká, kdo si hraje nezlobí. Proto také na vycházkách
s manželkou nezlobíme a stavíme nebo vymýšlíme sně-
huláčky, třeba i ve „dvě dé“ ☺. Nedávno jsme byli u Be-
rounky na „jendru“, to je můj výraz pro jednodenní van-
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI

Oprava komunikace v Obecnici

V souvislosti s plánovanou opravou komunikace
III. třídy v Obecnici dojde k její uzavírce. Na základě
harmonogramu dodavatelské firmy, bude komuni-
kace uzavřena od 21. 3. do 12. 4. 2022.

Po tuto dobu nebude jezdit autobus z Obecnice smě-
rem na Oseč a opačně. Na základě dohody s dopravcem,
budou některé spoje, které jedou z Příbrami a končí
či naopak začínají v Obecnici, po dobu uzavírky končit
a začínat v Oseči. O které spoje půjde, bude včas ozná-
meno prostřednictvím úřední desky, mobilního rozhla-
su a informačních letáků na zastávkách autobusů.

Po dobu uzavírky bude do částí obce Obecnice, které
s komunikací sousedí, umožněn vjezd obyvatelům, kteří
v dané lokalitě bydlí. Vjezd bude samozřejmě umožněn
i složkám integrovaného záchranného systému (hasiči,
policie, záchranky). Josef Karas, starosta

dr. Po sněhu ani památky, a tak jsem chtěl sněhuláka
uplácat alespoň z hlíny. Nebylo mi dovoleno a musel
jsem připustit, že bych vypadal jak to čuně. Letošní zima
je taková trochu divná. Sem tam napadne sníh, hned
roztaje, zaprší a do rána to zmrzne, běžkaři si na Brdech
letos také neužili. Kdoví jestli vůbec vyletí mouchy. Mož-
ná se vám ta zmínka o mouchách zdá divná, ale vzpo-
mněl jsem si na jednu pranostiku: „Jsou-li o masopustě
dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.“ Pravda,
moc rampouchů jsem letos neviděl, ale stejně si myslím,
že much bude dost. Víte, o jaké smrti sní každá mou-
cha? Prý utopit se v pivě. K tomu jsem kdysi napsal
vjerš: „Když ti vletí moucha do piva a na pěně se drze
usmívá, nebu� krutý, nech ji žít, v životě budeš míti
klid. Na prst ji vezmi, a� ti není líto. Jen jí řekni: Vypliv-
ni to!“ Přátelé, až vyletí mouchy a manželky se zaradu-
jí: „Táto jaro je tu!“ Klidně odpovězte: „Tak mu řekni,
že hned přijdu.“

                        bs
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ZPRÁVY Z LESNÍ SPRÁVY

Dovoluji si vás, všechny čtenáře Obecnického zpravoda-
je, pozdravit v novém roce a krátce vás seznámit s lesními
aktualitami.

Kůrovcová kalamita – hlavně díky loňské deštivější
a chladnější vegetační sezóně – se přibrzdila; smrky mají
při dostatku srážek větší šanci se žravému brouku (který
má nade vše rád sucho a teplo) ubránit … Jsme plni očeká-
vání, jak se bude situace s kůrovcem vyvíjet dál; opět bude
nejvíce záležet na počasí.

Momentálně máme veškeré kalamitní dříví (a� už kůrov-
cové nebo živelné) zpracováno, a tak jsme se mohli vrátit
k normálnímu hospodaření. Platný lesní hospodářský plán
na období 2014–2023 nám určuje maximální výši těžeb,
kterou nelze překročit. Jelikož se u naší lesní správy ků-
rovcová kalamita nerozběhla tolik jako jinde, máme
možnost v posledních dvou letech decenia (to znamená prá-
vě období desetiletého lesního hospodářského plánu) pro-
vádět ve zvýšené míře tzv. úmyslnou těžbu. To znamená
těžit zralé porosty určené k obnově. Přednostně jsme zača-
li odtěžovat místa, kde se nachází ve spodních etážích při-
rozené zmlazení. Vrátili jsme se k provádění výchovy les-
ních porostů, tzn. probírek, i ve starších porostech. V urči-
tých lokalitách provádíme prosvětlování starších porostů,
tzv. clonné seče – po těchto těžebních zásazích nám postup-
ně začne vznikat pod porostem spodní patro náletu.

V některých případech si veřejnost odvykla, že se těží
i zdravé dříví, a podivuje se tomu. Inu, les má mnoho ve-
řejně prospěšných funkcí, ale též má funkci produkční, což
znamená, že v době zralosti porostů nastává období „skliz-
ně“, tedy těžby. Po dřevě je v současné době poptávka
a zároveň je velice významnou a obnovitelnou surovinou.
Na nás lesnících pak je, aby těžba proběhla tam, kde je to
potřeba, při dodržení všech pravidel daných lesním záko-
nem, prováděcími vyhláškami i vnitropodnikovými pravi-
dly.

Většina těžeb se provádí pomocí těžebních strojů – har-
vestorů a vyvážecích souprav. Mnohdy si určitě říkáte,
jaký je po nich v lese nepořádek, vyježděné koleje apod.
Máte pravdu, ale technický pokrok postupuje i v lesnictví
a bez této těžké mechanizace se prostě dnes neobejdeme.
Když však přijdete na místa, kde řádil harvestor, po roce či
po dvou, nepoznáte, že tam někdy tyto stroje jezdily; příro-
da po nich všechny stopy zahladí a les znovu vyroste…
Dalším hlavním úkolem lesníků je totiž místa po těžbě –
pokud již nejsou obnovena náletem – v určité lhůtě znovu
zalesnit vhodnými dřevinami a postarat se o to, aby  – opět
v dané lhůtě – řádně odrostla.

Tímto stručným zdůvodněním jsem chtěl všechny ná-
vštěvníky lesa požádat o pochopení a toleranci, která je
nutná, pokud navštívíte místa s probíhající těžbou a odvo-
zem dříví…

Blíží se jaro a s ním i období jarního zalesňování. Bude-
me zalesňovat i kalamitní paseku kolem silnice v Nových
Chalupách. Naplánovány jsou zde sazenice dubu, lípy
a javoru klenu. Počítáme i s tím, že vzhledem k bohatému
stanovišti dojde i k přirozenému zmlazení dalších různých
dřevin. Problém bude s nežádoucí buření, která zde určitě
bude v hojné míře bujet, takže bude nutno paseku vyžínat.
Paseka nebude oplocená a doufáme, že listnaté sazenice zde
odrostou zvěři, když jsou takto blízko u vsi. Prosíme však
všechny sousedy občany, aby se vyvarovali jakéhokoliv
přikrmování zvěře (srnčí či jelení) na pasece, protože tím
by ji sem lákali a docházelo by k nežádoucímu okusu saze-

nic; pak bychom museli paseku oplotit a znemožnit tím
volný vstup do lesa…
Na závěr připomenu, co můžete od lesní správy získat:
- palivové dřevo a zvěřinu – Ing. Tomáš Nekl, objednávky:

tomas.nekl@vls.cz
- pronájem zasedací místnosti v přízemí lesní správy –

Ing. Václav Pernegr, objednávky: vaclav.pernegr@vls.cz
Přeji všem krásné předjaří. Václav Pernegr

Nové Chalupy

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci únoru a březnu.

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

Obecní úřad Obecnice

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Obecnice

zve dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 17. března 2022

v Příbrami
 Odvoz z Příbrami do Obecnice zajištěn.

Na OÚ v Obecnici budou předány plakety.
Občerstvení bude ve Staročeské hospodě.

DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Zveme nové dárce – pøijïte podpoøit správnou vìc!
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Diakonie Broumov, sociální družstvo
Více  na :  www.diakoniebroumov.cz  |  www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH

Nádobí do krabic. Knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.

• veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...)
• čisté koberce, předložky….
• hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
• menší elektrospotřebiče
• hygienické potřeby, drogistické zboží
• dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil

Sběr věcí do sbírky

v Obecnici

bude probíhat ve dnech

14. 3. – 28. 3. 2022

ve Spolkovém domě.

