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Obecnický
ZPRAVODAJ

Vykročil jsem ráno na procházku do lesa tak trochu si
pročistit v nastávajícím roce svou unavenou hlavu. Vítr
mi pročesával řídce bujnou kštici, stromy v lese pokyvo-
valy moudře větvemi na pozdrav a nad brdské kopce se
pomalu sunul sluneční kotouč. Jak se tak prodírám křo-
vím, rozhrnul jsem husté větve... na pasece přede mnou
sedí u ohýnku starý vousatý kmet v zeleném a s ním mla-
dý chlapík, kterému raší pod nosem sotva znatelné chmý-
ří. „To je dost, že jdeš,“ povídá ten starší. Vyvalil jsem na
ně oči. Vždy� je vůbec neznám. I když ten vousatý mi byl
tak trochu povědomý. „Zrovna tady mladýmu vysvětlu-
ju, co a jak má dělat, aby nenaštval moc lidí.“ Posadil
jsem se k nim na pařez a udiveně poslouchal. „Musíš mít
mladej nějakej plán a představu, jak řešit všechny ty prů-
sery z loňskýho roku.“ Mladý jenom pípnul: „No, dal
jsem si nějaká předsevzetí, jak se budu chovat.“ „Jó, ty
já měl taky na začátku minulýho roku a jak to dopadlo,“
povídá vousatý. „Kouřit jsem nepřestal, pivo piju jak
jsem pil, pracovně jsem se taky moc nepřetrh, co jsem
slíbil udělat mi připomínali alespoň třikrát. Snad jen ty
ženský mě zajímaly míň.“ „Tak to bývá,“ připojil jsem
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se. Oba se na mne otočili: „Jakpak jsi na tom ty?“ Ošil
jsem se: „Tak já nekouřím, vlastně jsem ani nekouřil,
a když jsem něco slíbil, že udělám, tak mi to žena musela
připomenout jen asi dvakrát. O pivu jsem si raději žádné
předsevzetí nedával a se ženskýma se držím určitých
mouder. Mám je všechny rád, ale tu svoji mám nejraději.
A taky se držím hesla zkušených šediváků, blbej chlap,
kterej to každej den nezkusí, však dobře, když ho odmít-
nou.“ Starý se zvedl a povídá: „Máš pravdu, tak chlapci,
já už musím jít, a� vám to letos vyjde líp než loni.“ Zavře-
lo se za ním křoví, mladý vstal: „ Jdu taky, mám před
sebou dost práce a bůhví, co mě čeká.“ Podal jsem mu
ruku: „Tak a� to jde.“ Usmál se a odvětil stejně jako můj
vnuk Mikuláš: „Jasně, dědo.“ Pečlivě jsem uklidil oheň,
nikdo by ani nepoznal, že jsme tu spolu seděli. Kdo přá-
telé? Přeci Starý rok, Nový rok a já. Odcházím domu,
potichu si mumlám: „Kašlu na předsevzetí, budu jen
hodný na lidi a nejvíc na manželku, používat „vole“ budu
jen tajně s kamarády, pivo pít jen s mírou s malým „m“,
éh... prostě budu takový jaký jsem. Určitě tenhle rok
dopadne dobře, vždy� ten mladej říkal: „Jasně dědo.“   bs

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Nejprve s vrátím k vánočním svátkům a rád bych zde

poděkoval všem, kteří pro nás nacvičili vánoční koledy.
Tato již dlouholetá tradice se každým rokem setkává s vel-
kým ohlasem a na Štědrý den si pod vánoční strom přijde
zpívání koled vyslechnout (i zazpívat) čím dál tím větší
množství lidí, a to nejenom z Obecnice. Zvláštní poděková-
ní patří pani Haně Trinerové, která soubor vede a celé vy-
stoupení připravuje. Konec roku se potom nesl v rámci
oslav Silvestra a příchodu roku nového. Bohužel někteří
si to vyložili i tak, že je čas něco zničit. Proto jsme mohli
například vidět před obecním úřadem zlomený mini šeřík.
Vše bylo pak zakončeno tím, že kdosi opět přestřihl světel-
nou výzdobu na vánočním stromu na návsi. Tady bohužel
došlo k větší škodě, kdy přestřižením kabelu došlo k vypá-
lení zdroje a tím ke znehodnocení celé jedné části výzdoby.

A nyní co nás čeká v tomto roce? V oblasti investic se
jedná o výstavbu tlakové kanalizace v Oseči a s ní souvise-
jící vybudování nové dosazovací nádrže na ČOV v Obecni-
ci. Dále budeme pokračovat v revitalizaci a další výsadbě
nové zeleně v Obecnici a v Oseči.

(pokračování na str. 2)

V knihovně spolkového domu se pořádají různé akce
a soutěže pro děti a připravené je i zajímavé setkání
našich seniorů. Foto Kateřina Šefflová, knihovnice
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU  (dokončení ze str. 1)

Pokračujeme v hledání dalších možností, jak získat od
církve budovu fary a poté požádat o finanční prostředky
z odpovídajícího dotačního titulu na její rekonstrukci tak,
aby nedocházelo k jejímu dalšímu chátrání, ale dostalo se
jí důstojnějšího využití pro potřeby občanů. V současné
době dokončujeme 2. změnu územního plánu obce. Z přislí-
bených finančních prostředků z dotačních fondů Středo-
českého kraje budou provedeny některé stavební úpravy
v hasičské zbrojnici (oprava podlah v garážích, zhotovení
nových vrat, rekonstrukce odpadních a vodovodních roz-
vodů, výměna okapů). Mimo to nás čekají běžné opravy
obecního majetku (výměna trasových šoupat na obecním
vodovodu, oprava kanalizace, oprava veřejného osvětlení,
oprava bytu v budově obecního úřadu a jiné).

Další stavby, které máme naplánovány, jsou odvislé
od získání finančních prostředků z dotací. Zde se jedná
o opravu některých komunikací, výstavbu vodovodu
v Oseči, revitalizaci Malého Veského rybníka a odbahnění
Velkého Veského rybníka.

V oblasti kulturních akcí to je již tradiční Zlatý nuget
Bečánova, který bude 8. 2. 2014, dále 22. 2. 2014 Pyža-

Ze zasedání veřejného zastupitelstva z 19. 12. 2013

mový ples, 1. 3. 2014 Masopustní maškarní průvod,
2. 3. 2014 Dětský karneval a 22. 3. 2014 Hasičský
ples.V červnu to budou oslavy Dětského dne a Velká červ-
nová cena v běhu na lyžích. O prázdninách proběhnou
oslavy 620 let založení obce Obecnice spojené s vysvěcením
praporu obce a hasičského praporu. Pokud se nám podaří
sehnat dostatečné množství májovníků a májovnic, tak by
k tomuto přibyly i Staročeské máje v měsíci květnu. Toto
je výčet alespoň některých kulturních akcí pořádaných
spolky v obci, Obecním úřadem a jinými organizátory, kte-
ré nás čekají v první polovině letošního roku.

Co nás dalšího v tomto roce čeká jsou volby. Do evrop-
ského parlamentu budou v květnu a další volby budou na
podzim a to hned dvoje, kdy budou spojeny komunální vol-
by a volby do senátu.

