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Fialová barva podzimní plochy nad Obecnicí se náhle
přes noc změnila na barvu bělostných skrání brdského
kmeta. Na hladinu Octárny se jemně snáší ševelící sně-
hové vločky, jejich krásné tvary se rozplývají ve vodě
přitékající s brdských strání. Vločky s sebou přináší ge-
netické informace, které jim předala jejich brdská matka
Zima. Při putování po obecnickém potoce budou o ní
všude vyprávět, že má ráda nejenom svá vločková dítka,
ale i všechny ostatní na světě. Laskavě, i když studeně,
nás pohladí po tvářích, bude dýchat jemně, ale mrazivě,
na naše rozpálená čela, když vyběhneme do vsi nebo do
lesa. Poradí dětem, aby nám pro radost postavily sněhu-
láka před domovní dveře. Místo mrkvového nosu, aby
mu nasadily kropítko z konve, kterou jsme zapomněli
uklidit. My vylezeme ze dveří, lekneme se, či slušně po-
zdravíme nebo začneme nadávat. Náhle však nás zaujme
zářící sníh, který odráží sluneční paprsky. Pára, která
se sráží při užaslém výdechu, nám bude připomínat bub-
linu u úst jako v kreslených seriálech. V bublině bude
chybět jen vše vyjadřující nápis: „ Vauúú“. Pokud venku
jako na potvoru prší, hodil by se do bubliny úplně jiný
výkřik, který raději nebudu publikovat. Ovšem, „vauúú“

Z OBECNÍHO ÚŘADU v Obecnici / Říjen 2007
Obec Obecnice vydala Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007 – Požární řád obce
Vyhláška je obsáhlejší, proto z ní budou zveřejněny ve zpravoda-
ji pouze vybrané části. Pokud se budete o vyhlášku zajímat
podrobněji, najdete ji na Obecním úřadu v Obecnici nebo na
stránkách obce  www.obecnice-oficial.com red.
Požární řád obce Obecnice upravuje organizaci a zásady zabez-
pečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č.
172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně ve znění
nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2 • Vymezení činnosti osob…
Bod 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v ka-
tastru obce je zajištěna jednotkou Sboru dobrovolných hasičů
(dále jen „SDH“) obce Obecnice kategorie JPOIII/ podle čl. 5
této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Příbram
a jednotkou JPOII/1 Březové Hory § 65 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.
Bod 3. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec Obecnice
a)pověřuje zastupitelstvo projednáváním stavu požární ochra-

ny v obci minimálně 1x ročně a vždy po závažných mimořád-
ných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b)pověřuje kontrolu dodržování povinností stanovených před-
pisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu Petra Juříčka

prý bylo slyšet o Pěkné z hospody. Zde by se prý cudná
matka Zima červenala. Výkřik byl způsoben svlékací
scénou, vrcholným číslem letošní pěkné hodinky. Ještě
že do hospody nechodí místní vášnivé ženy, strhaly by
poslední zbytky oděvu a vystupující by prchal neobleče-
ný po vsi, naháněn jimi v mrazivém povětří. My zkušení
dobře víme, co dokáže provést taková zima a chlad.
Až půjdete na procházku, vzpomeňte si také na nějakou
hezkou příhodu a usmívejte se. Venku vám ten úsměv
hezky ztuhne, což je určitě lepší, než aby v obci ostatní
koukali na váš zachmuřený a naštvaný výraz. A ještě
jedno varování, nevyplazujte jazyk na čerta ani na mi-
kuláše. Nevíte jestli zrovna mikuláš neztratil pláš�
a není mu zima. Také nevíte, jestli čert nespal na uhlí
a není tak trochu chcíplej a naštvanej. A vy děti, koukej-
te se čertů bát, aby to bylo v obci jako kdysi, když čerti
zastavovali autobus vidlemi, cpali zlobivé děti do pytle
a vyváděli jiné kousky. Měli však respekt. Vzpomínám,
jak tenkrát jedno dítko špitalo při pohledu na čerta ma-
mince: „Maminko ten kdyby kous, vi�?“. Jó, milí přáte-
lé, neprovokujte, nedrážděte a nevyplazujte jazyk. No,
však víte: „Ten kdyby kous!“. bs

člena zastupitelstva a člena jednotky SDH Obecnice. Kon-
krétní určení osob nebo osoby a rozsah působnosti bude sou-
částí dokumentace obce.

Čl. 3 • Podmínky požární bezpečnosti při činnostech,
v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku
požáru se zřetelem na místní situaci
Bod 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru
se dle místních podmínek považuje:
a)pořádání veřejných kulturních, sportovních a společenských

akcí. Požární ochranu zabezpečuje pořadatel akce.
Bod 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle
místních podmínek považuje:
– období jarních a podzimních úklidů na zahrádkách a při
sklizni sena, obilí a pálení klestu. Za požární bezpečnost odpo-
vídá osoba provádějící práce. Tímto ustanovením nesmí být

(pokračování na str. 2)

Zastupitelstvo obce Vás zve na

veřejné zasedání obecního zastupitelstva
v pondělí 3. prosince 2007 na OÚ v Obecnici

• rozpočet na rok 2008 • stanovení stočného
• úprava ceny za odvoz komunálního odpadu . . .
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Z OBECNÍHO ÚŘADU v Obecnici
ŘÁD PRO OHLAŠOVNU POŽÁRU
A. Povinnosti při ohlašování požáru:
1.Hlášení o požáru neprodleně předat na krajské operační
a informační středisko HZS v Kladně. Telefon: 150 nebo 112
2.Při předávání hlášení je nutné uvést:

- místo požáru, objekt, který je požárem zasažen,
- jaké materiály hoří a v jakém rozsahu,
- nejvhodnější příjezdovou cestu,
- jméno, adresu osoby, která požár hlásí a uvést tel. číslo, od-

kud požár hlásí.
3.Po předání hlášení o požáru je osoba, která požár hlásí povin-

na vyčkat u telefonního přístroje na zpětné ověření hlášení
okresní ohlašovnou.

4.Důležitá telefonní čísla:
- Policie 158
- Rychlá lékařská pomoc 150
- Policie Příbram 318 629 084
- Energ. závody – poruchy 840 850 860
- Obec – provoz. vodovodu 318 614 056
- Obecní úřad 318 614 056
- Starosta obce 318 614 073, 724 180 549
- Velitel SDH 318 614 061, 732 100 469
- Řidič hasičské cisterny M: 728 993 512
- Řidič hasičské cisterny M: 604 273 399

B. Povinnosti při vyhlašování poplachu:
1. Při přijímání hlášení zjistit:

- místo požáru, objekt, který je požárem zasažen,
- jaké materiály hoří a v jakém rozsahu,
- nejvhodnější příjezdovou cestu,
- jméno, adresu a číslo telefonu osoby, která požár hlásí,
- v případě pochybnosti o věrohodnosti přebírané zprávy pro-

vést její ověření.
2. Neprodleně po převzetí hlášení zajistit vyhlášení požárního
poplachu pro místní jednotku SDH.
Požární poplach se v obci vyhlašuje:
a) sirénou s tvarem signálu 25 vteřin zapnuto, 10 vteřin vypnu-
to, 25 vteřin zapnuto přímo dispečerem HZS Příbram.
Ruční ovládání sirény je umístěno v prvním poschodí obecního
úřadu a nebo na budově hasičské zbrojnice
b) místním rozhlasem
Vyhlášení poplachu může zajistit: starosta obce: tel.: 318 614 073,
724 180 549, Josef Hudeček, místostarosta 724 180 548, Jaro-
slav Krejčí, místost. 602 385 798.
c) náhradním způsobem, prostřednictvím vyrozumění členů
sboru dobrovolných hasičů: Jiří Viktora – řidič cisterny, tel.:
728 993 512, Petr Juříček – řidič požárních vozidel záchranář,
tel.: 604 273 399, Miroslav Klíma – velitel SDH tel.: 318 614 061,
732 100 469, Jan Karas – st. řidič požárních vozidel, záchranář,
tel.: 775 256 963
3. V případě vyhlášení požárního poplachu je nutné, aby osoba,
která přijala hlášení o požáru, vyrozuměla velitele jednotky
o zjištěných skutečnostech, udaných v hlášení (viz bod 1).

