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Procházka lesem udělá člověku dobře, proto jsem šel
uklidnit volbami rozvášněnou duši mezi brdské stromy
někam směrem na Klobouček. V době, kdy jsem vyrazil
nebylo zrovna pěkné počasí. Sníh roztál, cesty mokré,
coural jsem se lesem mezi kmeny, vyhýbal se křoví, a to
člověk narazí na příkopy plné vody. Hlavně neuklouz-
nout a nerozmáznout se v nich. Jo příkopy, ty prý jsou
vyhloubeny i v naší společnosti. Mezi majetnými a ne-
majetnými, mezi zemany a knížaty, mezi kuřáky a neku-
řáky... Te� je ten příkop i mezi levou a pravou. To když
šlápnete levou nohou do příkopu zůstane pravá suchá.
A naopak. Co když do toho příkopu plného sajrajtu pad-
nete rovnou velectěným zadečkem? Jak se s tím srovná
levá půlka a jak pravá půlka? Fuj, to jsem se pustil do
nějakého divného přemýšlení. Asi tím blbým počasím
nebo tou blbou náladou po volbách. Vyšlo mi z toho, že
všechny příkopy se nedají zavézt. Než jsem však stačil
dofilozofovat a dopsat svoje povídání, napadl znovu sníh
a přimrzlo. Jo to by pády do příkopu dost bolely a na-
tloukla by si levá i pravá. Ony by to obě občas potřebo-
valy, pořádně si natlouct. Při masopustu mě napadlo, že
někde mezi peklem a nebem musí být také nějaký pří-
kop. Ne, už toho je dost, už z příkopů ven. Asi potřebuji
trochu nakopnout. To se mi stalo zrovna při masopust-
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ní produkci Vědeckého pracoviště Peklus-Erektus (zdo-
konalená scéna holičské firmy Frizér z masopustu
minulého). Zrovna jsme jedné zákaznici vysvětlili, jak
vynalezený přípravek našeho pracoviště, s pracovním
názvem Kládín, pomáhá při zježení chlupů na nohou.
Tím je ulehčená práce s laserovým depilátorem zmíně-
ného ochlupení. Asistenti profesoři byli zrovna v nejlep-
ší práci s vyhrnováním nohavice (přes látku přístroj
nefunguje), zakrýváním očí (laser je nebezpečný zra-
ku), přípravou speciálního mazání (bohužel k dispozici
byl jen sníh), následného trhání ochlupení po laserová-
ní (většina zákaznic byla již depilována z domova, ale
tu a tam ne), když tu mne někdo zezadu nakopl do nohy.
Byla to dětská ochranka naší klientky. Až se mi za-
jiskřilo a vznikl vješ. Příkopy tvého těla: „Při prohlíd-
ce tvého těla otázka v mé hlavě zněla. Jak snesou se levé
a pravé části, když to nejde v naší vlasti. Zda hádá se
pravé ňadro s levým, když příkopem je rozděleno?
Nevím. Kterému z nich vůdčí vlastnost svědčí, když
občas bývá jedno větší. A co hýždě, levá, pravá, proč tam
nenastává váda? Z té měl by si příklad brát, náš příko-
pem rozdělený stát. Rozpůlená hýždě prosta je hádek,
vždy� je to furt jen jeden zadek.“
S masopustním pozdravem blblblblblbl…                bs

Dne 31. ledna 2013 proběhlo slavnostní otevření budovy
(nám dobře známé kozlárny) zrekonstruované na Spolko-
vý dům.  Slavnostní akce se zúčastnili za úřad regionální
rady ředitel úřadu JUDr. Ing Tomáš Novotný Ph.D. a ve-
doucí finančního a propagačního oddělení Ing. Martina Se-
melková, za město Příbram jeho starosta Ing. Pikrt, Za do-
davatele stavby p. Raška a p. Šesták, koordinátor stavby
Ing. Jindřichová, za kancelář ekonomického poradenství
Mgr. Kosová a Ing. Drye a projektant stavby Ing. Matějka.
Dále byly přítomni zástupci jednotlivých spolků v obci a děti
z mateřské školy, které si prostředí v nové knihovně a zase-
dací místnosti hned také vyzkoušely. Při otevírání byla pří-
tomna regionální televize FONKA a zástupci tisku. Na do-
polední otevření se přišli podívat  i někteří  občané obce.
Ti, kteří si chtěli objekt prohlédnout a nemohli dopoledne,
pro ty byl spolkový dům otevřen i v odpoledních hodinách.