Na závěr ještě poznámku ke tříděnému odpadu. Možná,
že si již někteří všimli, že u kontejnerů na plast, sklo
a papír přibyly ještě další dva zelené. Toto jsou nádoby na
oděvy, hračky a boty. Firma, která je odváží, to potom třídí
a lepší věci jdou na charitu a ostatní jsou dále zpracovává-
ny. Stejný kontejner je též i v Oseči. J. Karas

Přítomno bylo 11 zastupitelů, 3 zastupitelé omluveni a 2 hosté
Volba komisí: návrhová: p. Strniště, p. Urbánek – OZ sou-
hlasí, ověřovatelé zápisu: p. Petráň, p. Zapletal – OZ souhlasí
Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: p. Oktábec,
p. Vohradský - bez závad
Informace starosty:
Na OU proběhla kontrola z bezpečnosti práce, byly zjištěny
jen drobné závady.
Pan starosta Karas se účastnil jednání ve Strašicích ohled-
ně dalšího vývoje situace v Brdech.
Most u Jednoty se pravděpodobně bude částečně opravovat,
projektant vyslaný Krajským úřadem prováděl prohlídku
mostu, podrobnosti nejsou prozatím známé.
Ozvala se firma nabízející zdarma umístění kontejneru na
oděvy (část je pro charitu, část se drtí) pozn. red. kontejner
je již na sběrném místě.
Žádosti o dotace byly nebo budou podány na úpravu komu-
nikace na Šachtě, na vodovod v Oseči, na opravu podlahy
a výměnu oken na hasičárně. OZ bere na vědomí.
Schválení změny č. 2 územního plánu obce Obecnice (přílo-
ha k dispozici na OU), p. Ing. Vich přednesl informace
ohledně průběhu pořízení změny č. 2 ÚP obce Obecnice, jed-
notlivé přílohy průběhu řízení jsou k dispozici na OÚ k na-
hlédnutí. OZ schvaluje změnu č. 2 územního plánu obce
Obecnice.
Projednání a schválení rozpočtu na r. 2014 (příloha k dispo-
zici na OU), návrh: příjmy celkem 20 364 tis. Kč (včetně oče-
kávaných dotací) ,výdaje celkem 17 364 tis. Kč, tzn. 3 000 tis.
Kč – přebytek. OZ schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2014.
Projednání a schválení rozpočtového výhledu 2015 – 2017
(příloha k dispozici na OU), rok 2015 – je uvažováno s dota-
cí na výstavbu kanalizace v Oseči ve výši 3190 tis. Kč,
s dotací na multifunkční hřiště ve výši 1250 tis. Kč, s dotací
na rekonstrukci vodovodu ve výši 2 500 tis. Kč a s dotací ve
výši 2400 tis. Kč na rekonstrukci budovy obecního úřadu.
Výhled 2015 – příjmy 22 990 tis. Kč, výdaje 22 990 tis. Kč,
rok 2016 – je uvažováno s dotací na rekonstrukci budovy

fary ve výši 12 000 tis. Kč a dále s dotací ve výši 1 000 tis. Kč
na zateplení výchovného pavilonu MŠ, Výhled 2016 – pří-
jmy 26 650 tis. Kč, výdaje 26 000 tis. Kč, rok 2017 – je uva-
žováno s vybudováním komunikace na Šachtě ve výši 3000
tis. Kč , Výhled 2017 – příjmy 13 700 tis. Kč, výdaje 12 500
tis. Kč – OZ schvaluje rozpočtový výhled 2015 – 2017.
Žádost o prodej části pozemku č. p. 82/1 – p. Kraft, cca 6 m2

jedná se o část pozemku, dorovnání skutečného stavu. OZ
schvaluje záměr prodeje.
Žádost o zařazení pozemku do ÚP obce, Ing. Vich připraví
podklady a žádost bude projednána na příštím zastupitel-
stvu. OZ bere na vědomí.
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
č. 973/5, cca 4 m2 (příl. k dispozici na OU) u bytovky č.p. 330.
OZ souhlasí se smlouvou o bezúplatném prodeji.
Seznámení s dopisem rodičů žáků 2. třídy MZŠ Obecnice –
rodiče chtěli již v 1. třídě z důvodu velkého počtu žáků, aby
byla třída rozdělena (nebylo vyhověno, škola by nedostala
na dva učitele peníze, limit je do 33 dětí). Rodiče jsou nespo-
kojení, protože dochází k častému střídání paní učitelky
(za poslední rok a čtvrt již tři). Pan starosta podal vysvětle-
ní ohledně současného stavu ve 2. třídě, nová paní učitelka
přislíbila vedení školy i rodičům žáků, že děti dovede až do
5. třídy. Po nutné úpravě jedné třídy v hlavní budově školy
se do ní od nového školního roku přesune 2.třída a v dolním
pavilonu Mateřské školy bude v novém školním roce opět
otevřena 1. třída. OZ bere na vědomí.
Diskuse: Z důvodu neustálého porušování pravidel silnič-
ního provozu, kterých se dopouští řidiči nákladních vozů
převážejících dřevo (vysoká rychlost, nerespektování znač-
ky „Stop“ u kostela), bude požádáno vedení přepravní firmy
o zjednání nápravy a současně bude vyrozuměna i policie
a požádána o dohled nad bezpečností provozu v obci.
Cesta za pozemkem rod. Palečkových se zatím upravovat
nebude, je tam spodní voda.
Usnesení – OZ souhlasí s usnesením.
Ze zápisu paní Markéty Švehlové upravil bs
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje .

Jak bývá zvykem, tak v každém vydání zpravodaje se můžete
dočíst informace o naší činnosti, vzhledem k tomu, že je zimní
období, tudíž se toho u nás moc nestalo. Za poslední měsíc snad
jen to, že v sobotu 11. ledna jsme měli Výroční valnou hroma-
du, kde se přítomní dozvěděli podrobněji, co celý rok děláme.
Jsem docela rád, že se dokázala sejít vetší půlka naší základny.
Bylo to asi také způsobeno tím, že letos se nám podařilo při-
brat sedm členů. Já jen doufám, že noví členové se zapojí více
do fungování celého sboru. Hlavně bych chtěl poděkovat Hance
Smrčkové, že opět udělala vynikající guláš, na kterém si snad
všichni přítomní pochutnali.

Jelikož více se toho ani neudálo, přihodím pár vhodných rad
a informací pro „snad už“ nastávající zimu. Jsou to informace
ohledně posypů vozovek a chodníků.

 Posyp chodníků a vozovek se používá v zimní údržbě pozem-
ních komunikací jako prostředek k zajištění nebo zlepšení
sjízdnosti nebo schůdnosti. Posyp inertním zdrsňujícím mate-
riálem (například pískem nebo štěrkem) slouží ke zvýšení ad-
heze mezi pneumatikou a vozovkou nebo mezi podrážkou boty
chodce a povrchem cesty na uježděném sněhu, ledovce, náledí
nebo námraze. Posyp či postřik některými chemickými látka-
mi (zejména chloridem sodným, tedy kuchyňskou solí) se pou-
žívá ke snížení bodu mrznutí vody, a tedy k rozmrazení sněhu
či ledu nebo k prevenci usazování sněhu či namrzání povrchu.

Před posypáním je obvykle sníh odklizen sněžným pluhem,
frézou, zametačem nebo ručními nástroji (hrablo, lopata, koš-
tě). Posyp vozovek a někdy i chodníků zajiš�ují posypové vozy
správce komunikace pomocí dávkovacího rozmetadla, případně
jednoduššími technologiemi, posyp pěších cest a chodníků se
často provádí i ručně (lopatkou). Někdy jsou v místech časté
nutnosti posypu rozmístěny speciální nádoby s posypovým
materiálem. Většinou tyto zásobníky umístěné v terénu slouží
pracovníkům správce či vlastníka komunikace, někde jsou
určeny přímo pro řidiče či jiné uživatele komunikace, kteří mo-
hou v případě potřeby provést posyp sami.Nevýhodou sypání je
zvyšování prašnosti a znečiš�ování komunikace, na suché ko-
munikaci zbytky posypu adhezi naopak snižují. Mnohde je za-
kázáno sypání popelem nebo jemným pískem a preferováno
sypání drobným štěrkem nebo bezposypová údržba. Posyp solí
a dalšími chemickými látkami způsobuje znečištění vod a půdy
a škodí rostlinám, živočichům, vozidlům i zařízením komuni-

kace, proto je v některých místech a případech zakázán. Pro
účinnost rozmrazovacích látek je směrodatný tzv. eutektický
bod, což je teplota, do které má látka rozmrazovací účinek.
Chlorid sodný ve vodním roztoku s koncentrací cca 22 % může
rozpouštět led až do -21°C. Chlorid vápenatý ve vodním rozto-
ku s koncentrací 30 % může rozpouštět až do teploty -50°C.
V praxi však není možné rovnoměrně dosáhnout ideální kon-
centrace, a proto hranice skutečné účinnosti leží výše; pro běž-
né potřeby zimního ošetřování komunikací účinkuje kuchyňská
sůl do teploty zhruba -5°C, maximálně -7°C, při teplotách pod
-11°C již bývá zcela neúčinná. V některých zemích se při vět-
ších mrazech používá směs chloridu sodného s chloridem vápe-
natým. Chlorid vápenatý je velmi účinný až do -35°C. Zatímco
chlorid sodný je endotermický (k účinku potřebuje přijímat
energii, např. ze slunečního záření nebo silničního provozu),
chlorid vápenatý je exotermický a při účinku energii uvolňuje.
Rovněž velká hygroskopicita zrychluje účinek chloridu vápena-
tého. Chlorid hořečnatý se používá pouze při likvidačním posy-
pu, pro preventivní posyp je málo účinný až kontraproduktiv-
ní; používá se při teplotách pod -9°C, eutektický bod při kon-
centraci 21 % má -33°C. Močovina se používá jen pro speciální
účely, např. letištní plochy, v ČR však byla testována i na silni-
cích. Alkoholy a glykoly se používají hlavně na letištích.