 Josef Karas, starosta obce v. r.

(dokončení ze str. 1)
dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona
o požární ochraně, respektive vychází se z toho ustanovení,
– srážkově podnormální měsíce a období měsíců červen až září.
Požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena vyhlášením
zákazů rozdělávání ohňů a kouření v lese.
Bod 3. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se
dle místních podmínek považuje:
a) Masar. zákl. škola, mateřská škola, truhlárna (TRUMM) Mly-
nář, truhlárna ŠVEHYKO, pila BURIAN, místní hostinec a pen-
zion U ŠTAMBERKŮ, penzion „POD PAHORKEM“, penzion
„RANČ“, provozovna firmy A.L.B., objekt správy vojenských
lesů a statků, autoopravny ŠTAINER A HYLÁN, pekárna
KRUMPHANZL, provozovna NOVOTNÝ, objekt JEDNOTY,
Dům služeb a letní hostinec NA KOUPALIŠTI. Velké riziko
vzniku mimořádných situací představuje objekt u Špačků, kde
hrozí nejenom vznik rozsáhlého požáru, ale i úniky ropných
látek do půdy a vodního toku. Požární bezpečnost si zabezpe-
čují samostatně vlastníci a provozovatelé.

Čl. 4 • Způsob nepřetržitého zabezpečení požární
ochrany
1. Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné
události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven
požáru uvedených v čl. 7.

Čl. 5 – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, ka-
tegorie, početní stav a vybavení
1. Obec zřizuje jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce uve-
dené v článku 2. kategorie, početní stav a vybavení požární
technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1.

Čl. 7 • Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud
lze hlásit požár a způsob jejich označení
1. Obec Obecnice zřizuje následující ohlašovny požárů, které
jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:
a) Klíma Miroslav, Obecnice č.p. 75, tel. 318 614 061
b) Karas Josef, Ob. č.p. 33, tel. 318 614 073
c) Housková Zdeňka, Obecnice č. p. 206, tel. 318 614 065
d) OÚ Obecnice, Obecnice č. p. 159, tel. 618 614 056

Čl. 8 • Způsob vyhlášení požárního poplachu
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí bu�:
a)signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přeru-

šovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón –
10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b)signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronic-
kou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón „HO–ŘÍ“,
„HO–ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezamě-
nitelný s jinými signály),

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požární-
ho poplachu se požární poplach v obci místním rozhlasem.

Již podruhé pokládáme starostovi obce Josefu Karasovi otázky
týkající se práce obecního úřadu a dění v obci. Rubrika vzbudila
u občanů ohlas, protože na veřejná zastupitelstva, aby dozvěděli
co se v naší vsi děje, se občané asi díky svému časovému zatížení
nedostanou. bs
Pane starosto, rád bych vám položil několik dalších otázek tý-
kajících se dění v obci:
1. Jak probíhá projednávání 1.změny územního plánu
obce a přibližně za jak dlouho bude projednávání
ukončeno?
 V pořizování změny územního plánu obce jsme postoupili
o další krok kupředu. Pořizovatel, firma PRIVICH, na základě

vyjádření jednotlivých dotčených orgá-
nů, zpracovala pokyny pro úpravu návr-
hu změny ÚP. Tyto pokyny byly předány
ing. Plickovi. Ten je zapracuje do mapo-
vých a písemných podkladů v předpo-
kládaném termínu do 20. 12. 2007.
Po vypracování těchto dokumentů proběh-
ne veřejné projednávání 1. změny ÚP.
Návrh bude po projednání předán na Kraj-
ský úřad Středočeského kraje k dalšímu schvalování. O koneč-
ném termínu dokončení projednávané změny bych nerad spe-
kuloval, nebo� se může ke změnám někdo odvolat a jednotlivé

(pokračování na str. 3)
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Z OBECNÍCH KRONIK
A ARCHIVŮ

Naši milí milovníci četby a bádání v historii, za těch skoro dva-
náct let co vytahuji informace z historie obce a jejího okolí, jsem
vám chtěl ukázat i život a práci místních lidí, kteří zde v Br-
dech žili a pracovali. Možná se moje články někdy nevztahují
přímo k historii naší obce, ale pokud píši o životě a řemeslech
v obcích okolních, jistě se to nebude zas tak moc lišit od naší.
Snad budu mít více času a navštívím obecnické a osečské pa-
mětníky, kteří si na některé události z let vzdálených vzpome-
nou. Stále čekám, zda se nenajdou další nadšenci, kteří by ně-
které téma chtěli zpracovat. Zatím se podíváme na cvočkařství,
které bylo na Podbrdsku hojně rozšířeno. bs

CVOČKAŘSTVÍ NA PODBRDSKU
Typickou domáckou výrobou na podbrdsku bývala ruční výro-

ba hřebíků – cvočkařství. K provozování tohoto řemesla nebylo
potřeba výuční list ani živnostenské oprávnění [1]. Někteří vy-
ráběli pro obchodníky se smíšeným zbožím, se kterými byli
spojeni pomocí „faktora“(překupník,skladař), který jim obsta-
rával suroviny i práci, druzí brali „cvočkařinu“ jako sezónní
práci. Cvočkaři se nejspíš vyvinuli z kovářů, jak je uváděno
i v účtech hradu Karlštejn z let 1423 –1434 , kde se objevují
nákupy velkého množství hřebíků od kovářů v Hostomicích
a Všeradicích. Ruční výroba hřebíků se mohla rozvíjet hlavně
tam, kde byly v blízkosti hutě. (Zatím jsem nikde v literatuře
neobjevil zmínku o tom, že by se v Obecnici nebo v Oseči vysky-
tovali v minulosti cvočkaři, ale usuzuji, že pokud u nás praco-
vala hu�, mohli zde ve svých „veřtatech“- cvočkařských dílnách,
také vyrábět hřebíky. Jeden z obecnických hamrů tzv.cánový
byl pod Leským ryníkem - Na Cejnovně a v cánových hamrech
se vyráběly tenké železné pruty, které se pro výrobu hřebíků
a cvočků používaly. bs)

Ptáme se starosty obce
(dokončení ze str. 2)

termíny se tak mohou neplánovaně prodloužit. Naší snahou
je ukončit schvalování změny v co možná nejkratším termínu
a tím umožnit zájemcům o výstavbu RD začít se svojí stavbou.