Bližší informace p. Pokorná,

telefon 734 371 111

 
Téma:



4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Únor 2022

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc v novém roce máme za sebou a před vámi nové zprá-
vy. Když nebudu zmiňovat, že s našimi mladými členy stále
zdokonalujeme naší fyzickou zdatnost v tělocvičně, o které
se více dozvíte v rubrice MH, tak se toho moc neudálo. Jed-
na - pro nás důležitá věc - ale ano. Výroční valná hromada
našich členů. Schvalovali jsme nové složení zástupců na-
šeho SDH. Změnu jsme museli udělat, protože se někteří
lidé odstěhovali, a tak již nejsou našimi členy. A ten, kdo
není členem, nemůže být ve vedení SDH. Původní výbor
tedy navrhl výbor nový a ten byl právě na tomto zasedání
schválen. Myslím si, že v této složité době se nám podařilo
uspořádat krásné setkání s našimi členy. Co nás ale dost
zamrzelo, že přišlo celkem málo členů. Většina starších
chyběla, a čím mladší generace, tím větší účast byla. Děku-
ji tedy všem, kdo se na nás přišel podívat a poslechnout si,
co chystáme.

Jelikož po zbytek měsíce byl z hasičského hlediska klid,
budu pokračovat v radách pro motoristy na zimní období.
5. Zkontrolujte auto, zda je připraveno
Nechte prověřit hlavně chladící a brzdovou soustavu auta.
V servisu rychle pomocí jednoduchého měřiče zjistí, zda
máte v chladiči nemrznoucí směs (měla by vydržet aspoň -
30°C) a také nechte zkontrolovat brzdy, aby vám jedno
kolo nebrzdilo více nebo méně. Na povrchu se sníženou
adhezí byste pak mohli snáze dostat smyk.
Pokud máte auto s naftovým motorem, počítejte s tím,
že nafta je na mrazy velmi citlivá a s teplotami pod -10°C
začínají potíže. Nechte si překontrolovat palivový systém
a bu� do nafty přidávejte aditivum, nebo tankujte u těch
čerpacích stanic, kde prodávají naftu uzpůsobenou na zim-
ní provoz.
6. Plánujte trasu
Když se chystáte daleko, naplánujte si raději trasu po sil-
nicích vyšší třídy. Dálnice, rychlostní silnice a silnice prv-
ní třídy mívají prioritu při odklízení sněhu, takže by se
nemělo stát, abyste zůstali někde v polích trčet v závěji.
Některé osvědčené zkratky při cestě do práce nemusí být
vůbec odklizeny od závějí i v blízkém okolí velkých měst.
Cedule „silnice se v zimě neudržuje“ tu není jen pro legra-

ci. Nechávejte si také větší časovou rezervu, protože pečli-
vé ranní očistění auta od sněhu zabere pět až deset minut.
Vstaňte proto dříve a nezanedbávejte odklizení sněhu
a ledu z auta.
7. Vybírejte dobře parkovací místo
Když už si můžete vybrat, kam auto zaparkujete, hledejte
takové místo, abyste minimalizovali šanci, že se stane
něco, co nemůžete ovlivnit. Zaparkovat auto v zatáčce
nebo křižovatce znamená, že vám při prvním náledí
do auta někdo �ukne. Také nechávejte auto raději tam, kde
cestu odklízejí, na některé úzké uličky se zametač nedosta-
ne. Dívejte se, co je nad autem. Zaparkovat auto pod stro-
mem obtěžkaným sněhem je docela riskantní, protože se
větev může ulomit a také se přesvědčte, zda nehrozí pád
velkého rampouchu, který může nejen poškodit auto, ale
především vás zranit nebo zabít.
8. Bu�te připraveni na nejhorší
Počítejte s tím, že můžete kdekoli uvíznout, i na nepocho-
pitelných místech. Vozte u sebe telefon, a� můžete přivolat
pomoc nebo kontaktovat blízké či spolupracovníky, že ne-
dorazíte ve smluvený čas. Pravidelně doplňujte palivo, ne-
jezděte na rezervu. Vypnout někde v noci motor zmanená,
že zmrznete. Auto na volnoběh spotřebuje kolem dvou lit-
rů za hodinu. Rezerva proto vystačí sotva na tři hodiny
běhu motoru, ale může se stát, že v kalamitě uvíznete ce-
lou noc. Také neuděláte chybu, když budete v autě vozit
přikrývku a energetickou sušenku. Může se stát, že na jed-
nom místě zůstanete třeba dvě tři hodiny. Při delší cestě si
udělejte do termosky teplý nápoj a vezměte si něco na zabi-
tí času (knížku nebo časopis). S převráceným kamionem
nic neuděláte, tak si aspoň nenechte pocuchat nervy.

(Zdroj @autoweb.cz)

Letos je sice taková zima, nezima, ale snad pro všechny
na silnicích jsou tyto věty pouze opakováním.

Uvidíme, jaká bude panovat situace, ale pevně doufám,
že se pomalu budeme vracet ke společenským akcím. Letos
to bude asi ještě pokulhávat, ale nějaké určitě budou.
Přeji všem pohodu

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

MLADÝ HASIČ

I když už nám ráno dříve vykukuje sluníč-
ko, i když už občas vyběhneme ven jen
v mikině, na venkovní tréninky to ještě
není. A tak se stále zlepšujeme a zdokonalujeme v místní
tělocvičně. Následující dny je před námi nábor nových čle-
nů. Všichni jsme zvědaví, jaký bude zájem. Pevně věříme,
že do povědomí lidí už se naši Brdští tetřevi trochu dostali,
a tak k nám zavítá „nová krev“. Proč? Protože ty naše
malé děti nám pomalu vyrůstají a současná mládež se nám
z Mladší kategorie přesouvá do Starší kategorie. A protože
chceme, aby naše mládež už pomalu sama začala předávat
své zkušenosti. A protože prostě proto, že nás to baví … ☺

Položili jsme našim mladým členům pár jednoduchých
otázek. Zde jsou jejich odpovědi:
1. Proč chodíš na hasiče?
„Protože se chci něco nového naučit.“
„Je to tu zábava.“ (pokračování na str. 5)
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PODPORA MODERNÍ VÝUKY
VE ŠKOLÁCH NA PŘÍBRAMSKU

Projekt Místní akční plán vzdělávání na území Příbram-
ska, na kterém pracuje tým složený ze zástupců města Pří-
bram, Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny
Podbrdsko, pokračuje ve snaze přinést do území zajímavé
vzdělávací aktivity. Na konci roku 2021, resp. v listopadu
a prosinci, se podařilo podpořit a uspořádat několik vzdě-
lávání v několika školách z Příbramska za pomoci březnic-
ké Technické akademie dětí a mládeže, z.s. (TECHAK).
Školení zajiš�ovali zkušení lektoři Technické akademie
dětí a mládeže, z.s. z Březnice a bylo zaměřeno na ovládnu-
tí používání tabletů ve výuce, robotické pomůcky Bee-bot
pro školky, robotické pomůcky OZOBOT a robotické sta-
vebnice Lego WeDo 2.0. Jednalo se o školení pedagogů for-
mou teoretické přednášky a následně praktické výuky se
žáky. Účastníci si mohli vyzkoušet nabyté vědomosti pří-
mo na zakoupených pomůckách, které byly do škol větši-
nou zakoupeny za přispění projektu Místní akční plán
vzdělávání.

MLADÝ HASIČ  (dokončení ze str. 4)

„Musím. Ale taky mě to i baví.“
„Ráda sportuji.“
„Protože mě to tu baví a protože se učíme novým věcem.“
„Baví mě tady ty aktivity. Mám tady kamarády.“
„Je to zábava. Sportujeme a hodně se toho naučíme.“
„Chodí sem kámoši a chci se něco nového přiučit.“
„Chci být hasičem.“

2. Co ses naučil?
„Uzel na proudnici.“
„Zapojovat a rozlišovat hadice.“
„Poznávat hadice, vázat uzle, stříkat vodu.“
„Naučila jsem se, jak smotat hadice, uvazovat uzle a spous-
tu dalších skvělých věcí.“
„Naučila jsem se běhat požární útok, uzle, které jsem ne-
znala, zapojovat proudnici. Dokonce už i poznám, co je sací
koš.“ ☺
„Nejvíc jsem se asi naučil, že musím spolupracovat s ostat-
ními. To je důležité.“
„No, te� se učíme šplhat. A pracovali jsme s buzolou.“
„Uzli, první pomoc. Jo a taky vím, čím bych měl co hasit.
Že třeba počítač nemůžu hasit vodou.“

3. Co děláš nejraději?
„Běhám opičí dráhu, vážu uzle. Rád hraji pohybové hry.“
„Nejraději se účastním různých her.“
„Nejlepší je, že můžu běhat s rozdělovačem.“
„To se nedá říct, já mám ráda úplně všechno.“
„Baví mě práce s vodou.“
„Mám rád všechno. Ale nejradši asi běhám požární útok.“