Do posypových solí se téměř ve všech zemích v malém množ-
ství přimíchává ferrokyanid sodný (ten v Česku převažuje) nebo
ferrokyanid draselný jakožto zpomalovač ztvrdnutí neboli pro-
tispékací přípravek.

Pro snížení bodu tání se k posypu používají například tyto
soli: chlorid sodný (kuchyňská sůl, NaCl), chlorid vápenatý
(CaCl2), je až šestkrát dražší než chlorid sodný, chlorid hořeč-
natý (MgCl2), chlorid draselný (KCl), dusičnan amonný
(NH4NO3), síran amonný [(NH4)2SO4], octan draselný
(CH3COOK), močovina [(NH2)2CO], propylenglykol (C3H8O2).

(Zdroj Wikipedia)
To by byl stručný výčet, čím by jste mohli ošetřovat svoje

chodníky atd. Vzhledem k tomu, že hodně lidí má ještě studny
a je v našem okolí značné množství zásobáren pitné vody, tak je
pro nás nejlepší používat kamenivo, či písek. Ono ostatně je to
i v zimně v obci vidět. Možná se to někomu bude hodit, i třeba
aby si dal pozor, čím soused sype chodník u sebe.

S přáním hezkých dnů Petr Zima
velitel SDH Obecnice

ŠTĚDROVEČERNÍ ZPÍVÁNÍ
Tuto, dnes již mohu říci tradici, jsme založili v roce

1990 a jen jeden rok jsme vynechali pro velmi nepřízni-
vé počasí. Zprvu nás bylo jen několik, někteří odešli, jiní
přicházejí. Jsme rádi tomu, že přibývá stále více mladých
a dětiček, jen ti chlapi se nám nedostávají. Nejsme žád-
ný organizovaný soubor, jen lidičky ochotní vždy před
Vánoci věnovat trochu času a pomoci vytvořit pro své
spoluobčany a myslím i pro sebe příjemné chvíle v závě-
ru Štědrého večera.

Nelze uvést  jmenovitě ty, kteří se na této činnosti
podílejí, za ta léta nás bylo, je a doufám, že bude, hodně.
Paní učitelka Trinerová se nás vždy před Vánoci ujme
a koledy s námi nacvičí.

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

Na Štědrý večer  2013  jsme se sešli v zatím největším
počtu zpěváků i diváků, kteří pomohli vytvořit nádher-
nou  sváteční atmosféru.
Velké díky Vám všem a hodně štěstí v roce 2014 přeje
Slávka Kryllová
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Co se dělo ve škole v předvánočním
období?

Žáci se svými učiteli si připravovali program na vánoční
besídku. Ta proběhla ve čtvrtek 17. prosince a vydařila se.
Diváci mohli vidět několik pohádek, poslechnout si básně
se zimní tematikou, zazpívat si s účinkujícími vánoční pís-
ně a koledy, doprovodit potleskem v rytmu temperamentní
taneční vystoupení. Řekli bychom, že se program rodičům
i dalším návštěvníkům líbil.

Třídy prvního stupně během posledního týdne navštívily
tematicky zaměřené výstavy v Čechově stodole a v rožmi-
tálském muzeu, aby se děti dozvěděly zajímavosti o advent-
ních i vánočních zvycích a tradicích. Ve škole proběhly díl-
ny, ve kterých si mohli zájemci vyrobit vánoční přáníčka
a různé dekorace, připravit si zdravé pohoštění nebo upéct
perníčky, naučit se nějaké koledy i si trochu zasportovat.
Poslední den před odchodem na vánoční prázdniny se jako
obvykle konalo slavnostní předávání cen za soutěže, spo-
lečné zpívání a rozloučení se starým rokem. Pak už se
všichni těšili na třídní besídky a dárečky. Dobře naladěni
se rozešli užít si vánoční prázdniny, které byly letos pěkně
dlouhé.

J. Zapletal, M. Marešová, VIII. tř.

JACÍ JSOU NAŠI DOMÁCÍ MAZLÍČCI?
Má bláznivá kočka Sissi

(pokračování na str. 5)

Mezi moje nejbláznivější zvířata
patří kočka Sissi. Je jí něco kolem
dvou let. Je to její přibližný věk, ten
skutečný neznám, protože jsme ji na-
šli jako odrostlé kotě.

Pokud někde kolem mého domova zahlédnete černobílou
skvrnu, je to Sissina. Její zelenozlaté působivé a pronikavé
oči pozorují vše s velkou ostražitostí. Chová se jako sova
v noci. Okolo očí spatříme černé skvrny, které vedou až do
poloviny uší. Uprostřed té černoty se nachází bílá lysinka
ve tvaru kapky. Co Sissi nejraději dělá? V jednu chvíli je jí
možné vidět, jak leží na polštáři a mžourá ospalýma očima,
a během dalších tří minut na vás vyskočí za rohem. Po vy-
čerpávajících útocích na psy a na mé nohy se kočka doža-
duje další dávky krmiva (už asi po dvacáté). Poté spí leh-
kým spánkem. Potom chce zase ven, aby zjistila, co se děje
nového, avšak neopustí naši zahradu (maximálně jde
k sousedům). Jakmile totiž zajde kousek dál, například na
okraj lesa, už je ztracená a musíme ji hledat. Když už ji
přestane všechno bavit, vykulí oči a začne skákat na skle-
něné dveře. Páni! To jsou „
ahy“! Vždycky mě vyděsí.
A její další vlastnosti? Sissi je celkem čistotná. Nemá ráda
cizí lidi, zvláště muže. Pokud se s nimi setká, začne být
hysterická.

Doufám, že se naše kočka dožije mnoha š�astných let
a přeji jí krásný život. Nina Hartzová, VII. tř.

Pes Rony
Mám doma svého pejska. Jmenu-

je se Rony a jsou mu tři roky. Pova-
žuji ho za nejroztomilejšího mazlíč-
ka a mám ho moc ráda.

Rony dokáže být hravý. Jakmile
vyjdu z domu, běhá sem a tam
a stále nosí svého plyšáčka. Když

přijde návštěva, můj pejsek radostí skáče jako zajíc. Když
se mu zachce, dokáže hrát i fotbal. Dokonce hraje
s takovou radostí, až mi zničí míč. Někdy se na nás pořád-
ně naštve a nemluví s námi, jindy poslouchá všechny pove-
ly, které dostane. Miluje procházky, hlavně do lesa. Umí
také „vyčuchat“ naše dva kocoury. Často se povaluje a le-
noší. Moc rád mlsá.

Chtěla bych umět psí řeč, protože by mě zajímalo, co si
Rony povídá se sousedovým psem.

Veronika Žofková, VII. tř.
Žrout

Moje rybička se jmenuje Žrout. Měří asi patnáct centi-
metrů a je celá oranžová. Žrout má přiléhavou přezdívku,
protože by pořád jenom jedl. Sní všechno, co se dostane
do jeho blízkosti, a nenechá ostatním rybičkám skoro žád-
nou potravu. Přestože je býložravý, snědl dokonce i jednu
rybičku. K jeho oblíbeným činnostem patří přehrabovat
všechny kamínky, které jsou v akváriu. Mám Žrouta moc
rád a doufám, že v akváriu ještě dlouho vydrží.

Jan Krátký, VII. tř.
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(dokončení ze str. 4)

Chlupáč
Můj jediný domácí mazlíček je čtyřletý kocour. Jméno

jsme mu vybrali podle jeho vzhledu – Chlupáč. Chlupáčova
postava je na kocoura mohutná. Nejvíce nás upoutá bílá
srst na břiše a šedočerná na zádech. Jeho ocas vypadá jako
koště. Chlupáč vyniká velmi povalečskými vlastnostmi – je
líný, těžkopádný a navíc občas tvrdohlavý. Jeho oblíbenou
polohou je ležení, nikdy dobrovolně neběhá. Ačkoliv
u mého kocoura převažují záporné vlastnosti, mám ho rád.

Lukáš Kovařík, VII. tř.