2. Je něco nového ve školní jídelně, počítá obec do
budoucna s nějakými službami pro seniory?
Výstavbou nové školní jídelny byl získán kulturní prostor pro
stravování žáků, učitelů a zaměstnanců mateřské a základní
školy. Tato jídelna nahradila dosud používanou výdejnu stravy
ve stísněných prostorách v suterénu základní školy. V nové bu-
dově je počítáno též s výdejem stravy do jídlonosičů pro ostatní
strávníky. Pokud bude dostatečný zájem, předpokládáme, že
bychom pro spoluobčany, kteří si nemohou ze zdravotních dů-
vodů pro oběd dojít, zajistili donášku k nim domů.

3. Bude žádat obec o dotace? Na jaké projekty či akce?
Jako každým rokem, tak i pro rok 2008 budeme předkládat
žádosti o dotace. Některé žádosti jsou již podány, jiné budou
předkládány v průběhu roku 2008, tak jak jsou vypisovány jed-
notlivé dotační tituly. Již podané projekty: Výstavba multi-
funkčního hřiště - Výše dotace 2 mil.Kč žádost podána u spol.
ČEZ – Nadace ČEZ.
– Zateplení budovy MZŠ – výše dotace 4,5 mil. Kč. – Operační
program Životní prostředí
– Výstavba dětského hřiště u mateřské školy 0,7mil Kč dotace
od spol. ČEZ-Nadace Čez. (žádost podala ředitelka MŠ)
– Dále předpokládáme: Výstavba kanalizace 5 mil. – Dotace ze
Středočeského kraje – živ. prostředí (v případě získání dotace
by obec fin. prostředky použila pro krytí vlastních zdrojů
k dotaci od Min. živ. prostředí na dostavbu kanalizace, kterou
již obec získala)
– Modernizace a rekonstrukce tělocvičny MZŠ 10 mil. Kč. dota-
ce min. financí.
– Výměna oken na budově OÚ 0,2 mil. dotace z programu ob-
novy venkova Středočeského kraje.
– Technická podpora systému Czech POINT 50tis. Kč od Stře-
dočeského kraje.
– V průběhu roku se mohou objevit ještě jiné dotační tituly, kde
bude možno získat nějaké fin. prostředky.
To, že jsou nebo budou žádosti podány, ještě neznamená, že obec
dotaci získá a pokud ano, tak to nemusí být v požadované výši.

4. Bude Komise pro rozvoj obce v roce 2007 aktualizo-
vat Program obnovy Obecnice na další období?
Pro rok 2008 bude použit ještě program obnovy venkova schvá-
lený v roce 2003. S jeho aktualizací počítáme v průběhu roku
2008.

5. Pokud vláda uvolní peníze do regionu Brdy, bude Obec-
nice rovněž mít možnost čerpat z těchto prostředků?
V souvislosti s výstavbou radarové základny uvolnila vláda pro
region v bezprostřední blízkosti radaru částku 250 mil. Kč.
Další částka, 1 miliarda Kč, přijde do regionu z evropských fon-
dů. Bohužel naší obce se toto netýká. Podle sdělení náměstka
ministra financí a bývalého starosty Příbrami p. Fuksy, příbram-
ský region dostal dostatečné množství finančních prostředků
z bývalých uranových dolů. Bohužel nemohu se zbavit dojmu,
že se zde jedná pouze o politický boj dvou velkých stran (ODS
v. ČSSD), na který opět doplatí obce v příbramském regionu.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu měly být uvolněny
pro malé obce, které nemohou spolufinancovat dotace z evrop-
ských fondů. Vláda zde opět nesplnila slib a uvolněných
250 mil. hodlá použít na opravu komunikací 1. a 2. třídy, takže
se celková suma peněz pro vytipovaný region zkrátila na 1 mi-
liardu Kč.

Odpovídal starosta obce Josef Karas

Proto hodně zmínek o cvoč-
kařství v podbrdské oblasti
je hlavně na Mirošovsku, Mýt-
sku, Hořovicku, Hostomicku,
v části Příbramska a na Rož-
mitálsku. Na Rožmitálsku
jsou to především vesnice
Zalány a Nepomuk, kde cvoč-
kařské dílny bývaly součástí
skoro každé chalupy. [1]
U jednoho z kolonistů z Ne-
pomuku prý bylo uvedeno
zaměstnání „Nagelschmied“
– hřebíkář. Ten asi naučil místní vyrábět hřebíky. V Pražských
městech jsou také již v 16. století uvedeni cvočkaři, kteří byli
zařazeni do cechu platnéřského, svůj vlastní cech si založili
až roku 1659. Zřejmě byl první toho druhu v Čechách [2].
V 18. století na jineckém panství hrabat Vratislavů z Mitrovic
vznikla velkovýroba hřebíků. Ti měli již v roce monopol na ob-
chod s hřebíky na celém jineckém panství. Dalším centrem vel-
kovýroby hřebíků a cvočků se stalo hořovické panství. Zde
v osmdesátých letech 18.století zřídil hrabě Eugen Vrbna žele-
zářskou manufakturu, jejíž součástí byla i výroba hřebíků
a cvočků. Ta se rychle rozšířila i do okolí. Pro manufakturu pra-
covali i domácí výrobci, kterým bylo dodáváno železo. Celkem
na tomto panství (spolu s jineckým) pracovalo 451 osob. Proto
je možné považovat konec 18. a první polovinu 19. století za
období největšího rozmachu cvočkařství v této oblasti. Do cechu
se v této době organizovali mistři, tovaryši i učni. Mistři volili
se svého středu „staršího“ – starostu, „mladšího“ – náměstka
a též několik „výborů“ – přísedících. Na cechovních schůzích
přijímali učně, prohlašovali tovaryše mistry (za to se odváděl
do cechovní pokladny příslušný poplatek). Cechy pořádaly velké

(pokračování na str. 4)

Cvočkaři u pece
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CVOČKAŘSTVÍ NA PODBRDSKU
(dokončení ze str. 3)
slavnosti s průvody s cechovními prapory a hudbou [2]. V druhé
polovině 19.století nastává úpadek domácí výroby hřebíků
a cvočků. Způsobuje to nejspíše velkovýroba tohoto zboží, ome-
zení exportu do jihovýchodní Evropy (Krymská válka). Postave-
ní cvočkařů v této době se zhoršovalo čím dál více, což vedlo
k dramatickým událostem v únoru 1866 v Hostomicích. (O tom
až v příštím zpravodaji. bs). Oživení výroby cvočků přinesla až
první světová válka, protože cvočkaři pracovali na dodávkách
pro armádu. Přinášelo to sebou i vojenský dohled nad výrobou.
Po válce se situace zase nevyvíjela pro cvočkaře k lepšímu
a kritický byl zejména počátek třicátých let s celosvětovou hos-
podářskou krizí. Poté se výroba začala značně omezovat
i z důvodu, že kožené podrážky zejména na horalských botách
(cvočky – šerky) se začaly nahrazovat podrážkou Wibram (gu-
mové s hlubokými zářezy tzv.traktory). Druhá světová válka
pouze oddálila postupný zánik cvočkařství v určitých oblastech.
Po válce na sebe zánik nenechal dlouho čekat. Poté už jen pár
starých cvočkařů své výrobky dodávalo do některých družstev,
jako např.Rukov. O práci cvočkařů existuje filmový týdeník
z II.světové války – byl vysílán 12. 4. 1995 na ČT 1.