„Běhám a stříkám proudnicemi.“
„Vážu uzle.“

4. Čím bys zaujal/zaujala nové členy?
„Ukázal bych jim motání hadic a vázání uzlů.“
„Nechal bych je, aby si zastříkali z hadice.“
„Ukázala bych jim požární útok.“
„Vysvětlila bych jim, jak nasadit koš na savici a jak smotá-
vat hadice.“
„Asi požárním útokem. Ukázala bych jim tu radost, kterou
mohu mít, když se jim něco podaří. Třeba když dokáží za-
pojit hadice ve správné přívodní vedení.“
„Naučila bych je nové uzle, vysvětlila jim, jak je důležitá
spolupráce, takže by věděli, že v tom nikdy nejsou sami.
A že si najdou nové kamarády.“
„Zažijí tady zábavu.“
„Ukázal bych jim různé druhy uzlů.“
„Tak řekl bych jim, že tady šplháme, vážeme uzle, vše se
učíme hrou. Vedoucí mají spoustu pomůcek a kartiček.
Taky, že se učíme na požární zásah. To až jednou taky vyje-
deme, a� víme, jak a čím hasit.“

5. Co bys vylepšil/vylepšila?
„Svoje šplhání po tyči.“
„No, akorát hasičárnu, jinak nic.“

… Ostatní odpovědi byly stejné. Děti by nevylepšily nic.
Věříme, že je to známka toho, že naše děti jsou spokojené
a kroužek plní svůj účel. ☺

Brdští tetřevi a jejich vedoucí

Jednotlivá školení probíhala například v těchto příbram-
ských školách - MŠ 28. října, MŠ Bratří Čapků, ZŠ pod
Svatou Horou nebo v ZŠ Jiráskovy sady. Dále školení pro-
bíhala ve školách v Rožmitále, Bohutíně, Hvož�anech či
v Jincích.
Děkujeme školitelům z TECHAKu, že se ujali těchto hez-
kých a zajímavých vzdělávání.
Všechny podrobnosti o projektu jsou průběžně uveřejňová-
ny na webu www.mappribram.cz anebo na Facebooku
Místní akční plán vzdělávání na Příbramsku.

Tým projektu MAP ORP Příbram
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Po té, co jsme přivítali nový rok, oslavili Tři krále a pokli-
dili vánoční výzdobu, nastal všední zimní čas. To ale vůbec
neznamená, že jsme zalezlí a se založenýma rukama čeká-
me na jaro.
Jen co jsme pokračovali ve školce v procvičování jemné,
hrubé motoriky, komunikace mezi sebou, otužovali se při
zimním pobytu na školní zahradě a procházkami po vesni-
ci a jejím okolí, paralyzovala nás velká nemocnost. Tento-
krát nejen dětí, ale i většiny pedagogů. Musel být omezen
i provoz školky na dopoledne.

Jelikož s nemocností
se potýkali i v Ochra-
ně fauny ČR Hra-
chov, přijela k nám
lektorka s výukovým
programem v polovi-
ně ledna místo pů-
vodně plánovaného
prosince. Pro děti
z obou tříd připravi-
la výukový program
„U pejska a kočič-
ky“. Vyprávěla dě-
tem, co všechno se
stalo pejskovi a ko-
čičce v příbězích
Josefa Čapka. Na vy-
právění navázala
výukou o chování do-

mácích zvířátek.
Pro děti měla při-
pravené didaktic-
ké pomůcky a zá-
bavné hry k té-
matu domácích.
Na konec svého
programu vytáh-
la z přenosné kra-
bice krásného
ušatého králíka.
Začátkem února
přijela  lektorka
z Ochrany fauny
ČR opět, tento-
krát na plánova-
ný výukový pro-
gram zvláš� pro
děti ze třídy Beru-
šek – „V pařezové
chaloupce“ a ze třídy Žabiček – „Indiánská stopa“. Mladší
děti zaujaly didaktické hry týkající se zvířátek v lese. Spo-
lupracovaly s lektorkou i díky pěkným neokoukaným
didaktickým pomůckám.
Starší děti lektorka seznámila s multikulturním progra-
mem o indiánech. Vysvětlila dětem, čím se indiáni odlišo-
vali a čím byli zajímaví.  Děti si mohly zatancovat u pomy-
slného ohně. Protože indiáni byli i výborní stopaři, jedna
z her se týkala stopování, rozpoznávání stop zvířat.
Na konci tohoto programu měly děti možnost vidět zblízka
morčecí maminku.
Sněhu nám zatím zima letos nepřinesla tolik, jak bychom
si představovali na naše bobování a jízdy na lopatách. Vy-
dali jsme se proto i na procházky do lesa na naši oblíbenou
paseku. Oživili jsme si, jak jsou rozdílné stromy v lese, jak
se jmenují a k čemu jsou důležité. Za okny ve školce máme
krmítka se slunečnicovými semínky a zatím marně čeká-
me, kdy se k nám na ně zase začnou slétat ptáčkové.
Ve druhé polovině února plánujeme karneval se soutěžemi
a tanečním programem. Doufáme, že do školky přijede
k tomu i patřičné překvapení.
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Zimní dny ve škole

Zimní dny ve škole pokračují svým tempem vstříc blížící-
mu se jaru. Děti se radují ze sněhové nadílky. Těší se ven,
aby vyzkoušely, zda je sníh vhodný např. ke stavbě sněhu-
láka, k sáňkování, bobování. Možná, že je jen těší bílý po-
prašek, který pokryje občas smutnou krajinu.

Ve výuce pokračujeme tradičním způsobem, který je ob-
čas narušen opatřeními ONLINE výuky, karanténou, či
jinými záludnostmi této doby. Zvládáme vše výborně! Dě-
tem bylo rozdáno vysvědčení. Někoho potěšilo hodně, ně-
kdo smutnil. Ale tak to prostě chodí, stále je co zlepšovat.
Výuku nyní zaměřujeme směrem k probíhající olympiádě
(venku i v tělocvičně). Děti se seznamují se zimními sporty
formou referátů i praktickou výukou.

Těšíme se z úspěchu našich sportovců. Ester Ledecká je
jednička☺. Držíme palce i ostatním sportovcům, kteří nás
budou reprezentovat. Žáci se zapojují i do dalších akcí –
zapojili se do výtvarných soutěží (Požární ochrana očima
dětí a mládeže 2022, školní výtvarná a literární soutěž Zim-
ní hrátky – téma Zimní krajina, Živočichové v zimě, Zimní
radovánky). Těšíme se na krásné práce našich žáků.

Chlapci a děvčata z posledního ročníku odeslali přihláš-
ky na střední školy a učiliště, pilně se připravují na přijí-
mací zkoušky. Věříme, že budou úspěšní.

Tradice se mají dodržovat, proto se chystáme na Maso-
pustní dny ve škole, Noc s Andersenem, Velikonoční dílny.
Pilně se připravujeme na zápis žáčků do první třídy.

Hezké zimní dny.       Mgr. Jana Pokorná

Přáníčka pro radost

Krásná valentýnská přáníčka vyráběly děti z první a tře-
tí třídy. Pro tře�áky to nebyl velký problém, protože psaní
jim potíže nedělá, ale prvňáčkům dalo psaní i vystřihování
pořádnou práci. Nevzdali to, a tak srdíčka dostanou všich-
ni, které mají rádi. Mgr. J. Hájková, Klára Vöröšová
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Tablo

Knihovna – Spolkový dům Obecnice

Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna.
Kočičkám válení na slunci moc přeji, ale přeci jen a� si to
nechají na jarní nebo letní měsíce ☺. Myslím, že všichni
budeme rádi, když se nám počasí umoudří a pomalu se nám
bude blýskat na jarní čas, zalitý sluncem. Poj�me se mezi-
tím podívat, jaké aktivity nám zpříjemní čekání na vytou-
žené jaro.
Otevírací  hodiny knihovny a pravidelné akce:
PO 8.00 – 17.00 h od 15.00 do 17.00 Prostor pro děti,

herna nebo malé tvoření
ÚT 7.00 – 16.30 h od 14.30 do 16.00 Všeználek ZŠ 1. sk
ST 8.00 – 16.00 h od 14.00 do 16.00 Babinec
ČT 7.00 – 17.00 h od 14.30 do 16.00 Všeználek ZŠ 2. sk.
PÁ 8.00 – 14.00 h od 12.15 do 13.30 Všeználek MŠ

Jarní prázdniny jsou tu, kdo by chtěl, může ještě
zaběhnout na nějaký tvořivý den ♥
Po 21. 2. 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

BATIKOVÁNÍ, tričko s sebou (40 Kč)
Út 22. 2. 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

DESKOHRANÍ, KVÍZY (20 Kč)
St 23. 2. 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

NÁRAMKY – drhané, korálkové (50 Kč)
Čt 24. 2. 9.00 – 12.30 a 13.00 – 15.00

VÝROBA KOŠÍČKU (50 Kč)
Pá 25. 2. zavřeno –> regenerace knihovny ☺

Středeční posezení místních seniorek

Od ledna knihovnu navštěvuje opět skupinka místních
seniorek. Mám velikou radost, že přes všechny komplika-
ce, které dnešní doba přináší, jsou zdravé, v dobré náladě
a přicházejí využít prostor naší útulné knihovny. Toto milé
setkání probíhá každou středu, nově od 13.30 do 15.30 hod.
Na všechny milé návštěvnice zde čeká teplá káva, chutné
vínko, dobrá kniha i milé slovo. Kdo byste měl zájem,
můžete se k nám přidat. Blízká setkání jsou v dnešní době
více než třeba!