Co by o nás řekly naše
mobilní telefony?

nechápu, že to ten člověk na druhé straně vydrží. Tomáš
do mě řve - s prominutím - jako magor. A pořád dělá tohle:
„Ahoj, eeeee, potřebuju, hmmmm, jak se to jmenuje,
hmmm….“ Tak tohle vážně nesnáším a nemůžu to vydržet.
Jinak je Tomáš docela normální kluk a někdy je s ním leg-
race. Tomáš

Ahoj. Jsem mobil Samsung Galaxy S3. Můj majitel Mi-
chal je malý, má dlouhé vlasy (ale někdy se nechá ostříhat
i nakrátko). A také jsem si všiml, že nenosí náušnici, tak-
že není stylový. Když mi kouká do displeje, nedají se pře-
hlédnout jeho zelené oči.

Když si Michal volá s kamarády, často ho oslovují „E. T.
volá domů“ nebo pouze „Í�áku“. Pravděpodobně je to jeho
přezdívka. Můj majitel je celkem nervní, poněvadž když na
mně hraje nějakou hru a nejde mu dokončit mise, začne se
vztekat a vykřikovat: „ Kdo tuhle jelimánskou hru mohl
vymyslet?“ Ještě se mi nestalo, že by se mnou třískl o zem.
Váží si mě. Jen mi vadí, když mě dá blízko notebooku, ne-
bo� se mu přehřívá a já mám pocit, že jsem v sauně. Mohl
by si na mě dát větší pozor. Často se o mě stará, například
mi setře displej. To je pak pocit úlevy... Michal

Ahoj. Jsem mobil a patřím Andy. Jaká je? Každou chvíli
zaslechnu, že má hezké oči a vlasy. Asi na tom něco bude.
Holky říkají, že by vyměnily své vlasy za její, a klukům se
líbí její oči.

Andrea má ráda klid a nejraději čte a píše povídky. Dost
lidí ji chválí. Říkají, že má talent. Ona jim ale vždycky
odporuje. Večer se chodí dívat na televizi nebo je na note-
booku. Píše si s kamarády a já každou chvíli slyším tón,
který ohlašuje příchozí zprávu. Když má dělat nějakou
práci nebo dopisovat sešity, vytáhne si mě jako svého věr-
ného pomocníka a pouští si na mně písničky. Když totiž
nemá v uších hudbu, nic ji nebaví a všechno jí trvá dost
dlouho. Když ale slyší hudbu, jde jí práce pěkně od ruky.
O Andy se rozhodně nedá říct, že se řídí příslovím ranní
práče dál doskáče. Večer totiž chodí spát pozdě a ráno ji
musím budit několikrát, než se rozhodne, že už musí vstá-
vat, aby nepřišla pozdě. O víkendu ji nebudím a je to také
vidět. Pokaždé vstává skoro před obědem. Když rodiče hu-
bují, že spí dlouho, vymlouvá se, že musí dohánět to každo-
denní časné vstávání.

S mou majitelkou je to někdy těžké, ale bez ní bych žil
nudný život. Andrea

Ahoj. Já jsem mobil dobré značky a patřím
mému vtipnému majiteli Dominikovi. Jsem
asi jediný dobrý mobil, který kdy měl. Chtěli
byste vědět, jaký Dominik doopravdy je? Tak
vám to povím.

O Dominikovi mi přicházejí i zprávy ve stylu „Jsi hezký!
Jsi ošklivý! Jsi velmi vtipný!“, ale také „Jsi blbec!“
Od jeho maminky nejčastěji „Mazej si rychle uklidit pokoj
a utřít nádobí.“ Tak úplně nevím, co si o tom klukovi
myslet.

Někdy se chová velmi pěkně, ale někdy je ke mně i dost
surový. Když si na mně zapne muziku, tak to dá schválně
co nejvíce nahlas, abych neslyšel, co se děje okolo. Občas
mu to i zaseknu a nechám potichu. Když s Dominikem hra-
jeme hru auta, tak si myslí, jak mu to jde, ale to ještě neví,
jak to „válej“ jeho kamarádi. Měl by na sobě, kluk jeden,
víc zapracovat. Nemám rád, když na mě těmi svými hube-
nými prsty moc tlačí, proto se někdy i zaseknu. Ale skončí
to stejně tím, že mi vyndá srdce a pak ho zase nandá, aby
mě donutil pořádně pracovat. Docela mu to myslí. Poté,
až mě nastartuje, tak se mu zase s chutí vypnu. Někdy.
Ono to totiž docela bolí, když se mnou vzteky mrskne na
zem. No schválně si to zkuste. Často mu na mě volá jeho
maminka. I přes moje krásné vyzvánění slyším to jeho:
„Co jsem zas udělal?“ nebo „Co zas!“ Prostě je v tom věku.
Někdy mě taky pokládá displejem na stůl. Kéž bych mu
mohl říct, jak mi to vadí!

Stejně bych Dominika nevyměnil za jiného pána. Jsou
s ním i chvilky pohody a možná bych mohl dopadnout i hůř.

Dominik

Ahoj. Já jsem malý, ale výkonný mobil a můj majitel se
jmenuje Tomáš. Tomáš je vysoký a i tlustý, ale ne moc.
Někteří se mu smějí, dokonce i jeho táta mu říká, že je tlus-
tý. Měl by se ale podívat na sebe, podle mě váží tak 150 kg
a bude Tomáše poučovat.

Tom mě dost štve. Každou chvilku mě totiž upustí na
zem. Nevím, jestli to dělá schválně, nebo nerad, protože je
nešikovný, ale už mě to vážně štve. Na oplátku ho občas
pozlobím a zaseknu se, když mě nejvíc potřebuje. Tím na-
štvu zase já jeho. To jednou jsem mu vypadl z ruky na
schodech a sletěl jsem nejméně osm schodů. Za trest jsem
mu ráno nezazvonil a on zaspal, ha ha ha. Má totiž hodně
tvrdý spánek. To pak byla legrace. Ukázalo se, že umí
i pospíchat. Tomáš je takový „sralbotka“, do ničeho se
moc nehrne. Kredit mi vydrží alespoň dva měsíce, protože
volá tak třikrát za týden. Ale když už někoho zavolá, tak

Ahoj. Zdraví vás mobil Ni-
koly. Nikola je hodná, kama-
rádská, ale také netrpělivá
dívka, která mě neustále po-
užívá jako zrcátko. Pořád mě
nosí v kapse od kalhot, od
mikiny nebo v tašce. Můj dis-
plej leští snad 10x denně. Pa-
mě� mám neustále zaplněnou
fotkami, zprávami, poznámkami, ale hlavně písničkami.
Někdy, když jsem unavený z toho jejího neustálého �ukání
na displej, zasvítím malým rámečkem, jako že je vybitá
baterie. Když Nikča vezme nabíječku, bodne ji do mého
boku a zapojí ji do zásuvky, já si mohu v klidu odpočinout.
Jinak si totiž odpočinu jen tehdy, když mě náhodou zapo-
mene doma, nebo když usne. Už bych se ani nedivil, kdyby
mě začala používat i ze spaní… Nikola
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

12. prosince 2013 se uskutečnila první část zápisu do 1. tří-
dy MZŠ v Obecnici. Naší mateřskou školu navštívil pan
učitel Jiří Matějka. Seznámil se s budoucími prvňáčky, děti
samostatně pracovaly s panem učitelem a plnily připrave-
né úkoly.
V pondělí 16. prosince 2013 děti shlédly pohádku: „Čert
Bára a z pekla štěstí“, kterou si pro děti připravil drama-
tický kroužek při MZŠ Obecnice pod vedením pani učitelky
Procházkové. Dětem se pohádka líbila.
Na vánoční besídku, která se uskutečnila ve středu
18. prosince, si děti připravily pohádku: „Poslechněte poví-
dání o malém Jezulátku“, zazpívaly několik vánočních
koled a pod vedením paní J. Krejčové nacvičily taneček na
píseň „Kdyby byl Bavorov“ a country tanec  Pod vánočním

stromečkem v mateřské škole děti našly jak dárečky, které
si mohly odnést domů, tak i hračky a různé stavebnice,
které zůstávají pro všechny děti v mateřské škole. Děti
měly z dárečků velikou radost.