Použitý zdroj
[1] FFUK, 1980 -Diplomová práce zesnulé Jindřišky Králové
s názvem „K etnografickému cvočkařství na Rožmitálsku – k vy-
dání připravila Drahomíra Daňkovská, Podbrdsko III/ 1996,
Podbrdsko V/1998, Podbrdsko IV/1997
[2] Gustav Hofman „Z minulosti železářství a cvočkařství v Zaje-
čově a okolí“ dvě kapitoly z hospodářských dějin – k vydání při-
pravil Josef Švandrlík OÚ Zaječov 2002.

O BRETLOVĚ „VEŘTATU“
( ze zprávy Jana Čáky o získání inventáře Bretlovy dílny)

Na Rožmitálsku se poslední cvočkaři kraje sdružili v roce
1950 do dvou lidových výrobních družstev – „Kovostar“ ve Sta-
rém Rožmitále a „Kovo-Věšín“ ve Věšíně. Později se družstva
sjednotila a členové přešli od domácké práce ke strojní výrobě.
V roce 1968 provedli pracovníci příbramského muzea výzkum
cvočkařství na Rořmitálsku a hledali typickou zachovalou cvoč-
kařskou dílnu starého typu. Nalezli takový „veřtat“ v Zálanech
u domu č. 91. Zde až do roku 1967 pracoval Antonín Bretl, člo-
věk, který s cvočkařským kladivem v ruce prožil celý život.
Pracovníci tenkrát na poslední chvíli zachránili vybavení  Bret-
lovy dílny pro sbírky příbramského muzea. Bretlův veřtat je
samostatná stavba čtvercového půdorysu, stojící na dvoře malo-
zemědělské usedlosti. Přibližně ve středu místnosti je komín,
který má ve výšce necelého metru od podlahy otevřené ohniště.
K ohništi, kde se rozžhavovaly železné pruty – „cány“, je pří-
stup třemi malými okénky ve stěnách širokého komínu. Oheň
obstarával mistr – majitel dílny. Původně se topilo dřevěným

VALDEK • TYPY PRO ČAS ADVENTNÍ

uhlím, ke konci
koksem. Důle-
žitou součástí
veřtatu byl vel-
ký kožený měch,
kterým se oheň
rozdmychával.
V posledních le-
tech existence
cvočkařství byly
však již měchy
ze všech veřta-
tů odstraněny
a nahrazeny
dmychadly na
elektrický po-
hon. Tak se sta-
lo i v Bretlově
dílně, avšak měch
byl uschován na
půdě. Po stra-
nách komínu
stály špalky
s kovadlinami,
u nichž praco-
valy dvojice cvoč-

Český červený kříž Obecnice pořádá v sobotu 24. 11. 2007

zájezd do Polska.

Odjezd ve 4 hod. ráno od kostela v Obecnici

kařů. Špalek býval původně špalkem v pravém smyslu slova –
byl to odřezek ze staletého kmene, stažený obručemi. Od počátku
našeho století ve většině veřtattů na Rožmitálsku nahradili dře-
vo kamenným kvádrem, kterému však i nadále říkali „špalek“.

Na vrcholu „špalku“ je zapuštěno zařízení, na kterém cvoč-
kař vykovával své výrobky. Má dvě hlavní součástky – „kovadlo“
a „toknu“. Do otvoru tokny se zasazovala „forma“, železo s ot-
vorem, určujícim tvar nohy hřebu. Forma byla druhým koncem
opřena o kovadlo. Ve špalku byl dále zasazen „mázl“ na odse-
kávání drátu, případně ještě ohybatelný drát při kovadle, slou-
žící jako míra.

V Bertlově dílně byly tři kamenné „špalky“, v rezervě tu
býval ještě čtvrtý, dřevěný, při té straně komínu, kde stál měch.
O tento špalek bylo opřeno hrdlo měchu, jeho středem probíha-
la vzduchová trubka ústící pod ohniště. Ve veřtatu mohlo tedy
pracovat i osm cvočkařů. Nejčastěji používanými nástroji byly
cvočkařské kladivo a kleště, které měly stálé místo na špalku
a dále takzvané „kluchtě“ - pinzeta na sbírání spadlých hřebí-
ků , „lopatky“ na vyrážení hřebíků z formy.  „Špicole“ - hroty
na začištění otvorů ve formě, visely na hřebíkách na komíně.
Na soklu komína, čili „kranclu“, stály opřeny „mleje“, nástrčky
k výrobě skob. Ostatní nástroje, jako různé druhy forem, kleště
na občasnou úpravu kladiva, „turchšloky“ na probíjení otvorů
do forem, podložky a podobné méně používané nástroje, ležely
v policích při dveřní straně stěny. Spolu se zařízením byl zís-
kán i soubor typických cvočkařských výrobků, velmi osobitě
pojmenovaných.

Půdorys Bretlovy dílny

Ve druhém poschodí paláce Kinských na Staroměstském ná-
městí probíhá až do 13.ledna 2008 výstava věnovaná dílu  Vác-
lava Holana. Tento kreslíř a grafik žil v létech 1607 až 1677,
takže v letošním roce uplynulo čtyřista let  od jeho narození
a třista třicet let od jeho úmrtí. Od svých dvaceti let  žil a tvo-
řil v cizině – V Německu, Holandsku,  a především v Anglii,
kde také zemřel. Kreslil obrazy a vytvořil asi 2700 grafických
listů provedených technikou leptu.  Zahrnují panoramatické
pohledy např. na Londýn, Richmond, Prahu  a na její okolí , ale
také lodě, zvířata, kostýmy i portréty významných osobností.
Výstava je otevřena denně  kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Další velmi hezká a zajímavá výstava  s názvem „Zapomenu-
té obrazy – Praha 19. století“ je v Muzeu hlavního města Prahy
na Florenci a je otevřená denně kromě pondělí  od 9 do 18 ho-
din. Je vystaveno sto sedmdesát sedm obrazů většinou zapo-

menutých nebo neznámých malířů. Olejomalby zachycují pro-
měny Prahy  např.bourání hradeb, stavbu řetězového mostu,
stavbu železničního mostu, vzhled plynárny na svítiplyn pro
veřejné osvětlení Prahy v Karlíně a zcela neporušenou přírodu
v místech, kde jsou te� okrajová sídliště, ale také tehdejší
vzhled Staroměstského náměstí, Pražského hradu a dalších
pražských čtvrtí. Výstava potrvá do 27. ledna 2008. Vždy první
čtvrtek v měsíci je vstup do tohoto muzea za pouhou korunu.

ET
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA V OBECNICI
PERSONÁLNÍ ZMĚNY V MZŠ OBECNICE
K 31. 11. 2007 ukončila pracovní poměr na MZŠ Obecnice
Mgr. Romana Bárová.
Od 1. 11. 2007 nastoupili dva noví učitelé: Mgr. Hana Husáko-
vá, která vyučuje výtvarnou výchovu, pan Josef Bican vyučující
praktické činnosti, rodinnou výchovu, tělesnou výchovu, občan-
skou výchovu a zeměpis.

AKCE MZŠ OBECNICE na další období
Ve dnech 27. a 28. 11. se uskuteční vánoční jarmark pro
rodiče i veřejnost. 18. 12. proběhne ve škole společně
s vánoční besídkou den otevřených dveří. 21. 12.
je naplánován projektový den k vánočním tradicím.

Co takhle trochu poučení od dětí?
Žáci sedmé třídy Masarykovy základní školy Obecnice při-

pravili pro děti z prvního stupně pořad o Obecnici. Nejdříve
jsme si museli zjistit všechny potřebné informace z různých
zdrojů, poskládat je podle osnovy a doplnit něčím, co by zaujalo
malé posluchače. Zaměřili jsme se na celkový pohled, polohu,
okolí, historii, školu, zajímavosti, tradice, kulturu, činnosti
spolků a představili jsme obecnické firmy i nabízené služby.
Chtěli jsme tak přiblížit žákům 1., 2. a 3. třídy život v Obecnici.