V minulém čísle byly zveřejněny
iniciály nejlepších čtenářů z řad
dospělých i dětí. Na všechny čeka-
la v knihovně drobná odměna. Pro
dospělé čtenáře byl připraven balí-
ček pro zpříjemnění dlouhé chvil-
ky, k tomu něco dobrého na zub a samozřejmě něco na po-
sílení imunity. Pro děti byla připravena kniha vtipů, pro-
tože smíchu není nikdy dost a rozesmáté děti má knihovna
nejradši. Děkuji všem čtenářům za přízeň a držím palce do
dalšího roku.

Nové přírůstky do knihovny

Zapomenuté příběhy 1.–5. díl

Naše knihovna obdržela dárek a do
naší sbírky knih přibyly další. Jed-
ná se o kompletní sadu Zapomenu-
tých příběhů. Celkem tato sada čítá
5 dílů. A o čem tyto knihy jsou?
Jsou nabité historickými událostmi, ale i takovými, o kte-
rých jsme neměli ani tušení. Autor zde popisuje historické
zajímavosti např. z britských dějin, objevování Ameriky,
středověkých válek, katovství. Kdo by si rád rozšířil zna-
losti z oblasti historie, ví, kde tyto knihy nalezne ☺.

Co se dělo a právě děje?
Přednáška na téma Hromnic

Ve čtvrtek 13. ledna jsme v knihovně opět přivítali po delší
době paní Hanu Szabad, která nám přednášela na téma
Hromnic, energiích nového roku a jak se vyladit v tomto
magickém období. Řekli jsme si, že toto období je nejlepší
na nové plány či předsevzetí, jak je účinné dělat očistné
rituály se svícemi (ovšem ne s čajovými) a pouštět pryč
vše, co již v našem životě neslouží. Lehce jsme se dotkli
i tématu kamenů a jejich příznivých účinků pro náš každo-
denní život. Téma kamenů bylo posluchači velmi žádoucí,
avšak pro nedostatek
prostoru jsme se tomu
nemohli dostatečně
věnovat. Proto bude
během roku přednáš-
ka věnována právě
jim. Včas dám vědět
termín.

Mažoretky v Obecnici

Kroužek mažoretek se rozjel naplno a slaví velký úspěch.
Celkem kroužek navštěvuje 15 mladých slečen. Mažoretky
pilně trénují každý čtvrtek v tělocvičně od 15.15 do 16.15 hod.
Energická trenérka nelenila a zakoupila pro slečny tradič-
ní mažoretské hůlky. Kromě pohybu a tance mohou tak
slečny trénovat i své šikovné prstíky. Držíme palce, aby se
dařilo a těšíme se v budoucnu na malou ukázku vašeho
snažení ☺.

Klub FIT SENIOR Příbram

Každé pondělí od 9.30 do 11.30 hod. mohou místní senioři
a seniorky využít program, který pro ně připravuje orga-
nizace Klub Fit senior Příbram. Program probíhá na faře
a je zcela zdarma. Kdo jste se ještě nebyl podívat, jste vřele
vítán. Aktivity jsou pestré. Počínaje zdravým cvičením,
přes ruční práce, až po trénování paměti. Každý si může
vybrat, co by se mu nejvíce líbilo. Vybírat můžete z násle-
dujícího programu na březen.

7. 3. ZDRAVÁ ZÁDA + SPOLEČENSKÉ HRY
(uvolníme a protáhneme páteř)

14. 3. ŠŤASTNÉ KYČLE + TRÉNINK PAMĚTI
(věnovat se budeme kyčlím)

21. 3. UVOLNĚNÁ RAMENA + JARNÍ DEKORACE
(procvičíme a uvolníme ramena)

28. 3. KRČNÍ PÁTEŘ BEZ BOLESTI + MUZIKO-
TERAPIE (pokračování na str. 9)
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Výtvarný kroužek „Všeználek“

Výtvarně – rukodělný kroužek Všeználek začátkem roku
zcela osiřel. Přelom ledna a února navštívilo knihovnu tak
málo dětí, že by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Ale
mám radost, že děti už jsou ve formě a nálada v knihovně
je zase veselejší ☺. Naše šikovné ruce opět vytvářely origi-
nální výrobky. Např. přívěsky na klíče, stojánek na mobil,
krmítka pro ptáky, krokodýla nebo květinové valentinské
srdce.

S dětmi ze školky to probíhalo obdobně. Nemoc zastihla
téměř všechny děti, ale postupně se mi vracely a konečně
se vyrábělo jako o závod. Všeználek není ale jen o vyrábě-
ní. Když mají děti vyrobeno, hrají si, běhají, křičí, zpívají,
zkrátka se veselí ☺ . Velmi si oblíbily nové klávesy, to je
teprve v knihovně veselo!

KNIHOVNA (dokončení ze str. 8)

Co se bude dít a co nás čeká nového?
Přednáška na téma Titanik

(pokračování na str. 10)

Ve čtvrtek 24. března od 17 hodin
přivítá naše knihovna historičku
paní Danu Šimkovou, která nám
bude přednášet o své srdcové záleži-
tosti o Titaniku. Letos totiž uplyne
110 let od potopení Titaniku a do naší
knihovny budou přivezeny originální
artefakty ze samotného vraku. Paní
nám povypráví skutečný příběh, jak se udál osudné noci.
Dozvíte se detaily, které jinde nenajdete a můžete si připra-
vit i vlastní dotazy. Navíc nás osobně seznámí s někým,
kdo měl na Titaniku příbuzného. Paní Dana Šimková se
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Spolkový dům
Obecnice
po ř á d á

DĚTSKÝ
KARNEVAL
v neděli 6. března 2022
od 14.00 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici.
Soutěže o ceny, tombola, taneční zábava!

Vstupné dospělí 20 Kč, děti zdarma

tímto tématem zabývá už 24 let a tato přednáška je nejú-
spěšnější ze všech, které nabízí. Zazněla 200x během 6 let.
Jako zajímavost zhodnotíme i film Jamese Camerona Tita-
nic, který letos slaví 25 let od premiéry. Jste srdečně zváni
na zajímavou plavbu historií této legendární lodě.

Náramkový workshop

Dne 10. března od 17 hodin se v knihovně opět sejdeme
a navlékneme si náramek z minerálů. Jistě to nebude náho-
da, že tento týden se bude slavit Mezinárodní den žen. To je
další důvod, proč si udělat radost např. nějakým krásným
doplňkem. Milé ženy jste srdečně zvány. Prosím rezervuje-
te si své místo v knihovně nebo na čísle 606 674 821.

Masopustní průvod

V sobotu 5. března od 14 hodin se můžete přidat k maso-
pustnímu průvodu Obecnicí. Masky jsou vítané, ale kdo by
si ji nestihl vyrobit, nevadí, dorazit může i tak. Po tradič-
ním průvodu následuje posezení v místní Staročeské hos-
podě.

DĚTSKÝ KARNEVAL

Hola, hola zábava volá! Pokud to vládní opatření nepřeka-
zí, v neděli 6. března od 14 hodin se můžete těšit na tra-
diční dětský karneval, který proběhne v místní Staročeské
hospodě. Těšit se můžete na parádní zábavu plnou her,
soutěží o ceny, tombolu, taneční zábavu a nezapomeňte!
Nejoriginálnější maska bude řádně odměněna! Proto nevá-
hejte a začněte připravovat karnevalovou masku už te� ☺.

tu a jako bonus nabídne základy programování nebo vy-
tváření webových stránek. Celkem bude mít kroužek
10 lekcí za 1 000 Kč. Jedno místo je ještě volné, kdo by měl
ještě zájem, nech� volá na číslo 734 371 111.