Ve čtvrtek 19. prosince 2013 se děti zajely podívat na „Vá-
noce v hornické chalupě“. Seznámily se zde s dřívějšími
pokrmy při štědrovečerní večeři, vykrajovaly si perníčky,
které si po upečení mohly vzít sebou do mateřské školy,
namalovaly si sádrové postavičky z Betléma. Některé ši-
kovnější děti si vyrobily vlastní vánoční ozdobu na strome-
ček z látky nebo z barevných korálků a také se seznámily
s litím olova do vody. Děti si zde mohly také zakoupit malé
upomínkové dárky. RM
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Čtenáři v roce 2013
Jsem velice ráda, že i v dnešní

uspěchané době plné počítačů, table-
tů a jiných herních konzolí si děti na-
jdou čas také pro čtení knížky.
V loňském roce k nám do knihovny

PROGRAM pro děti o JARNÍCH
PRÁZDNINÁCH ve spolkovém domě
3. 2. – turnaj ve hře Člověče nezlob se. Začátek od 13 hod.
4. 2. – promítání pohádek od 13 hodin
5. 2. – turnaj v karetní hře prší od 13 hodin
6. 2. – Pohádka naruby od 13 hodin – vytvoříme si vlast-
ní pohádku
7. 2. – čtení pohádek, kreslení, ruční dílny. Příspěvek
na zajištěný materiál činí 50. Kč Začátek ve 12.30 hod.
Pro vítěze bude připravený diplom a malá odměna.
Na turnaje je nutné přihlásit se předem v knihovně nebo
na tel. 313 105 842, 605 986 955.

studovaného a inteligentního syna se matka nedovede smí-
řit. A přece je to ona, kdo klopí hlavu jen proto, aby své
dítě neztratila. Prostředního syna vídá zřídka, oženil se na
druhý konec republiky. Potěšením jí zůstává ten nejmlad-
ší. Osudem jí však není dopřáno užívat si trvalé radosti.
Ačkoliv ve druhé polovině Miladě život více vzal, než dal,
nepřestává věřit v lepší budoucnost.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Letošní rok začneme s dětmi vyrábět loutkové divadlo.
Budeme se snažit vyrobit loutky a kulisy. Potom máme
v plánu pro děti loutkové divadlo hrát jednou za měsíc.
Obracím se ještě s prosbou, pokud by měl někdo doma
nějaké loutky, které nepotřebuje, zda by je dětem do spol-
kového domu nemohl věnovat. Děkuji Šefflová

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Milí senioři, srdečně vás zveme na

společné setkávání, které se bude konat
každou středu od 14 do 16 hodin

ve spolkovém domě.
Můžete se setkávat se svými přáteli,

posedět v příjemných prostorách spolkového domu.
Je zde možnost půjčování knih, stolních her,

ruční dílny, nebo si jen tak popovídat třeba u čaje
či kávy. Dle zájmu lze zajistit i menší občerstvení.

Zde je možný program.
Ve středu 22. 1. je pro vás připraveno trénování
paměti formou různých kvízů, hlavolamů a křížovky.
12. 2. jsou na programu ruční dílny. Budeme vyrábět
postavičku vodníka. Není to nic složitého, zvládne to
každý. Příspěvek na zajištěný materiál činí 80 kč.
19. 2. bude posezení nad knihami spisovatelky Vlas-
ty Javořické.
26. 2. trénování paměti
5. 3. Vitráž z PET lahví. Výroba závěsných ozdob např.
na okna. Vzít sebou 2 – 3 různě barevné PET lahve.
Příspěvek na ostatní zajištěný materiál činí 40 Kč.
12. 3. posezení nad knihami Zdeny Frýbové.

přišlo několik nových čtenářů, a to především dětí.
Je opravdu fajn že se najdou děti, které čtení baví. Proto
bych chtěla čtenářům poděkovat a budu se snažit pro ně
vytvářet i nějaké programy, aby je to čtení ještě více bavilo
a ostatní třeba motivovalo k zapůjčení nějaké té knížky.
Nových čtenářů je celkem šedesát šest z toho třicet devět
dětí do patnácti let. Kateřina Šefflová

Dětský koutek SLUNÍČKO
Od října 2013 je ve Spolkovém domě

otevřen dětský koutek sluníčko.

Děti si zde mohou zdokonalit své motorické schopnosti
hrou a různými dovednostmi.

Koutek je otevřen denně od 8 do 11 hodin.
Dle zájmu je koutek otevřen i v odpoledních hodinách

od 15 do 17 hodin.

Př i j�te si  pohrát se svými dětmi mezi nás.

KURZ S Blankou Sýkorovou
Dne 13. 1. 2014 se bude opět konat kurz s paní Blankou
Sýkorovou. Vybraná je technika fimo. Bude pro začátečníky,
na místě upečeme, vyrobíme základ pro šperk. Za dalších
14. dní budeme vyrobený šperk kompletovat. Kurzu se mo-
hou zúčastnit i děti. Kurzy se konají vždy od 17 hodin.

Prezentace „O KAKTUSECH“
Dne 29. 1. 2014 od 17.00 hodin proběhne ve Spolkovém
domě prezentace o pěstování kaktusů. Prezentaci nám
představí pan Vladimír Bára, který se pěstování kaktusů
věnuje již 10 let.

Knihovna  p ředstavu je  knihu
CO MI ŽIVOT PŘICHYSTAL
Věra Řeháčková
V novém románu Věry Řeháčkové mají čtenář-
ky možnost provázet hlavní hrdinku Miladu
jejím životem od sedmnácti let až do důchodového věku.
Na naléhání rodičů se zříká své první lásky. Vystuduje
zdravotní školu, potkává životního partnera. Touží po dě-
tech a spokojeném manželství. Sny se plní. Porodila dva
syny, s odstupem času pak třetího, poněkud poznamenané-
ho chlapce. Manželství Milady a Bedřicha plyne vcelku
š�astně. Život ovšem nejen dává ale i bere. Hořkého pře-
kvapení se rodiče dočkají od obou starších synů. Rány za-
sazené tím nejstarším se hojí jen těžko. S životní dráhou
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VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
Podobně jako zpívání u stromu, stalo se putování mezi

vánoci a Silvestrem již takřka tradicí pro skupinu něko-
lika obecnických nadšenců, kteří nechtějí trávit celé
svátky u televize. Nejdříve se chodilo jen tak do lesa,
postupně se cílem našich výprav stávalo nějaké zařízení
s dobrou kuchyní. Na několik let se stal cílem výpravy
Orlov. Chodilo se za každého počasí, tam za světla, zpát-
ky to bylo horší. Každý byl těžší o něco dobrého na zub,
obvykle to dolů klouzalo nebo jsme se bořili do sněhu,
světýlko měl s sebou jen někdo, a tak to byla často veli-
ká taškařice. Letos jsme se rozhodli, že dáme přednost
výborné kuchyni a setkání s dobrým známým. Všichni
máme v paměti příjemné prostředí hospody Za komínem
v době, kdy tam velel Karel Rys. A tak jsme vyrazili do
Dolních Hbit. Teda ne že bychom byli takoví borci na
pěší pochody a taky za ty roky přibývají křížky, nohy
těžknou, někdo těžkne celý... Prostě jsme zapojili naši
CK – SK a objednali jsme si autobus. Naše pěší uskupe-
ní se rozrostlo natolik, že cena na jednoho byla docela
přívětivá, mohli jsme s sebou vzít hudební nástroje
a nikdo nemusel abstinovat. Ale ne že bychom byli tako-
ví lenoši, to zase ne. Cestou tam nás autobus odvezl do

KVÍZ na leden
1. Jakou rychlostí se může pohybovat informace nervo-

vým vláknem?
a) až 100 km/hod. / b) až 200 km/hod. / c) až 400 km/hod.