 Ve vystoupení jsme použili také vlastní text pohádky o Klo-
boučku, ve které jsme nezapomněli na vládce Brd Fabiána.
S kostýmy nám pomohl divadelní soubor Skalka. Zazněla také
báseň J. Oktábce o Obecnici. Nechybělo ani pohoštění (výrobky
z pekárny, ovoce a kouzelná voda ze studánky). Pořad byl dopl-
něn malou výstavkou fotografií, které zapůjčil pan J. Zelenka.

 Myslím, že se nám vystoupení podařilo. Děti byly zaujaty
a my jsme byli svědky jejich rozzářených očiček Já i moji spolu-
žáci jsme měli dobrý pocit z toho,že jsme mohli říct mladším
spolužákům něco nového o obci, v níž navštěvujeme všichni
naši školu. Míša Biskupová

PODZIM V 1. TŘÍDĚ

Moje kamarádka z knihy
Kdybych si měla vybrat nějakou literární postavu za kama-

rádku, určitě by to byla dívka, která je známá hlavně svým
ztraceným střevíčkem. Vybrala bych si samozřejmě Popelku od
Boženy Němcové.

Tato dívka se oblékala do obyčejných šatů a byla pořád uš-
mudlaná od popela. Prostě typická Popelka. Tmavě hnědé oči
působí velmi upřímně. Díky jejímu dobrému srdci a dobré vůli
jsem si ji oblíbila. Byla šlechetná a nedělala ze sebe něco, co
nebyla. Pravda je, že mnohé jí také nevlastní sestra s macechou
dělat nedovolily.

Někdy bych chtěla také mí t tři kouzelné oříšky, aby mi spl-
nily přání.

Ale na druhou stranu si myslím, že Popelka potřebovala ta
splněná přání mnohem více než já. Pomohla bych jí zničit ty
dvě postavy, které ji neměly v lásce. Sestru s macechou. Někdy
bych se k ní chtěla podívat do zámku, kam šla bydlet se svým
princem. Prošla bych s ní celou pohádku. Možná bychom se
i hádaly, ale to by se nějak vyřešilo, byla přece tak hodná.
Já sice nerada uklízím, ale ona by mi s tím možná pomohla,
vždy� půl pohádky jen uklízela. Myslím, že by jí to šlo. Na mne
by se mohla spolehnout, že jí nebudu využívat. Chodily bychom
spolu ven. Také bychom porovnávaly, co bylo lepší u mne v sou-
časnosti a co zase v její době.

Popelka by prostě byla taková kamarádka, která by se mnou
byla v jakékoli situaci. Hana Herynková

Můj kamarád z knihy
Kdyby se mě někdo zeptal, koho bych si vybral za kamaráda

z knihy, odpověděl bych, že malého kluka, který bydlí ve Fran-
cii, lítá z „průšvihu do průšvihu“, ale má hodnou učitelku a ta
ho ze všeho vytáhne, což bych chtěl taky. Ten malý kluk se jme-
nuje Mikuláš a můžete se s ním setkat v knihách, které napsal
Sempé Goscinny.

Mikuláš vypadá, jako by měl místo hlavy kokosový ořech. Nos
se mu tvaruje do malé skobičky. Oči má černé (alespoň ho tak
ilustrátor kreslí). Takhle bych vypadat nechtěl. Ale na vzhledu
zase tak moc nezáleží. V létě pořád nosí šortky a tričko. Co nosí
v zimě, nevím, protože děj knihy se odehrává v létě.

Mikulášovou nejlepší vlastností je jeho úcta k rodičům, z če-
hož bych si mohl vzít příklad. Jinak nemá chvályhodné vlast-
nosti a to je na něm zajímavé. Hádá se neustále s kamarády
kvůli nesmyslům, což by mi vadilo. Například hrají na kovboje
a hádají se, kdo bude šerifem. Uráží se a dost kamarády zlobí.
Ve škole mu to jde celkem dobře. Sice tam občas zlobí, ale na
své kamarády ve zlobení či provokování prostě ještě nemá.

Mikuláš se mi líbí právě proto, že tolik zlobí. Je s ním velká
legrace. Cestoval bych s ním k moři či na tábor. Na oplátku bych
mu pomáhal se školou. Velké plus má u mě za to, jak dokáže udě-
lat něco, co si rodiče přejí, ačkoli se mu to vůbec udělat nechce.

 Myslím si, že by to byl dobrý kamarád, i když bych musel
počítat s tím, že když se někdy s kamarády „proplesknou“,
může se to stát i mně. Musím se ale přiznat, že za své skutečné
kamarády bych ho nevyměnil. Snad jen jako krajní možnost.

Jan Danda

V úterý 30. říj-
na 2007 se sešli
rodiče žáků 1. tří-
dy a přátelé ško-
ly na společném
tvoření „POD-
ZIMNÍČKŮ“.

Rodiče zapo-
mněli na starosti
všedních dnů a
se svými prvňáč-
ky prozkoumáva-
li krásy podzimní
přírody. V pří-
jemné atmosféře
se tak proměnily
přírodniny v živé
bytosti. Vznikl
například Šiškáč
borový, Šiškory-
tíř, Plameňák sa-
morostlý, Žirafa
lesní, Pták du-
bák, Král lesů,

Chobotnice moderní, Bramboráček, Dýňáček a jiná nád-
herná strašidýlka.

Mgr. Eva Bízová (třídní učitelka)

Občanské sdruženi „Salamandr“
pořádá muzikantské setkání dětí
a mládeže 24. 11. 2007 ve 14 hod.
v Malé scéně Divadla A. Dvořáka.

Co to je Dětská porta?  Jde o otevřenou postupovou hudební
soutěž v žánrové oblasti FOLK a COUNTRY. Soutěž je určena
pro mladé interprety, jednotlivce, dua, skupiny od nejútlejšího
věku do 26 let. Každý soutěžící interpret si musí připravit tři
písně a případně se doprovázet na vlastní hudební nástroj.

(pokračování na str. 6)
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Dalším z významných osečských rodáků je František Kuče-
ra (básnickým jménem Fráňa Kučera), který se narodil
11. října 1897 v Oseči v hornické rodině. Jeho otec zahynul
v dolech, a tak malý František prožíval svůj dětský život v hor-
nické chudobě. Od dětských let pomáhal své matce v domác-
nosti a ovdovělá matka, aby uživila rodinu, obdělávala několik
malých políček. Jako čtrnáctiletý chlapec  se dává na hornickou
práci. Na poradu zkušených přátel vstoupil do hornické školy,
aby se stal důlním dozorcem. Po dvouletém studiu odchází opět
na březohorské doly. Již ve škole vynikaly jeho slohové úkoly
básnickým podáním. Po těžké práci v dolech píše doma verše.
O vysilující hornické práci, o tajemných hloubkách stříbrných
dolů, o chudém, ale krásném příbramském kraji, o nádheře
brdských lesů, o lopotném denním hornickém životě. Básně
tiskne v různých časopisech. První knihu jeho básní, která měla
název Písničky hlubin, mu vydal V. Mareš a vytiskla  tiskárna
Antonína Pelze v Příbrami. Podnícen úspěchem své první bás-
nické sbírky vydává brzy druhou knížku básní s podobným ob-
sahem a s názvem  Bezejmenní.