Keramika pro děti 1.–5. třídy

V lednu probíhal na faře kurz keramiky. Vyráběla se kera-
mická bota, kterou lze použít jako květináč nebo dekoraci
např. na zahradu. Kdo by si z dětí rád něco vyrobil může
se přihlásit na kurz keramiky, který bude probíhat během
března a dubna. Kroužek bude probíhat na faře jednou
za 14 dní a to ve STŘEDU od 14.00 do 15.00 hodin
(2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4.). Celková cena kurzu
bude 300 Kč. Zájemci a� se prosím hlásí v knihovně nebo
na čísle 734 371 111.

Keramika pro dospělé a děti druhého st. ZŠ

Aby to starším dětem a dospělákům nebylo líto i pro ně
se připravil keramický kurz. Ten bude na faře probíhat
jednou za 14 dní v ÚTERÝ od 17.00 do 18.00 hodin
(1. 3., 15. 3., 29. 3., 12. 4., 26. 4.). Celková cena kurzu
bude 500 Kč. Zájemci a� se prosím hlásí v knihovně nebo
na čísle 734 371 111.

KNIHOVNA (dokončení ze str. 9)

Kurz informatiky

Od pondělí 28. 2. bude probíhat na faře nový zájmový
kroužek informatiky pro děti prvního stupně. Nejdříve
to vypadalo nemile, ale nakonec se přihlásilo dostatek dětí
a kurz se může opravdu otevřít. Kroužek bude probíhat
každé pondělí od 14.00 do 15.00 hod. Zaměřen je na základ-
ní znalosti počítačové vědy, bezpečnosti pohybu na interne-

Bečánovská kraslice

V sobotu 9. dubna od 9.00
do 12.00 hodin se bude
v knihovně pořádat tradič-
ní bečanovská kraslice.
Zdobit budeme kraslice nej-
různějšími technikami a
na konci vybereme nejkrásnější, kterou po zásluze odmě-
níme. Proto již te� můžete přemýšlet, jaké techniky zdobe-
ní zvolíte ☺. Více informací se dozvíte v březnovém zpravo-
daji.

Velikonoční tematická vycházka

Všem nadšencům procházek prozradím, že v příštím vydá-
ní zpravodaje bude uveřejněna tematická velikonoční
vycházka. Máte se na co těšit.

Na faře se momentálně konají

 tyto pravidelné akce:

Pondělí 9:30 – 11:30 aktivity s klubem FIT SENIOR
PŘÍBRAM

14.00 – 15.00 informatika pro 1. stupeň ZŠ
Úterý 8.15 – 9.15 full body trénink maminek s dětmi

(i bez)
12.15 – 13.00 angličtina pro děti z MŠ
17.00 – 18.00 keramika v dílně pro dospělé

a děti 2. stupně ZŠ (od 1. 3.)
18.30 – 20.00 jóga

Středa15.15 – 16.00 angličtina pro děti z 1. a 2. třídy
16.00 – 16:45 angličtina pro děti z 3. a 4. třídy
14.00 – 15.00 keramika v dílně pro děti 1. stupně

(od 2. 3.)
Pátek 8.15 – 9.15 full body trénink maminek s dětmi

(i bez)
• Pokud chcete být ještě více v obraze ohledně jógy, napište

na 722 724 881 o přidání do skupinky na WhatsApp.
• Nezapomeňte sledovat webové stránky knihovny, kde

najdete všechny aktuální informace i o dění na faře.
Šarlota Pokorná
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LÉKAŘ A VY • Paraziti nejsou k zahození

Bakterie jsou nejstarší a nejrozšířenější skupi-
nou živých organismů na světě. Jsou na Zemi již 

 

Památky a sv. František z Assisi
V minulém Zpravodaji byla řeč o sv. Františkovi z Assi-
si. I v Praze je kostel s jeho jménem na Křižovnickém
náměstí u Karlova mostu. Další kostel sv. Františka
z Assisi je v areálu Anežského kláštera. Podle kostela do-
stalo název i místo - Na Františku. U kostela Panny Ma-
rie Sněžné je klášter františkánů. Pokud chceme kolem
něj projít, vydáme se z Jungmannova na Václavské ná-
městí a procházíme bývalou klášterní tzv. Františkán-
skou zahradou, kde můžeme posedět na lavičce s pohle-
dem do zeleně a na velkolepý kostel. Je to oáza klidu
v rušném a hlučném velkoměstě.
Typem na výlet může být také návštěva Votic, kde byl v
roce 1627 založen klášter sv. Františka z Assisi,  v roce
1950 zrušen a po roce 1989 obnoven. Také v Bechyni je
františkánský klášter s kostelem Panny Marie, je to kom-
plex pozdně gotických budov a je chráněn jako kulturní
památka České republiky.

E. T.

KadeønictvíKadeønictvíKadeønictvíKadeønictvíKadeønictví
dámské
pánské
dìtské

Bìtka Štìpánková
tel. 774 920 397
provozní doba:
pondìlí – nedìle na objednání

MŠ Sluníèko, Lhota u Pøíbramì 77

4miliony let, představují 70 % živých organismů a dohro-
mady váží asi 550 miliard tun. Pro představu váha lidstva
je 316 milionů tun. V jednom litru sladké vody najdeme
bakterií asi miliardu, na špičce prstu ruky asi 12 tisíc
a nejvíc jich najdeme v lidském těle ve střevě, je to tzv. dru-
hý mozek a tom jsme již před časem psali. Bakterie ve stře-
vě nejen pomáhají zpracovat potravu, ale jejich složení
a vzájemné vztahy ovlivňují imunitu, metabolismus, vznik
nemocí a alergií, a dokonce ovlivňují centrální nervovou
soustavu a tím naše chutě, chování a nálady. Je to obrov-
ské množství organismů, které si v nás jedou svůj vlastní
byznys, některé si vzájemně pomáhají, jiné spolu soutěží
a snaží se přežít, stále se množí a vytvářejí mnoho metabo-
litů a bílkovin, které se dostávají do krve s účinkem
na mnoha úrovních našeho těla. Z pokusů na zvířatech
víme, že na ně má mikrobiom obrovský vliv. U myší bylo
jednoznačně prokázáno, že ovlivňuje sklon k obezitě. Vlo-
žením mikrobiomu obézních myší do hubených došlo
k tomu, že hubené rychle ztloustly a naopak. U lidí zatím
nic takového publikováno nebylo, asi to nebude fungovat
tak jednoduše. Ale bakteriální pilulka na hubnutí, to by
tedy bylo terno. Na to, abychom měli pestrý mikrobiom,
má vliv už naše narození. Základní nastavení slizničního
imunitního systému získává dítě od matky během průcho-
du porodními cestami a pak při kojení. Děti, které přichá-
zejí na svět císařským řezem mívají trochu slabší imunitu.
Ovšem tvorba mikrobiomu probíhá i v dalších letech a
z řady studií vyplývá, že přehnaná hygiena dětem škodí
a přispívá k rozvoji alergií. Ve Skandinávii proběhla stu-
die, kdy byly děti rozděleny do čtyř skupin. V první byly
městské děti, které nejezdily na venkov ani o prázdninách,
ve druhé vesnické děti, které neměly doma žádné zvíře,
ve třetí vesnické děti, které žily v blízkém kontaktu s ma-
lými zvířaty (slepice, kachny…) a v poslední skupině byly
děti, které měly každodenní kontakt s velkými hospodář-
skými zvířaty. V hodnocení alergií byl mezi první a posled-
ní skupinou čtyřnásobný rozdíl. Takže pro pestrý a funkč-
ní mikrobiom nechme děti hrabat se v hlíně a hrát si se zví-