2. Kolik vzduchu vdechneme a vydechneme za l minutu?
a) 2-3 litry  /  b) 5-6 litrů  /  c) 3-4 litry

3. Kde se v těle tvoří krev?
a) ve slezině  /  b) v kostní dřeni  /  c) na obou místech

4. Co  přenáší v krvi kyslík?
a) červené krvinky  /  b) bílé krvinky  /  c) krevní destičky

5. Která krevní skupina je universální dárce?
a) AB Rh negativní  /  b) 0 Rh negativní  /  c) AB Rh pozitivní

6. Kdyby se spojily všechny cévy dospělého člověka
v jednu,  kolik by měřila?
a) asi 100 km  /  b) asi 1000 km  /  c) asi 15 000 km

7. Kdybychom rozprostřeli  vnitřní plochu tenkého stře-
va, kolik by pokryla metrů čtverečních?
a) asi 100  /  b) asi 200  /  c) asi 300

8. Na kolik kostí bychom rozebrali lebku?
a) na 12  /  b) 22  /  c) 4

9. Kolik obratlů tvoří páteř?
a) 25  /  b) 34  /  c) 39

10. Kam patří tyčinky a čípky?
a) do ucha  /  b) do oka  /  c) do plic

Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje. Evas

Jablonné a zbytek cesty už
byla brnkačka i pro ty méně
pohyblivé. S hospodským
Karlem Rysem má většina
z nás vřelé vztahy, a tak
jsme se asi na sebe těšili na-
vzájem. Salonek v hospodě v
Dolních Hbitech byl krásně
nazdobený a jídlo jako vždy u něho dobré a velké. Nejen
jídlem živ je člověk. Užili jsme si i kultury a nutno říci,
že kytara v podání Petra Vinše je pro nás velké osvěže-
ní. No a na cestu nějaký panáček, zavolat panu řidiči
a hurá už jedeme z výletu. Ještě přání do nového roku,
ale rozhodně ne nashledanou zase za rok, ale určitě pří-
ležitostí k setkání bude už zase brzy dost. Začít můžeme
třeba na Pyžamovém plese… Evas

Jubilea v lednu slavili a slaví
Jana Jindráková  65 let

Vladimíra Vaníková  60 let
Marie Černohorská  85 let
Vladimíra Šounová  50 let
Marie Kuchařová  50 let

Jan Kočí  70 let
Petr Kryl  65 let

Miroslav Hotový 95 let

Jubilea v únoru budou slavit
Marie Němčáková  64 let
Jiřina Havelková  90 let

Marie Ježková  65 let
Miroslava Valtová  65 let

Jaroslav Krejčí  60 let
Josef Zelenka  75 let
Radim Kolář  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Kanada na jihu Čech

„Přehlížíte nejromantičtější kousek české země, vlní se
terén do kopců a tmaví se lesními porosty, díváte se na ne-
sčetné hladiny nejen velkých rybníků, ale hotových jezer
orámovaných hustými lesy. A kamkoliv pohlédnete, všude
se lesknou rybníky, široké potoky, točí se řeky, lesnaté kopce
řadí se za sebou v nekonečných řadách.“ Tak těmito slovy
popsal v roce 1928 spisovatel a novinář Jaroslav Arnošt
Trpák krajinu na jihovýchodě Čech, pro kterou se vžilo
pojmenování Česká Kanada. Oblast leží na pomezí tří his-
torických zemí – Čech, Moravy a Rakouska, vymezit by se
dala městy Kunžak, Dačice, Slavonice, Nová Bystřice
a Jindřichův Hradec. Jak ale tato nádherná krajina přišla
ke svému přízvisku Česká Kanada? Praví se, že místopis-
ný název vznikl na základě podobnosti místní krajiny
s krajinou v Kanadě, která je charakterizována rozsáhlý-
mi lesy s rozsetými balvany, čistými vodními plochami,
drsnějším podnebím s nižšími průměrnými teplotami a vy-
datnými srážkami. Pokud je toto tvrzení skutečně pravdi-
vé, tak v Kanadě musí být opravdu nádherně. ☺ V srdci
České Kanady, uprostřed hlubokých lesů na jednom ze žu-
lových vrcholů Novobystřické vrchoviny, stojí hrad Land-
štejn. Vznikl počátkem 13. století, pravděpodobně z inicia-
tivy krále Přemysla Otakara I., jako význačná vojenská
opora panovníka na neklidné česko-rakouské hranici.
Dnes patří k nejstar-
ším, nejrozsáhlejším
a nejlépe zachovaným
u nás. Pokud se budete
chtít pokochat úchvat-
ným pohledem do širo-
kého okolí, tak vystou-
pejte na vrcholovou te-
rasu pozdně gotického
jižního věžovitého pa-
láce, za malou námahu
to skutečně stojí! Jako
snad ke každému hra-
du, tak i k Landštejnu
se váže několik pověs-
tí. Jedna z nich praví
následující: „Za větrných nocí bývá na hradě Landštejně
slyšet hrůzostrašné kvílení a vzdechy. To tu bloudí duch
pana Viléma, který nemá pro svou krutou povahu dodnes
klidu. Není však osamocen, společnost mu dělá Bílá paní
s vlajícím závojem. Je to jeho ztrápená manželka Markéta.
Jak neš�astníky vysvobodit není známo!“ Zhruba 10 kilo-
metrů západním směrem od hradu Landštejn, při hranici
s Rakouskem, leží město Nová Bystřice. Město vzniklo již
ve 12. století při staré zemské stezce na území, o němž se
vedly vleklé spory a které bylo teprve v polovině 13. století
připojeno k českým zemím. Prvně se připomíná v roce
1175 jako Vistritz. Jako původní osada německých kolo-
nistů náležela ve svých počátcích až do roku 1381 k hradu
Landštejnu, v roce 1420 bylo rozrůstající se městečko za
Žižkova tažení na Landštejn vypáleno a pobořeno. Po opě-
tovném vystavení je pak již uváděno jako Nová Bystřice.
Ve městě najdete dochované zbytky městského opevnění,
řadu výstavných renesančních a empírových měš�anských
domů, kostel sv. Petra a Pavla, u kterého stojí sloup Nej-
světější Trojice, a další řadu památek. Za povšimnutí urči-
tě stojí i místní zámek, původně gotický hrad, který však
vlivem špatné údržby dlouhou dobu chátral a dnes je

z větší části nevyužitý. Nedaleko od zámku, na terase bý-
valého parku, roste památný strom kalopanax pestrý
s obvodem kmene 275 cm, údajně jediný volně rostoucí
strom tohoto druhu v ČR (mimo různá arboreta). Done-
dávna zapomenuté město, trpící po roce 1948 zřízením přís-
ně střeženého hraničního pásma, rozkvétá v posledních le-
tech do nové krásy a alespoň trochu se tak přibližuje les-
ku, které mívalo v době středověku. Však také historické
centrum Nové Bystřice bylo v roce 1990 vyhlášeno měst-
skou památkovou zónou.

Centrum města bude také výchozím místem pro výlet
do překrásné krajiny České Kanady. Nejprve jsem se
v místním infocentru vybavil potřebnými podklady a poté
jsem od rozcestníku turistických tras na Mírovém náměstí
vyrazil po zelené značce směrem k Lesnímu hotelu Perš-
lák. Značka nejprve kopíruje asfaltovou silničku vedoucí
do Nového Vojířova, pak uhýbá k rybníku Blanko a pokra-
čuje mezi bývalou „signálkou“ a státní hranicí s Rakous-
kem až k Peršláku. Zhruba 250 metrů před cílem cesty
uhýbá vlevo „vracečka“, po které lze sestoupit k hraniční-
mu potoku, přes který vede z ČR do Rakouska lávka s ro-
mantickým názvem „Most do údolí lásky“. Lávka stojí na
místě kamenného mostu, který byl zlikvidován v 50. letech
20. století v rámci budování tzv. železné opony. Přechod byl
obnoven na jaře 2008 zásluhou rodiny Hauser z rakouské-
ho Rottalu. Až stanete před budovou Lesního hotelu Perš-
lák, která byla po 1. světové válce vybudována jako stráž-
nice pro „finance“ a po roce 1990 přebudována z objektu
pohraniční stráže do současné podoby, povšimněte si zde
umístěného kamene zvláštního tvaru. Při podrobnějším
průzkumu zjistíte, že je na něm vytesaný obrys tehdejšího
Československa a nápis „Naše je a naše zůstane 21. 5.
1938“. Vytvořili ho mladí příslušníci Stráže obrany státu
v době ohrožení naší republiky před napadením nacistic-
kým Německem jako vyjádření odhodlání bránit svojí
vlast. Zhruba 500 metrů od tohoto místa se nachází ještě
jedna zajímavost, tentokrát geografického charakteru –
po zeleně značené turistické značce lze dojít k nejseverněj-
šímu bodu Rakouska, který leží na soutoku Koštěnického
a Červeného potoka. Po této značce jsem se pak vrátil zpět
k Peršláku, odkud jsem do výchozího bodu v Nové Bystřici
došel po bývalé „signálce“, po které je vedena pohodlná
cyklotrasa.