Poté vychází jeho třetí kniha, obsahující čtrnáct povídek
z havířského života, pod názvem Strž. Kniha opět sklízí úspěch,
Kučerovy povídky zachycují život v hornických obcích, v Podle-
sí, Oseči, Obecnici, Orlově, Březových Horách a okolí. Uznávaný
spisovatel Fráňa Kučera, ač nemocen tvoří dál. Píše básně, po-
věsti a pohádky z hlubin podzemní říše permoníků a skalních
duchů. Některé uveřejnil časopise Od stříbrných hor např.
V hlubinách, Jak se permoník s havířem dělil, báseň Havířská.
Rozpracovává román „Stříbrňáci“. Bohužel, nelítostná choroba
mu krátí život, po krátké, ale těžké nemoci zemřel v mladém
věku 32 let dne 21. dubna 1929. Na příbramském hřbitově, se
sním rozloučili jeho přátelé hornickou hymnou „Hornický stav
budiž velebený“ podle  časopisu  Od stříbrných hor čl. Fr. Tesky
upravil bs.

Havířská

Těžké to ráno.

Smutek do baráku se�.

Zůstalo pole nezoráno -

Tažena brázda naposled.

Je život celý šichta jen

v té šichtě - práci – cena

a jsi-li balvanem zasažen

zbude po tobě žena.

Havíř se zabil! Chvilku děs

druhům zavalí hrdla …

Život se valí řekou přes

srdce, která ztvrdla.

Život je chvilka, šichta jen

ve velké úkolové práci,

v něm výkřik jednoho je sten,

který se slabě ztrácí.

SLOUPEK Z OSEČEDětská porta aneb zpívání s mlokem
(dokončení ze str. 5)
Doprovodný playback není přípustný. Zařazení soutěžících do ka-
tegorií a čas vystoupení bude upřesněn před začátkem soutěže.

Co je to Kvakoš? Je to tradiční pěvecká soutěž o cenu diváků
pro všechny, bez rozdílu věku a žánru. Přihlásit se můžete pod-
le chuti a odvahy ještě před začátkem soutěže. V době přestá-
vek mezi pěveckými soutěžemi proběhnou hry pro diváky.
V průběhu odpoledne vystoupí šermířská skupina Nezabuditzi.
POZOR: Na akci je možno dostat přihlášky na letni tábory
Salamandru v roce 2008, proběhne zde losováni o poukaz na
tábor zdarma!
Přihlášku do soutěže si lze vyzvednout každé úterý a čtvrtek
odpoledne na adrese: Salamandr o.s. Prokopská 334 Příbram
VI nebo na internetových stránkách: http://salamandr.wgz.cz
Případné dotazy: Jaroslav Straka, tel. 723 143 531, e-mail:
udolimloku@volny.cz

PŘEKLEP SEM
A PŘEKLEP TAM

Stalo se to mnoha lidem a stát se to může i vám. Zadali jste
při převodu peněz chybné číslo účtu? Poradíme vám co dělat a
jak své finance získat zpět. Samozřejmě se také dozvíte, kolik
úsilí a prostředků vás to může stát.

Dvakrát měř a jednou posílej. I tak by se dalo shrnout násle-
dující téma. Každý, kdo vyplňuje příkaz k úhradě, zná tu chvíli
nejistoty, kdy má transakci potvrdit. A� se jedná o papírový for-
mulář nebo o internetové okno na obrazovce, kontrolujeme
znovu a znovu zadané údaje. Část práce za nás stihne automa-
tický kontrolní mechanismus. Čísla účtů jsou v naší republice
přidělována podle matematického algoritmu a většina „překle-
pů“ neprojde automatickým filtrem. Na to použitý program
upozorní sám. Přesto někdy chybná cifra „vyjde“ správně a sa-
mozřejmě nám padne do oka až po stisku tlačítka „odeslat“,
jak káže zákon schválnosti. A co dělat ve chvíli, kdy zjistíme,
že peníze byly připsány na chybný účet?

Důležitá je rychlost reakce. Pokud se vám povede odhalit
nesoulad v adresátovi ještě před datem splatnosti, máte zpola
vyhráno. Stačí zkontaktovat vaši banku a oznámit své pochybe-
ní s žádostí o storno. Při osobní návštěvě vám bude stačit ob-
čanský průkaz. Naprosté většině ústavů však postačí telefonní
domluva; zde počítejte s nutností identifikace volajícího např.
číslem smlouvy o založení účtu apod. Tato storno-akce váš vý-
pis z účtu nepoznamená nikterak významně, storno-poplatek
většina bank neúčtuje, nebo se pohybuje do sta korun.

Větší problémy přicházejí, pokud již nastal den splatnosti.
Š�astnější z chybujících mohou zjistit, že právě jejich banka
zúčtovává bezhotovostní transakce až večer a postup je tedy
stejný jako v předcházejícím případě. U těch méně š�astných
již převod proběhl – ale opět máme na výběr ze dvou možných
situací. Pokud zadané číslo účtu neexistuje, ačkoliv prošlo au-
tomatickou kontrolou (což se stává nezřídka), peníze oběhnou
bankovní „kolečko“ a do několika dnů se vám vrátí zpět. Nej-
horším případem je okamžik, kdy se trefíme na skutečný, exis-
tující účet a s našimi prostředky rázem disponuje někdo jiný.

 Ani te� není nic ztraceno, ale následný postup může být
složitý, zdlouhavý, případně vyvrcholit soudním sporem. V prv-
ní řadě musíme navštívit banku – bu� svou, nebo tu příjemco-
vu. Kromě ojedinělých případů vám bude zdarma nápomocna
vlastní banka. Ta však samotný problém neřeší, funguje pouze
v roli zprostředkovatele. Obvykle se jejím prostřednictvím nej-
dříve zasílá písemné upozornění klientovi, jemuž byly peníze
připsány. Toto sdělení musíme formulovat sami a kromě osob-
ních a bankovních údajů bývá dobré doložit i důvod omylu
(např. přiložením faktury se správným číslem účtu). Pokud
adresát nezareaguje, může banka klientovi poskytnout osobní

(pokračování na str. 7)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE
Český červený kříž v Obecnici zorganizoval ve čtvrtek 8. listo-
padu další z tradičních odběrů krve, kterého se tentokrát zú-
častnilo dvacet dva  dobrovolných dárců. Další hromadný odběr
je plánován na březen 2008, při kterém budou předány za od-
běry  Jánského plakety: bronzová Radek Laně, stříbrné Irena
Mikulová a Alena Mottlová.
Organizace ČČK v obci předává vždy v první středu  v měsíci na
Charitu na Březových Horách (na náměstí za kostelem) sebra-
né šatstvo pro charitativní účely. AŠ
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informace o příjemci podle zákona o bankách v platném znění.
Zde už bývá zdůvodnění a doložení chyby nutností a bankovní
ústav od nás může požadovat další doplňující materiály.

Pokud se s námi dotyčná osoba odmítne dohodnout o navrá-
cení částky, zbývá jediná možnost. Tou je občanskoprávní soud-
ní spor na základě žaloby pro bezdůvodné obohacení. A vyplatí
se to? Záleží na výši utrpěné újmy a na osobním posouzení celé
situace. Kromě výloh za advokáta musíme počítat s možnou
úhradou části nákladů soudního řízení, případně odměnou do-
mluvenou se svým obhájcem v případě výhry. K tomu všemu
přičtěme vynaložený čas...