řaty. Tak jako byly zakázány reklamy na cigarety, jednou
budou možná zakázána ty na dezinfekční prostředky pro
domácí hygienu. Probiotika sice neuškodí, ale obsahují
několik druhů bakterií, které pošlete do prostředí tisíců
dalších. Nějakou dobu tam budou přežívat, ale dlouhodobě
mikrobiom asi neovlivní. Parazit v původním významu slo-
va označuje nezvaného návštěvníka svatební hostiny, kte-
rý se přišel jen najíst. Takže nikdo z nás nechce ve svém
těle parazity jen tak hostit. Strach z něčeho cizího, co žije
v nás a máme se s tím dělit o potravu, je prastarý. Kdysi
měly děti bříška plná parazitů, jak to vidíme i dnes v mno-
ha tropických zemích a také na parazitární choroby tam
i dnes umírají statisíce lidí. A tak se lékaři vždy snažili tyto
„breberky“ vymýtit, ale úplné odstranění parazitů z naše-
ho těla se zdá má i své stinné stránky. Zdá se, že spolu
s parazity z našeho střeva pomalu mizí i řada druhů bakte-
rií, na jejichž místo se stěhují plísně a další rychle se mno-
žící druhy bakterií. Nese to s sebou druhově mnohem
chudší mikrobiom. Střevní organismy, které s námi žily
miliony let, stimulovaly náš imunitní systém tak, aby spo-
lehlivě rozeznával tkáně vlastní a cizí. Jejich snížená pest-
rost zřejmě vede imunitní systém k tomu, že z „nedostatku
činnosti“ se zaměří proti vlastním buňkám a vzniká řada
autoimunitních chorob, alergií a některé studie signalizují
podobnou souvislost i u poruch autistického spektra.
V posledních letech je stále populárnější jakási parazitární
turistika, kdy lidé z bohatých zemí jezdí cíleně tam, kde
hygienické podmínky nejsou ideální a mohou se cíleně infi-
kovat střevními parazity. Na lékařské úrovni už dnes ana-
logicky s krevními bankami existují tzv. fekální banky,
tedy vzorky stolice s přesným známým složením mikrobů,
které se dají použít třeba u lidí s těžkou Crohnovou choro-
bou nebo jinými záněty střev. Problém ale je, že i u mixu
tisíců druhů bakterií přesně nevíme, co vlastně dělají
a jaká kombinace je ta správná pro jednotlivého člověka.
Jak nastavit správný balanc je otázka pro novou generaci
výzkumníků. V současné době je schůdnější hledání para-
zitárních bílkovin, které mají léčebný efekt a budou apli-
kovatelné ve formě léků, a ne formou živých parazitů.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Třinecké železárny, kterým místní neřeknou jinak než
Werk, patří k průmyslovým podnikům s nejdelší tradicí
hutní výroby v České republice. Dnes významný podnik
s uzavřeným hutním výrobním cyklem byl založen v roce
1839 tzv. Těšínskou komorou, která původně spravovala
pomocí regentů majetek těšínských knížat. Poj�me se ale
podívat ještě o pár desítek let do minulosti. Původní vévod-
ství těšínské bylo až do 17. století majetkem polského rodu
Piastovců, později přešlo do majetku Habsburků a bylo
spravováno organizačně správní jednotkou, již zmiňova-
nou Těšínskou komorou se sídlem v Těšíně. Česká králov-
na Marie Terezie darovala toto území věnem v roce 1776
vévodovi Albertu Saskému při svatbě s její dcerou Marií
Kristinou. V osobě vévody Alberta a jeho nástupce arcivé-
vody Karla nalezlo těšínské vévodství energického a prozí-
ravého majitele, který nejenže rozšířil svůj majetek, ale
položil i základ k průmyslové výrobě železa. Četná naleziš-
tě železné rudy, výskyt vápence, stavebního kamene, hlíny
vhodné pro pálení cihel a zdánlivě nevyčerpatelné zásoby
dřeva v Beskydech vedly vedoucí úředníky Těšínské komo-
ry k zahájení výstavby železáren v Třinci. K tomuto kroku
je vedla i skutečnost, že kraj byl poměrně hustě zalidněný.
Založení Třineckých železáren se stalo jedním z hlavních
mezníků historie Třince a širokého okolí. Prvním výrob-
ním zařízením byla dřevouhelná pec, slavnostně zafouká-
na 1. dubna 1839. Náklady na její stavbu byly značné,
v letech 1837–1839 činily 271 059 zlatých vídeňské měny.
První dřevouhelná pec byla 10 metrů vysoká, čtyřhranné-
ho tvaru, vybudovaná z cihel. V provozu byla od jara
do podzimu, v zimě se prováděly opravy. Týdenní produkce
činila 12,5 až 17,5 tuny surového železa, které se v prvních
letech prodávalo k dalšímu zpracování. Zafoukáním (spuš-
těním) vysoké pece v Třinci roku 1839 bylo uvedeno
do provozu i 25 milířů na výrobu dřevěného uhlí, které stá-
ly v bezprostřední blízkosti pece. Dřevěné uhlí se později
používalo také ve slévárně a smaltovně. Během dalších let
hromady milířů ustupovaly modernějšímu zařízení. Pod-
statné zlevnění výroby dřevěného uhlí přinesla roku 1881
výstavba továrny na destilaci dřeva Hugo Blanc, tzv.
„octárna“. Na místě dřívějších uhliš� se postavilo 48 re-
tort, které vyráběly dřevěné uhlí a jeho vedlejší produkty:
kyselinu octovou, dřevný líh (methylalkohol), chloroform
a formaldehyd. Při rozvoji i změnách životní úrovně byl
zajištěn dostatečný odbyt průmyslových i spotřebních od-
litků, včetně výrobků smaltovaných. Sortiment byl brzy
rozšířen i na umělecké odlitky. Třinecké surové železo
se díky nízkému obsahu manganu v místních rudách vý-
borně hodilo také ke slévání. Výroba surového železa
v roce 1842 činila 774 tuny a v roce 1874 již 45 000 tun.
V roce 1842 byla v návaznosti na vysokou pec postavena
slévárna, pro kterou se zprvu tekutý kov podebíral lžícemi
přímo z nístěje pece. Velká poptávka po smaltovaném litém
zboží vedla k tomu, že se v Třinci roku 1844 začalo se stav-
bou smaltovny, zprovozněné v následujícím roce 1845.  Tři-
necké odlitky, vyráběné zdejší slévárnou, získaly mezi od-
běrateli dobrou pověst. Na výstavě průmyslových výrobků
ve Vídni v roce 1845 obdržely velkou zlatou medaili, což
mělo nemalý vliv na růst poptávky nejen v rakousko-uher-
ské monarchii, ale i v jiných evropských státech. V třinec-
ké slévárně se odlévala hlavně kamna, ploty, nádobí, vodo-
vodní a kanalizační litina, sloupy, schodiště, ploty, balko-

Třinecké železárny

O historii a proměnách třineckého Werku

nové mříže, okenní rámy, náhrobní kříže, ale také ozdobné
a umělecké odlitky, jako např. kazety, poháry, svícny, po-
pelníky, talíře, zvířecí figurky atd. Pro jejich výrobu
a opracování existovala v Třinci až do roku 1880 rovněž
modelářská a cizelérská (kovotepecká) dílna. Železárny
v roce 1843 zaměstnávaly ve výrobě 130 dělníků a dalších
180 osob při těžbě surovin. V roce 1870 bylo v huti zaměst-
náno již 521 dělníků. Rozhodující význam pro další rozvoj
huti i města měla výstavba košicko-bohumínské dráhy,
která spojila Třinec s novými ložisky rudy na Slovensku
a umožnila dovoz kamenného uhlí z ostravsko-karvinské-
ho revíru. Těšínská komora již v roce 1862 zakoupila
vlastní důl Gabriela a posílila odbyt železa na vzdálených
trzích. Rozvoj železáren od 70. let 19. století charakterizo-
valo vybudování řady nových provozů. V roce 1873 byla za-
foukána nová vysoká pec. V následujícím roce druhá, kon-
cem století byla započata stavba třetí vysoké pece. Zanikly
rovněž veškeré důvody pro převážení pevného surového
železa ke zpracování do ostatních hutí Těšínské komory
a naopak vznikla potřeba koncentrovat kompletní hutní
výrobu právě do Třince. V letech 1877–1878 byla z Karlovy
hutě v Lískovci na řece Ostravici přestěhována ocelárna,
kovárna a válcovna profilů. Další válcovna byla přesunuta
ze slezské Ustroně na Visle. Stěhování bylo zdlouhavé,
nebo� přeprava probíhala po silnici na zvláš� k tomuto úče-
lu upravených formanských povozech. Po železnici se po-
čátkem roku 1877 přemístilo pouze největší vybavení
z Karlovy hutě – dva konvertory Bessemerovy ocelárny,
hrubé hatě, buchar a válcovací zařízení pro výrobu vagó-
nových nákolků. V roce 1882 nahradily v závodní dopravě
parní lokomotivy dosud používané koňské potahy. Dále
bylo zavedeno v provozech elektrické osvětlení a postupně
byla také zřízena řada pomocných provozů. Hlavní techno-
logickou změnou po přechodu z dřevěného uhlí na koks
ve vysokých pecích bylo v roce 1887 zavedení tzv. martin-
ského postupu při výrobě oceli. Třinecké železárny se tak
staly na sklonku 19. století nejvýznamnějším hutním pod-
nikem Těšínské komory.
(Dokončení v příštím čísle OZ.)

Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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Z HISTORIE... 16. HISTORIE ŠKOLSTVÍ

V další povídání z historie kraje podbrdského se budu věnovat oblasti školství za použití knihy Ladislava Malého
Příbramsko a Dobříšsko. Původní text proloženým písmem.

Z historických pramenů, jak je známo, se uvádí počátky
vzdělanosti na českém území do 10. století souvislosti
s Velkomoravskou říší. Kníže Rastislav (846–869) chtěl
do Čech dostat zkušené misionáře, obrátil se nejprve
do Říma k papeži. Papež mu nevyhověl, proto požádal
v r. 863 císaře Michala, aby na Moravu poslal schopné uči-
tele víry. Ten vyhověl a vyslal zkušené slovanské věrozvěs-
ty Konstantina a Metoděje. Konstantin vytvořil první slo-
vanskou abecedu „hlaholici“ a s Metodějem zakládají
první školy, ve kterých se vyučovala staroslověnština.
Vznikly při kostelech nejprve na Velké Moravě a později
v Čechách. Před tereziánskou reformou v Čechách prak-
ticky neexistoval organizovaný školní systém. Soukromá
výchova byla určena výhradně pro bohaté a urozené vrst-
vy obyvatelstva. Školy se dělily na klášterní, ve kterých
byly vychovávány jeptišky nebo mniši, a latinské, ve kte-
rých se přednášely humanistické předměty. Většinové oby-
vatelstvo bylo negramotné. V dosahu farností vznikaly
první školy, v menších vesnicích se ale objevily až v 18. sto-
letí. Ve čtrnáctém století měly školy k nám blízký Písek
a Beroun. Také v Příbrami byla (již za Karla IV.) škola ně-
kolika třídní, vždy� žil zde „Martin-rektor scholarum“. Již
v roce 1380 měl školu i Knín. Po založení univerzity praž-
ské pro vyšší vzdělání mládeže objevila se potřeba škol niž-
ších. Proto zvány tyto školy partikulární a nahrazovaly jak-
si naše gymnasia. V té době kolem let 1560 za působení
Mistra Bacháčka z Nauměřic (jednalo o jednu z ústředních
postav české vědy a vzdělanosti na přelomu 16. a 17. stole-
tí.) měl berounský kraj pět škol, z nich jednu v Příbrami.
V letech 1560-1581 studovalo na pražské univerzitě sedm-
náct příbramských studentů. Vykročíme dále, jak píše
Ladislav Malý v knize Příbramsko a Dobříšsko z roku
1930: Školství ve století 17. a 18. netěšilo se přízni vládnou-
cích kruhů, nebo� jejich moc opírala se právě na nevědo-
mosti lidu. Příbramská škola, která byla zpočátku česká,
se z nařízení horního inspektora Laura, r. 1713 stala čes-
koněmeckou. Podle zjištění neměla žádnou reprezentativní

Výstava  obrazů
a  básn í

Magdalena Kolářová (Vázalová)

do 15.  4.  2022

Oblastní nemocnice Příbram
Galerie je umístěna v přízemí nového pavilonu C

v hlavní komunikační chodbě mezi prostorem recepce a vstupem do budovy D
Nejvhodnější čas na prohlídku je v odpoledních či večerních hodinách.

budovu a stále se stěhovala do nevhodných prostor.
Na venkově mnoho škol nebylo, teprve za doby císařovny
Marie Terezie a poté Josefa II., se školní systém začal re-
formovat. Od prosince r. 1774 začala podle nového řádu
platit povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 let. Ško-
ly byly rozděleny na normální (v každé provincii), hlavní
(v každém kraji alespoň jedna) a obecné (menší města
či vesnice v dosahu kostela). Na venkovských školách byly
zavedeny tzv. industriální kurzy, v nichž mládež poučová-
na býti měla ve pracech hospodářských, štěpařství, včelař-
ství, hedvábnictví, krajkářství, pletení a předení. To se
však neosvědčilo a kurzy byly brzy ukončeny, což se stalo
například v Hluboši, v Dolních Hbitech, Starém Kníně,
Svaté Dobrotivé či Hostomicích. V té době byly platy kanto-
rů velmi skrovné, proto se musili přiživovati zpěvem na
pohřbech, muzikou, písařstvím a podobně.

V Obecnici byla škola založena v roce 1812. Toho roku
kníže Colloredo Mansfeld propůjčil obci na žádost rychtá-
ře, na zřízení školy, dům č. p. 19 (dnes č. p. 158). Později
obci dům obci věnoval, škola měla ze začátku jednu třídu,
poté v roce 1820 třídy dvě, kde se učilo asi 200 žáků. Uvádí
se, že prvním učitelem byl pan František Lukáš a dále ce-
lých třicet let pan Jan Rauwolf. Posléze pan učitel Václav
Fiala. Statistika uvádí, že se v Čechách kolem roku 1853
nacházelo 3431 obecných škol a 61 škol hlavních, a dále
49 speciálních dívčích škol. Nutno dodat, že Čechy v té
době měly 13029 obcí, dělených do 1774 farností a 125 škol-
ních okresů. Roku 1869 byl církvi odebrán dozor nad škol-
stvím a vznikly tak státní školy. V Obecnici bylo rozhod-
nuto, že původní škola již nevyhovuje a bylo přistoupeno
k vybudování nové školy, která měla již tři třídy (budova
obecního úřadu). V letech 1879–1984 byla škola rozšířena
na pět tříd, poté v dalších letech byla škola přistavěna
a byly získány další dvě třídy. Již v roce 1912 se rozhodo-
valo o výstavbě nové školy, dala obecní rada zhotovit plá-
ny, ale nakonec až v roce 1931. Stavět se začalo v dalších
letech a 3. září 1934 se začalo ve škole vyučovat. bs
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TJ Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Cesta do čtvrtfinále poháru vedla přes silný KK Rakovník

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Sezona se nám přehoupla již do své druhé poloviny, tak
se poj�me podívat, co nás ještě čeká a co se u nás událo
za poslední měsíc.
V Českém poháru se nám povedlo postoupit do čtvrtfinále
a to rovnou přes vedoucí celek KP1A. Rakovník nic nepod-
cenil a přijel s nejsilnější možnou sestavou. Tahounem na-
šeho týmu byl však ve skvělé formě hrající Radek Srch.
Pod jeho vedením jsme Rakovníku uštědřili první letošní
porážku. Ve čtvrtfinále se v domácím prostředí utkáme
s týmem z Lán.
Ani nám se nevyhnul coronavirus a tak jsme některá utká-
ní odehráli ve slabší sestavě, nebo jsme byli nuceni zápasy
odložit. I tak se „A“ tým ve své soutěži drží na krásném

SK Březnice „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 10:8
(body Obecnice – Lukeš 4, Petráň 3, Steiner Fr. 1)
Sokol Žebrák „A“ – Slavoj Obecnice „B“ 8:10
(body Obecnice – čtyřhry 1, Hála 4, Lukeš 3,
Brabenec 1, Steiner Fr. 1)
Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. Sokol Hořovice B 15 14 1 0 0 149:43 43
2. Viktoria Vestec A 14 10 1 3 0 122:77 31
3. TTC Příbram A 15 10 0 5 0 127:98 30
4. Sokol Mníšek p. Brdy B 14 9 1 4 0 119:84 28
5. SK Březnice B 14 8 3 3 0 123:90 27
6. Slavoj Obecnice B 15 8 1 6 0 112:107 25
7. Tatran Sedlčany C 13 4 1 8 0 83:106 13
8. Sokol Příbram B 14 3 3 8 0 97:115 12
9. Sokol Žebrák 14 4 0 10 0 77:123 12