Výlet tímto koutem České Kanady i s oběma odbočkami
je dlouhý asi 15 kilometrů a s přestávkou na občerstvení
v Peršláku se dá zvládnout za 4,5 hodiny.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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SLAVOJ OBECNICE - Stolní tenisSLAVOJ OBECNICE - Lední hokej

Zdravíme čtenáře  Obecnického zpravodaje ,
27. a 28. 12. 2013 jsme jako každý rok uspořádali turnaje pro
registrované a neregistrované. Do těchto turnajů se aktivně zapo-
jilo celkem 65 lidí. Turnaje neregistrovaných žen se zúčastnilo
14 hráček, do turnaje neregistrovaných mužů se zapojilo 23 hráčů
a nakonec turnaje registrovaných se zúčastnilo 28 hráčů. Takový-
to zájem nás velmi potěšil, předčil naše očekávání a už nyní se tě-
šíme na další ročník. V něm nově zavedeme turnaj pro děti
a turnaj neregistrovaných ve smíšené čtyřhře. Je na co se těšit ☺
Výsledky turnajů:
Turnaj nereg. žen:
1. místo - Lenka Petráňová;   2. místo - Petra Zapletalová;
3. místo - Katka Zábrodská

Turnaj nereg. mužů:
1. místo - Jakub Strniště;   2. místo - Jaroslav Houfek;
3. místo - Václav Strniště

Turnaj reg. mužů:
1. místo - Radek Srch, Spartak Rožmitál
2. místo - Horst Bauer, Sokol Příbram
3. místo - Petr Steiner, Slavoj Obecnice
Turnaj ve čtyřhre reg. mužů:
1. místo - Srch, Dlouhý, Spartak Rožmitál
2. místo - Bauer, Šprysl, Sokol Příbram
3. místo - P. Steiner, F. Steiner, Slavoj Obecnice
Fotky z turnajů je možné nalézt na adrese:
http://pincesobe.rajce.idnes.cz/
Rád bych poděkoval všem hráčům a hráčkám za účast, fanouš-
kům za jejich  podporu a dále obci Obecnice a Staročeské hospo-
dě díky jejichž pomoci turnaje pořádáme.
Dále uvádím nejnovější výsledky našich stolních tenistů v no-
vém roce. V 1. kole Českého poháru jsme se vydali do Buštěhra-
du. Po jasné výhře ve 2.kole přivítáme Sokol Lány.
Sokol Buštěhrad „C“ – Slavoj Obecnice   0:10
Výsledky mistrovských zápasů:
Tatran Sedlčany „B“ – Slavoj Obecnice „A“ 12:6
Slavoj Obecnice „B“ – Spartak Čenkov „B“ 12:6
Dominikální Paseky – Slavoj Obecnice „C“ 13:5

Zdeněk Petráň

8. kolo (7. 12. 2013)
Obecnice – Jesenice B 4 : 3
9. a 10. kolo volno
11. kolo Obecnice – Solopysky 4 : 6 (2:1, 1:2, 1:3)
Hokejisté TJ Slavoj Obecnice prohráli v utkání 11. kola soutěže
s týmem TJ Sokol Solopysky 4:6. Obecničtí se snažili navázat
na vítěznou sérii, ale ani čtyři góly na bodový zisk nestačili.
Obecničtí vedli na začátku sice o dvě branky, Solopysky otočili
zápas na 5:4 a poslední 6. gól dali do prázdné branky, kdy obec-
ničtí využili šesti hráčů na ledě. I tak si kluci zaslouží potlesk,
sice to na domácím ledě nevyšlo, ale takový je sport.
Branky a nahrávky Obecnice: Stoklasa (Kubják, Filkorn), Veselý
(Pekárik), Kozelka Martin (Kozelka Pavel, Větrovský), Pekárik.
Vyloučení: 10:8 + Obecnice 2x20+2x5 OK a TS (proměněno)
+ Solopysky 20+5 OK a 25 trest do konce hry, diváci: 111.
Sestava Obecnice: Křiva, Brůček - Kubják, Střeska Tomáš,
Střeska Jan, Střeska Jaroslav – Kozelka Pavel, Kozelka Martin,
Větrovský, Dvořák, Pekárik, Moser, Kozohorský, Stoklasa, Fil-
korn, Veselý.

12. kolo – 11. 1. 2014 Zimní Stadion Hořovice
TJ Spartak Žebrák – TJ Slavoj Obecnice 4:6

(1:1, 1:3, 2:2)

Obecnice s vyrov-
naným Žebrákem
vyhrála podruhé
v řadě, naopak
pro Žebrák zna-
mená tato ztráta
propad na třetí
příčku v tabulce.
Hosté šli brzy do
vedení, domácí
pak sice vyrovna-
li, ale Obecnice
ve druhé třetině
navýšila své ve-
dení až na rozdíl
dvou branek a na-
konec dokráčela k
zaslouženému ví-
tězství.
Branky a nahráv-
ky Obecnice:
Moser (Pekárik),
Filkorn (Střeska
Tomáš), Pekárik, Filkorn (Moser, Veselý), Moser (Kubják), Fil-
korn., Vyloučení: 30:16., diváci: 150.
Sestava Obecnice: Křiva, Brůček - Kubják, Střeska Jan, Střeska
Tomáš, Střeska Jaroslav – Kozelka Pavel, Větrovský, Pekárik,
Veselý, Stoklasa, Filkorn, Moser.
13. kolo so 18. 1. 2014  Obecnice – Příbram 9 : 3
14. kolo so 25. 1. 2014  Cerhovice – Obecnice 19:30 hod.

Z internetových stránek upravil bs red.
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 LÉKAŘ A VY  /  Neplodnost
Neplodnost je neschopnost počít dítě při pra-

videlném nechráněném sexuálním styku do jed-
noho roku. Příčin je celá řada a už dávno neplatí, že
častěji je problém na straně ženy. Za posledních 65 let se
kvalita spermatu zhoršila o více než 100% a dnes je asi
ze 40% neplodnost na straně ženy, ze 40% na straně
muže asi u 20% se najde problém u obou partnerů sou-
časně. Pokles plodnosti je obrazem zhoršujícího se život-
ního prostředí a můžeme sem zařadit mnoho z našeho ži-
votního stylu – stress, kouření, alkohol, drogy, obezitu,
pracovní a nervové vyčerpání, poruchy imunity, změny
sexuálního chování – tedy odkládání prvních porodů do
vyššího věku, výskyt těžkých kovů v potravním řetězci,
těsné pánské spodní prádlo. Pokud jde o věk, ideální je
u ženy počít mezi 20. a 30. rokem věku, kdy je šance na
otěhotnění v každém měsíci asi 25%. Se stoupajícím vě-
kem plodnost postupně klesá, po 35. roce věku pak vel-
mi strmě. Navíc se mohou přidávat i celkové choroby,
které samy o sobě schopnost početí nebo donošení těho-
tenství dál snižují. U muže nehraje věk tak zásadní roli,
ale ve vyšším věku, krom celkových chorob obdobně
jako u ženy, se mohou objevit ještě potíže s erekcí. Na
obě pohlaví dopadá stejně negativně vliv kouření, které
může ovlivnit jak kvalitu spermií tak hormonální čin-
nost vaječníků. Podobně dlouhodobý stress a vyčerpání
může vyústit v poruchu imunitního systému a ve svém
důsledku u obou pohlaví k problémům početí. Zásadní
roli v neplodnosti hraje i váha. Velmi nízká váha vede
u dívek k poruše menstručního cyklu, klesají hormonál-
ní hladiny a přestávají dozrávat vajíčka. I nadváha vede
k hormonální nerovnováze se všemi důsledky, u mužů
klesá hladina testosteronu a tím může dojít k poklesu
nebo ztrátě chuti na sex. Nadváha může navíc souviset
se řadou interních chorob, jako je vysoký krevní tlak
nebo cukrovka a tím máme zase o příčinu případné ne-
plodnosti víc. Pro zlepšení plodnosti se u obézních dopo-
ručuje shodit přibližně 10% váhy. Zůstaňme chvíli
u mužské neplodnosti. K oplození vajíčka je potřebný
dostatečný počet a kvalita spermií. Vajíčko sice oplodní
jen jediná, ale na dlouhou a obtížnou cestu z pochvy do
vejcovodu se jich vydává několik desítek milionů, aby si
příroda měla z čeho vybrat. Spermie se začínají tvořit ve
varlatech v době puberty a tvoří se nepřetržitě až do
konce života. Jejich množství a kvalita se ale mění, pro-
tože jejich vyzrávání a cesta do ejakulátu je kompliko-
vaný proces. Regulace tvorby spermií začíná v mozku,
z části nazvané hypofýza se vylučuje hormon, díky ně-
muž se spermie ve varlatech začínají tvořit. Další na
řadě je vlastní tkáň varlete, které je velmi citlivá na ze-
vní vlivy. Krom alkoholu, drog atd. poškozuje tvorbu
spermií vyšší teplota. Ideálně má být alespoň o dva stup-
ně menší než je teplota těla, proto jsou varlata uložena
mimo tělní dutinu v šourku. K poškození jejich funkce
může dojít úrazem, zánětem... Varlata a mozek mají