Ojedinělé nejsou ani případy, kdy je dlužník ke spolupráci
svolný, ale samotné prostředky již na účtu nemá. Mnozí jedinci
je totiž použijí pro osobní přilepšení bu� z nevědomosti, nebo
naopak z prostého povědomí o složitosti vymáhacího procesu.
De facto jim tak poskytnete bezúročný úvěr a jsou to oni, za
kterými vy přicházíte s žádostí o splacení. Nelíbí-li se vám
navržený splátkový kalendář, raději ho odmítněte a postupujte
soudní cestou. Pokud totiž podepíšeme jakoukoliv smlouvu
a následně začneme pochybovat o výši splátek a celkové době
splatnosti celého dluhu, není nám již pomoci a musíme se do-
hodou řídit. Z praxe můžeme říci, že mnoho lidí raději přistou-
pí na jednostranně nevýhodnou smlouvu s pocitem, že alespoň
nějaké peníze někdy zpět dostanou. Padesát tisíc se však může
vracet „po pětistovkách“ neúměrně dlouho.

A jak zní doporučení na závěr? Přečtěte si po sobě každé čís-
lo ještě dvakrát. Když už se chyby dopustíte, jednejte rychle
a neprodleně zkontaktujte váš finanční ústav. Jestliže platba
již odešla, nepolevujte ve svém úsilí. Budete-li mít štěstí, pří-
jemce může odhalit omyl sám a peníze vám obratem přepošle
zpět. Nedočkáte-li se takto solidního jednání, věřte, že je pří-
jemce alespoň nestihne utratit všechny a bude svolný k dohodě
akceptovatelné pro obě strany.

 Článek Michala Keborta int.str SOS

PŘEKLEP SEM A PŘEKLEP TAM
(dokončení ze str. 6)

Z OKNA DO OKNA
Lidská slušnost a tolerance usnadňuje jednání mezi lidmi.

Kéž by si to všichni uvědomovali. Pokud se pokoušíte při jed-
nání s druhým člověkem zbavit špatné nálady tím, že na něj
budete hrubí, budete křičet či zabrousíte do slovníku drsnější-
ho zrna, nic nezískáte. Jako bumerang se vám to v životě bude
vracet. Pokud  budete takto jednat i s lidmi, kteří pracují pro
obec a tím vlastně i pro vás, je to ještě horší. Vybírat za vodu  se
musí, dohled u kontejnerů musí být také, popelnice se musí
vyvážet, poplatky se musí vybírat a další práce pro obec se také
musí dělat. Tak zkuste při jednání se všemi lidmi i s těmi, kte-
ří pracují pro obec a tím také pro vás, jednat slušně. Při vzá-
jemné toleranci dochází většinou k domluvě. Pokud se vám to
nevede, jděte štípat dříví. U toho se prý člověk vybije nejlépe.

Bohouš Svoboda

Obecní úřad v Obecnici u p o z o r ň u j e  občany,
že je nutné doplatit dosud nezaplacené
poplatky za svoz odpadů (za popelnice)
a poplatky za stočné.

SLAVOJ OBECNICE

Výbor Tělovýchovné jednoty Slavoj Obecnice
zve  všechny  č leny  TJ  na

členskou schůzi,
která se koná v neděli 9. prosince 2007
v sále Staročeské hospody v Obecnici.

 

Od l. ledna 2008 budou ve zdravotnic-
kých zařízeních vybírány regulační po-
platky za péči a léčiv přípravky – dál jen
RP. Pokusím se udělat srozumitelný pře-
hled kde, kolik a za co, kdy a kdo nehra-
dí a jaké s tím souvisejí povinnosti.
I. POPLATKY SE HRADÍ:
A. Poplatek ve výši 30,- Kč
1. budeme hradit za vyšetření u praktic-
kého lékaře pro dospělé, u praktického
dětského lékaře, u gynekologa, ve všech
ambulancích specialistů včetně logopeda,
psychologa, u zubaře ve vyjmenovaných
případech a v ambulancích lůžkových
zařízení v době od 7.00 do 17.00 hod.
2. RP zaplatíme za vyšetření novorozen-
ce praktickým dětským lékařem v ná-
vštěvní službě.
3. RP zaplatíme za každý lék na recep-
tu, bez ohledu na počet předepsaných
balení, pokud je tento lék částečně nebo
plně hrazen zdravotní pojiš�ovnou.
Na jednom receptu mohou být předepsá-
ny maximálně dvě položky. Poplatek za
recept tak může činit nejvýše 60,- Kč.

B. Poplatek ve výši 60,- Kč zapla-
tíme za každý den péče v nemocnicích,
v odborných léčebných ústavech, v LDN,

v „křížkových“ lázních, v dětských od-
borných léčebnách a ozdravovnách, při-
čemž se den, ve kterém byl pojištěnec
přijat k poskytování takové péče, a den,
ve kterém bylo poskytování takové péče
ukončeno, počítá jako jeden den. RP pla-
tí i průvodce dítěte, je-li mu tento pobyt
hrazen ze zdrav. pojištění.

C. Poplatek ve výši 90,- Kč
1. zaplatíme za pohotovostní službu po-
skytnutou zdravotnickým zařízením
včetně zubní pohotovosti.
2. RP zaplatíme za ústavní pohotovostní
službu v sobotu, v neděli nebo ve svátek
a v pracovních dnech v době od 17.00 do
7.00 hodin.
3. RP se hradí i za pohotovostní péči
v návštěvní službě poskytnutou na výzvu
pacienta.

II. POPLATKY SE NEHRADÍ:
Ad A. PK 30,- Kč jedná-li se o:
a) vyšetření hospitalizovaného pacienta,
o které žádá lůžkové zdravotnické zařízení.
b) preventivní prohlídku u dětí, dospě-
lých, ve stomatologii, v gynekologii
c) vyšetření a prohlídky prováděné v rám-
ci opatření proti infekčním onemocně-
ním včetně vybraných očkování

d) závodní preventivní péči
POZNÁMKA: u pojištěnců se provádí
preventivní prohlídka:
a) v prvém roce života devětkrát do roka,
b) v 18 měsících věku,
c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za
dva roky.
U zubaře se provádí preventivní prohlídka:
a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dva-
krát ročně,
b) u těhotných žen dvakrát v průběhu tě-
hotenství,
c) u dospělých jedenkrát ročně.
V oboru gynekologie se provádí preven-
tivní prohlídka jedenkrát ročně.
Mezi preventivní vyšetření patří i vyšetře-
ní kyčelních kloubů kojence.

RP se dále nehradí za nezbytné pravi-
delné sledování a péči poskytovanou:
e) vybraným dětem od jednoho roku
věku chronicky nemocným a ohroženým
poruchami zdravotního stavu, a to v dů-
sledku nepříznivého rodinného nebo ji-
ného společenského prostředí. Pokud
dítě navštíví lékaře s jiným onemocně-
ním, než je jeho onemocnění, pro které je
dispenzarizováno, je tato návštěva zpo-
platněna.