10. Slovan Lochovice B 14 2 1 11 0 63:124 7
11. Sokol Voznice 14 0 0 14 0 35:140 0

„C“ tým, Okresní přebor
Slavoj Obecnice „C“ – TTC Příbram „B“ 12:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Ječmen 2, Tůma 1,
Brabenec 1, Steiner P. 1, WO 6)
Slavoj Obecnice „C“ – Tatran Sedlčany „D“ 12:6
(body Obecnice – čtyřhry 1, Ječmen 3, Tůma 3,
Brabenec 3, Steiner P. 2)
Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. SK Březnice 15 14 0 1 0 195:75 42
2. Slavoj Obecnice C 14 13 0 1 0 162:90 39
3. TJ Sokol Drahlín A 15 12 0 3 0 192:78 36
4. TJ Tatran Sedlčany D 15 10 0 5 0 157:113 30
5. TJ Spartak Rožmitál B 16 8 2 6 0 164:124 26
6. SK Klučenice A 14 8 1 5 0 152:100 25
7. SK Chraštice A 16 6 0 10 0 141:147 18
8. TJ Sok. Hluboš-Paseky A 16 5 2 9 0 118:168 17
9. TJ Spartak Čenkov 15 4 1 9 1 93:177 10

10. TTC Příbram B 15 2 2 11 0 101:169 8
11. SK Březnice D 15 2 1 12 0 84:184 7
12. TJ Sokol Voznice B 14 1 1 12 0 59:193 4

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy
Slavoj Obecnice „D“ – TTC Příbram „C“ 7:11
(body Obecnice – Vinš 3, Podsedník 2, Samková 1, Burian 1)
Slavoj Obecnice „D“ – SK Chraštice „B“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 1, Podsedník 2, Burian 2,
Vinš 1, WO 5)
Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. TTC Příbram C 12 12 0 0 0 184:32 36
2. TJ Sokol Příbram C 12 9 1 2 0 119:97 28
3. SK Klučenice B 12 5 4 3 0 118:98 19
4. TJ Slavoj Obecnice D 12 6 1 5 0 107:109 19
5. TJ Sokol Drahlín B 12 5 2 5 0 117:99 17
6. TJ Sok. Voz. - M. Hraš. C 12 2 1 9 0 76:140 7
7. TJ Spartak Rožmitál C 12 2 1 9 0 76:140 7
8. SK Chraštice B 12 2 0 10 0 67:149 6

Zdeněk Petráň

4. místě, které jako poslední
zaručuje účast v play off. „B“
tým se drží v klidném středu
tabulky KP2A a „C“ tým boju-
je o přeborníka okresu Pří-
bram.

„A“ tým Český pohár
1. stupně
Slavoj Obecnice – KK Rakov-
ník                                  7:3
(body Obecnice – Srch 3,
Dlouhý 2, Vacura 2)

„A“ tým Krajská soutěž 1. třídy sk. A
Výsledky:
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Lokomotiva Zdice 10:2
(body Obecnice – čtyřhry 2, Vacura 3, Dlouhý 2,
Herink 2, Srch 1)
TJ Slavoj Obecnice „A“ – Mníšek p. Brdy 9:9
(body Obecnice – čtyřhry 1, Srch 4, Vacura 2, Petráň 1,
Herink 1)
KST Rakovník „B“ – TJ Slavoj Obecnice „A“ 4:10
(body Obecnice – Vacura 3, Srch 2, Dlouhý 2, Herink 2)

Tabulka:
Poř. Družstvo PU V R P K Skóre Body

1. KK Rakovník 16 16 0 0 0 160:51 48
2. Sokol Příbram A 17 12 3 2 0 157:96 39
3. Sokol Králův Dvůr A 17 11 3 3 0 159:99 36
4. Slavoj Obecnice A 16 10 2 4 0 132:95 32
5. Spartak Rož. p. Tř. A 17 10 1 6 0 146:104 31
6. TTC Kladno B 16 9 0 7 0 119:82 27
7. Lokomotiva Zdice A 16 7 2 7 0 110:124 23
8. Sokol Hředle 15 6 4 5 0 112:127 22
9. KST Rakovník B 18 4 2 12 0 105:165 14

10. Tatran Sedlčany B 14 3 1 10 0 85:131 10
11. SK Březnice A 16 3 1 12 0 91:140 10
12. Sokol Mníšek p. Brdy A 16 2 3 11 0 102:140 9
13. Sokol Nižbor 18 1 2 15 0 51:175 5

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A
Výsledky:
Mníšek p. Brdy „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 10:3
(body Obecnice – čtyřhry 1, Lukeš 1, Ječmen 1)
Slavoj Obecnice „B“ – TTC Příbram „A“ 10:8
(body Obecnice – Petráň 4, Lukeš 3, Hála 2, Steiner Fr. 1)

Zleva Vacura, Srch, Dlouhý
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TJ Slavoj Obecnice – HC Kačeři Příčovy 2 : 2
14. 1. 2022 (0:1, 1:1, 1:0)
Branky Tresty
Karel Máša (Libor Procházka) Jiří Moser - sekání, 2 min
Libor Procházka (Mir. Bžoch) Jan Střeska - nedovolené

bránění, 2 min
M. Kocman - podrážení, 2 min
Josef Kubista - příliš mnoho
hráčů, 2 min

TJ Slavoj Obecnice – HC River Boys Zvírotice 3 : 2
21. 1. 2022 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky Tresty
Martin Kocman (M. Kovács) Jan Střeska - hrubost, 4 min
Jiří Moser (Fr. Větrovský)
Libor Procházka (Jiří Moser)

TJ Slavoj Obecnice – HC Huroni Vršovice 9 : 1
28. 1. 2022 (4:1, 4:0, 1:0)
Branky Tresty
Karel Máša (Martin Kovács) Jiří Moser - hrubost, 2 min
František Větrovský (M. Kovács) Jan Střeska - hrubost, 2 min
Karel Máša (Martin Kovács)
Tomáš Střeska (Martin Kovács)
Jiří Moser (Václav Vylita)
Milan Staňo (Jan Střeska)
Jiří Moser (Milan Staňo)
Václav Vylita (Jiří Moser)
Martin Kovács (Tomáš Střeska)

HC Genemusic – TJ Slavoj Obecnice 0 : 5
6. 2. 2022 kontumačně
Branky Tresty
bez střelce (bez asistence) bez vyloučení

TJ Slavoj Obecnice – HC Bubák Chlum 10 : 2
13. 2. 2022 (1:0, 5:2, 4:0)
Branky Tresty
Jan Střeska (Libor Procházka) Tomáš Střeska - hákování, 2 min
Josef Kubista (Martin Kocman)
Martin Kocman (bez asistence)

TJ Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ

Více informací naleznete na našem webu:
http://obecnice-hokej.cz nebo na Facebooku:
HTTPS:/…PG/TJSLAVOJOBECNICE/ABOUT/

Rozpis – únor 2022
pondělí 21. 2. od 18.30 h. Rebel Sázava – Slavoj Obecnice
pondělí 28. 2. od 18.30 h. Slavoj Obecnice – SG Štětkovice

Rozpis – březen 2022
pondělí 7. 3. od 20.25 h. Kačeři Příčovy – Slavoj Obecnice

Rozpis play off dle umístění v konečné tabulce 1. ligy

sobota 19. 3. od 18.00 nebo
neděle 20. 3. od 16.30, 18.20, 20.20 h.

čtvrtfinále play off 1. ligy
středa 23. 3. od 18.30 nebo 20.25 h.

semifinále play off 1. ligy (v případě postupu)
sobota 26. 3. od 16.00 h. finále play off 1. ligy

(v případě postupu)
J. Střeska

Tabulka
Poř. Tým Z V R P Skóre Body TM

1. HC Rebel Sázava 10 9 0 1 69:29 18 144
2. HC River Boys Zvírotice 11 7 1 3 61:33 15 147
3. TJ Slavoj Obecnice 11 6 2 3 51:39 14 136
4. Stará garda Štětkovice 11 5 2 4 52:38 12 99
5. HC Kačeři Příčovy 10 4 4 2 31:30 12 100
6. HC Genemusic 11 3 2 6 69:55 8 38
7. HC Bubák Chlum 11 1 2 8 30:66 4 64
8. HC Huroni Vršovice 11 1 1 9 31:104 3 48

Martin Kovács (Jiří Moser)
Martin Kocman (Martin Kovács)
Tomáš Střeska (Martin Kocman)
Martin Kovács (Jiří Moser)
Josef Kubista (Jiří Moser)
Martin Kovács (Josef Kubista)
Jiří Moser (Martin Kocman)

UZÁVĚRKA březnového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v sobotu 12. března 2022
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Z OBECNICKÉ HISTORIE...

Pozvánka

VĚNEČEK

Sboru dobrovolných hasičů

v Obecnici

4. března 1905.

Archiv Pavla Jíchy