v těle vyjímečné postavení, jsou odděleny od imunitního
systému barierou, aby je imunitní systém nemohl vyhod-
notit jako cizí tkáň. Zánětem i úrazem může být tato
bariera narušena. Zvláštní situací je neplodnost u spor-
tovců, kteří používali anabolika. Tím, že si dodávali
do těla hormony, které se měly tvořit v těle samy, zablo-
kovali si jejich přirozenou tvorbu. V době užívání ana-
bolik byla plodnost vyšší, po vysazení se ale sníží a ne-
musí se už obnovit. Dalším stupněm je porucha erekce,
která se může postupně s přibývajícím věkem objevit.
Poruchy sexuálních funkcí u muže patří do péče urolo-
ga. Neplodnost žen patří do péče gynekologa. Dělíme ji
na neplodnost primární – nepodaří se otěhotnět, sekun-
dární – nepodaří se otěhotnět, i když v minulosti k otě-
hotnění došlo. Příčiny neplodnosti u žen jsou velmi roz-
manité a vždy záleží na souhře několika mechanismů
a pokud se nějaký poruší, nefunguje celý systém. Vajíč-
ko putuje z vaječníku do vejcovodu a spermie musí nao-
pak urazit cestu z pochvy přes dělohu do vejcovodu, pro-
tože právě tam musí dojít k oplození. Nesprávnou funk-
cí vaječníku může dojít k poruše dozrávání vajíček, zá-
nět může znemožnit průchodnost vejcovodů, v děloze se
mohou objevit myomy, polypy, hormonální poruchy a
i oplozené vajíčko se nemusí v děloze dobře uhnízdit.
Při poruše průchodnosti vejcovodů je riziko vzniku mi-
moděložního těhotenství, protože oplozené vajíčko pro-
chází déle vejcovodem a ve chvíli, kdy už se potřebuje
uhnízdit, do dělohy ještě nedorazilo. V poslední době
narůstá z různých důvodů procento porodů císařským
řezem. V přední děložní stěně pak zůstává jizva, která
osud dalšího těhotenství může negativním způsobem
ovlivnit. Nejen sterilita, ale i nemožnost donošení již
vzniklého těhotenství je velké trápení. Pokud se již
vzniklé těhotenství přestane dál vyvíjet, mluvíme o sa-
movolném potratu, který probíhá bu
 tak, že těhotná
začne krvácet a těhotenství se odloučí nebo se na ultra-
zvuku náhodně zjistí, že plod nežije a těhotenství se
ukončuje kyretáží. Neschopnost donosit již vzniklé těho-
tenství se nazývá infertilita. Příčinou mohou být vývo-
jové vady dělohy, vývojové vady plodu, vývojové vady
srážlivých faktorů, poruchy imunity... Až ultrazvuk od-
halil, že velké procento oplozených vajíček skončí jako
samovolný potrat nebo zanikne a dříve se celá záležitost
odehrála jako opožděné menstruační krvácení. Velký
problém je tzv. „předčasné ovariální selhání“, tedy situ-
ace, kdy u ženy, která by ještě mohla a chtěla rodit, pře-
stanou dozrávat vajíčka. Menstruační cyklus funguje,
ale jedinou šancí pro tyto ženy jsou darovaná vajíčka.
Dárkyně vajíček rozhodně nestačí pokrýt poptávku.
V době, kdy jsem začínala svou gynekologickou praxi,
byla běžná lázeňská léčba sterility. Dnes je zcela domi-
nantní postavení center asistované reprodukce (CAR),
která mají velmi dobrou úspěšnost v řešení této citlivé
problematiky. Drsvo

Dvakrát z Prahy
V Domě U Kamenného zvonu je do 23. února otevřena výstava „Neklidná krása“. Autorem obrazů i soch je Stanislav
Podhrázský (1920-1999). Při prohlídce výstavy se dostaneme i na středověké schodiště, které je otevřeno pouze pro tuto výstavu.
Druhá výstava  je věnována malíři Ludvíku Kubovi. Lze si ji prohlédnout až do 6. dubna v Salmovském paláci
na Hradčanském náměstí. Ludvík Kuba žil v létech 1863 až 1956 a do poslední chvíle maloval. Výstava má název „Ludvík
Kuba – poslední impresionista“ a ukazuje i obrazy ze soukromých sbírek, které ještě nikdy nebyly na veřejnosti vystaveny.
A jsou opravdu pěkné. Obě výstavy jsou otevřeny denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.                                           ET
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X. PYŽAMOVÝ BÁL
sobota 22. února 2014 ve 20 hod.

ve Staročeské hospodě v Obecnici
Vstup 80 Kč • Noční úbory a masky vítány!

Srdečně Vás zve OU Obecnice a Divadelní soubor Skalka.

14.00 hod. start závodu
16.30 hod. konec závodu
17.00 hod. otevření salónu
19.00 hod. vyhlášení výsledků
23.30 hod. ukončení večera

Podmínky účasti na závodu: běh se saněmi (minimálně
8 kg) - možnost přeměření a případná penalizace, povinnou
součástí výzbroje tříčlenné posádky je pila a sekera, polín-
ko bude dodáno v průběhu závodu. Trasa bude tradiční
a v terénu vyznačená, místo startu na známé louce na
okraji Obecnice.
Hodnocené disciplíny: *chrti – v kategoriích muži, ženy
a děti (všichni účastníci v posádce pod 15 let) (rychlost),
exoti (masky), nejmladší a nejstarší posádka (rozhoduje
údaj na přihlášce podané v řádném termínu, bude kontro-
lováno při startu), nejmladší a nejstarší účastník (rozho-
duje údaj na přihlášce podané v řádném termínu, bude
kontrolováno při startu), bloudivci (poslední posádka před
limitem).
O závodě v číslech: povinná hmotnost saní 8 kg, případná
penalizace za nedodržení předepsané hmotnosti 1 kg/1 min,
nadmořská výška startu 550 m.n.m., max. nadmořská výš-
ka na trati cca 750 m.n.m., délka horské pasáže 1 brdská
míle - cca 7 km, délka úvodního kolečka 1 km, míra pro ští-
pání dřeva 4x5 cm, časový limit závodu 2 h. 30 min.
Více zde: http://znb.webnode.cz/o-zavode/
Použito informací z internetových stránek ZNB bs red.

„ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA”
34. ROČNÍK
Zlatý nuget Bečánova je závod v přespolním nejenběhu
(hlavní soutěžní disciplína je fakticky běh, i když o pořadí
nezřídka rozhodují právě doplňující povinné disciplíny)
jedná se o brdský sportovně řemeslný víceboj v charakte-
ristickém Bečánovském horském terénu.

Vlastní závod začne hromadným startem všech spřežení,
volným stylem vpřed, obíhá se zahřívací kolečko kolem
startovní louky, následuje průběh stadionem a nafasování
soutěžního polínka, potom horská pasáž v severozápadní
stěně hory Třemošné v délce asi jedné brdské míle, návrat
na startovní louku, při návratu dojde na jízdu na saních
ve formaci spřežení - psovod jede a psi táhnou, takto po-
sádka dojede na stadion, kde přijde řemeslná pasáž, tedy
nařezat polínko a naštípat, aby bez použití násilí prošlo
dřevo naší soutěžní mírou, potom se ještě oběhne meta-pra-
porek zhruba na prostředku louky a závodníci přiběhnou
k cílové pasáži, kde musí nejprve připraveným střelivem
zastřelit alespoň jednoho plechového vlka (jedna trefa na
posádku) a konečně cílovou rovinku překonávají opět ve
formaci spřežení, v cíli pak musí ještě pověsit svůj očíslo-
vaný soutěžní kolík (dostanete při prezentaci) na cílovou
desku a stvrdit tak své pořadí v cíli...
PROGRAM:
12.00 - 13.45 hod. registrace účastníků
13.30 hod. výklad trati (následuje nástup

na start před zraky diváků)

Hraje skupina

PANTY