(pokračování na str. 8)
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Zdravotnictví: Regulační poplatky
ho právního předpisu. Doklad vydávají
pověřené obecní úřady a obecní úřady
obcí s rozšířenou působností, potvrzení
nesmí být starší než 30 dnů.
Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi
jsou: příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.
Poplatky pojištěnec nebo jeho zákonný zá-
stupce hradí celý kalendářní rok, tedy i po
dovršení limitu 5 000,- Kč. Zdravotní po-
jiš�ovna je povinna vždy po skončení čtvrt-
letí do 60 kalendářních dnů vrátit pojiš-
těnci, nebo jeho zákonnému zástupci část-
ku přesahující tento limit. Do limitu se
započítávají jen poplatky ve výši 30,- Kč
a započitatelné doplatky na léky. V přípa-
dě, že existuje u léku plně hrazená alter-
nativa, je započitatelný doplatek nula.
Poplatky ve výši 60,- Kč a 90,- Kč (tj. popla-
tek za ústavní péči a za pohotovostní služ-
bu) se do limitu 5 000,- Kč nezapočítávají.
Vybírat RP je povinné. Poplatky jsou pří-
jmem zdravotnického zařízení nebo zaří-
zení lékárenské péče. Při zjištění opako-
vaného a soustavného porušování této
povinnosti je zdravotní pojiš�ovna opráv-
něna tomuto zdravotnickému zařízení
uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč.
Doklad o zaplacení poplatku se vystavuje
pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci
na jeho žádost.

IV. LHŮTY PRO ZAPLACENÍ
a) ihned nebo podle dohody se zdravot-
nickým zařízením v souvislosti s posky-
továním zdravotní péče.
b) nejdéle do 8 kalendářních dnů po pro-
puštění z ústavní péče v případě, že hos-
pitalizace byla kratší než 30 dní, nebo
vždy k poslednímu dni každého kalen-
dářního měsíce v případě, kdy je pojiště-
nec umístěn ve zdravotnickém zařízení
po dobu delší než 30 dní.
c) ihned v případě doplatku za částečně
hrazený lék.
Zdrav. pojiš�ovny jsou povinny evidovat
RP každého pojištěnce,sledovat limit
5 000,- Kč a na vyžádání pojištěnce po-
skytnout jedenkrát ročně bezplatně výpis
z osobního účtu pojištěnce. Při změně
zdravotní pojiš�ovny v průběhu kalendář-
ního roku si zdravotní pojiš�ovny navzá-
jem předají informace o uhrazených RP.
Plné znění metodického pokynu, ze které-
ho jsem čerpala, najdete na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví
www.mzcr.cz/index.php?kategorie=169

Drsvo

BABIČČINY TRIKY A RECEPTY
Ani nevím, jak se mi tahle kniha z roku
2002 dostala do ruky. Byla přeložena
z německého originálu a představuje
sbírku bohatých zkušeností našich babi-
ček v různých situacích každodenního ži-
vota a řadu triků, jak tyto situace řešit.
A protože  přichází doba předvánočního
uklízení, vybrala jsem několik typů
z této kapitoly.
…Ucpávání odpadu zabrání pravidelné
proplachování kávovou sedlinou.Jemná
zrnka působí jako brusný papír a pomá-
hají odstranit usazeniny.
…Pěkného lesku chromových armatur
dosáhneme  vydrhnutím hrstí mouky
a přeleštěním měkkým hadrem
…Vana zůstane dlouho lesklá, vyčistíte-li
ji směsí octa, soli a podmáslí.
…Dvířka ke sprše se zakalují jemnou
usazeninou ze stříkající vody.Otřete je ob-
čas houbou namočenou v octě a budou
opět průzračná.
…Standardním prostředkem proti vá-
penným usazeninám je směs octa se solí,
kterou necháte nějakou dobu působit.
…Bílé spáry dlaždic dokonale vyčistíte
kaší z prášku do pečiva a vody, kterou
na dlaždice natřete a necháte jednu hodi-
nu působit.
…Dlaždice se  lesknou po vyčištění kyse-
lým mlékem nebo umytím vodou s vlaso-
vým šamponem. Krásně se lesknou po
vyleštění autovoskem nebo hadrem s jed-
lým olejem .
…Kartáče a hřebeny se dobře vyčistí pě-
nou na holení.
Tak pokud jste zapomněli koupit Iron,
Cif nebo Cilit nebo jak se to všechno jme-
nuje, nezoufejte, a pokud to všechno
máte, tak jsou ty rady dnes alespoň
úsměvné. Moc to s tím uklízením nepře-
hánějte, klidný advent přeje evas.

(dokončení ze str. 7)
f) těhotným ženám ode dne zjištění tě-
hotenství, prokáží-li se průkazem pro tě-
hotné. RP se nehradí jen pro péči v sou-
vislosti s těhotenstvím. Pokud např. tě-
hotná žena bude ošetřena na chirurgii se
zlomenou, RP zde uhradí.
RP se dále nehradí při:
g) hemodialýze
h) laboratorním nebo diagnostickém (při
RTG) vyšetření vyžádaném ošetřujícím
lékařem
i) vyšetření lékařem transfuzní služby
při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně
j) minimálním kontaktu lékaře s pacien-
tem, například při předepisování receptů
k) telefonické konzultaci ošetřujícího
lékaře s pacientem
l) rozhovoru lékaře s rodinou
m) výdeji zdravotnických prostředků
předepsaných na poukaz (vložky)
n) výdeji léčivých přípravků na recept,
ale nehrazených zdrav. pojiš�ovnou (př.
hormonální antikoncepce)
o) výdeji léčivých přípravků předepsaných
na recept s uvedením „hradí pacient“,
p) výdeji léčivých přípravků, jejichž výdej
není vázán na lékařský předpis,
r) poskytování péče, která není hrazena
ze zdrav. pojištěn – např. akupunktura,
kosmetické výkony, výkony provedené na
dožádání soudu, státního zastupitelství,
orgánů státní správy a orgánů Policie
České republiky apod.

Ad B – PK 60,- Kč
Je-li pacient na propustce, poplatek se
nehradí. Poplatek se nehradí též při po-
skytování jednodenní péče na lůžku nebo
jedná-li se o pobyt pacienta ve stacionáři.

Ad C – PK 90,- Kč
RP se nehradí, pokud dojde k následné-
mu přijetí pacienta do ústavné péče.

III. ŽÁDNÉ POPLATKY SE
NEHRADÍ
a) v dětských domovech, ve školských
zařízeních pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy, při ochranném
léčení nařízeném soudem, při léčení in-
fekčního onemocnění, kterému je pojiš-
těnec povinen se podrobit nebo při naří-
zené izolaci ve zdravotnickém zařízení
nebo léčebných ústavů, a nemocí, jejichž
léčení je povinné.
b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže
potvrzením o pomoci v hmotné nouzi,
která je mu poskytována podle zvláštní-

MATEŘSKÁ ŠKOLKA v Obecnici vás zve na

prodejní Vánoční jarmark práce dětí,

který proběhne od čtvrtka 29. 11. do pátku 30. 11. 2007
od 7 hodin ráno do 15.45 odpoledne v prostorách školky.

Jubilea v listopadu
s lav i l i  a  s laví

Marie Čápová  60 let
Anna Sladká  50 let

Blanka Andělová  65 let
Jana Vimrová  65 let

Jaroslav Anděl  70 let
Zdeněk Kozák  60 let
Josef Němčák  60 let

Jubilea v prosinci
budou  s lav i t

Vlasta Prokůpková  70 let
Eva Poláková  55 let

Pavel Štamberk  60 let
Antonín Labský  75 let
Eduard Škvára  55 let
Antonín Tůma  50 let

Karel Oberfalcer  60 let
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