Nyní nás čeká 20. února 2013 kontrola z úřadu regionál-
ní rady na celý projekt. Do nové knihovny je v současné
době přestěhována již část knih z původních prostor. Za-

hájení provozu knihovny bude v průběhu měsíce března
a v  tuto dobu bude již možnost využívat i místnost v prv-
ním patře budovy. První schůzku zde bude mít J. Krátká
s dětmi již 22. února. J. Karas, starosta
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Zdravím všechny čtenáře tohoto plátku. Připadá mi, že
jsem článek psal docela nedávno, ale měsíc už je zase pryč,
a tak opět nastíním akce, které se u vašich hasičů udály.
Každý z vás má určitě v paměti, že polovina ledna byla
bohatá sněhovou nadílkou, a že každý musel odklízet, co
mu síly stačily. Na konci měsíce se ale celkem výrazně otep-
lilo, a protože zem byla zmrzlá a nemohla tedy pobrat
vodu, voda šla po povrchu a brala sebou i ostatní nečisto-
ty. A tak se stalo, že se u bytovek lesní správy ucpala jedna
propust a museli jsme ji protáhnout. Ve středu 30. ledna
jste nás tam tedy mohli vidět s naší Tatrou. Nejdříve jsme
chtěli špunt prorazit z druhé strany, ale to se nepovedlo.
Museli jsme tedy vlézt do vody, která byla už pomalu po
pás, a pomocí proudnice špunt vysloveně vyhnat proudem
vody, což se nakonec povedlo. Na této akci jsme byli ve slo-
žení P. Juříček, P. Zima, M. Kuchař a L. Doležal.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE

V neděli 3. února se od 10:00 na naší hasičárně konala
Valná hromada III. Příbramského okrsku. Zde se hlavně
domlouvají společně s SDH z okolních obcí akce, které se
budou letos organizovat. Této valné hromady se účastnili
jak zástupci jednotlivých SDH tak i zástupci OSH Pří-
bram. Návštěvu přijali i zástupci Středočeského kraje, což
byla pro nás velká čest.

Vážení dopisovatelé Obecnického zpravodaje,

Devátého února se konal již 33. ročník Zlatého nugetu
Bečánova. Vzhledem k zaneprázdněnosti většiny členů
jsme letos složili jen jednu posádku. Cíl před závodem byl
stanoven, abychom to uběhli pod hodinu. No dá se říct, že
jsme to splnili, v cíli jsme byli přesně v čase 1:00:00. A kdo
za nás běžel?  Složení bylo jako minulý rok, a to P. Zima,
L. Doležal a J. Lukáš. Uvidíme, snad příští rok budeme
mít lepší čas a více lidí v poli.

Tímto bych asi ukončil výčet činnosti za uplynulý měsíc,
do které ani nepíši práce kolem hasičárny, která v zimě
spočívají v uklízení sněhu a topení v hasičárně, abychom
nemuseli tak moc využívat elektrokotel.

Ke konci svého místa ve zpravodaji bych vás všechny
chtěl pozvat na Hasičskou zábavu, která se koná 16. břez-
na v sále Staročeské hospody. Jako už tradičně tak
i letos bude připravená tombola a taneční vystoupení TŠ
Jaroslavy Krejčové. Ze všech lístků, které projdou přes
pokladnu, budou vylosovány hlavní ceny, tak jak to je
uplynulé roky.
Přeji všem příjemný zbytek měsíce.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

patříte  už jistě mezi ty, kteří dobře vědí, jak je časově ná-
ročné dát dohromady publikovatelný článek. Tím těžší je
udržet pravidelnou rubriku. Sportovci už tradičně mají
své rubriky a zdálo by se, že mají stále o čem psát, ale
i sportovní výsledky a průběhy zápasů musí dát někdo
do čitelné podoby a to ještě v nějakém termínu. Svoje mís-
to už  mají zprávy z obecního úřadu, z historie, zdravotnic-
tví a krásné příspěvky našich školáků. V poslední době
mají svoji pravidelnost i zprávy obecnických hasičů a milé
povídání z Vandrbuchu. Hasiče v obci všichni považují za
„naše hasiče“ a jejich měsíční zprávy o tom, co se kde udá-
lo, co kde museli  řešit nebo chránit je pro nás všechny
moc zajímavé čtení. Články z jejich řad chodí včas  a i do
budoucna moc děkujeme za to, že jejich práci můžeme ale-
spoň touhle formou prožívat s nimi. Nejmladší rubrikou
jsou cestovatelské články z Vandrbuchu. Je to moc milé

a zajímavé čtení  navíc psané krásnou češtinou a doufáme,
že cesty našeho kamaráda Párka  nebudou brát konce.
Ještě jednou všem dopisovatelům velký dík a  všichni noví
jste srdečně vítáni. Redakce OZ

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice

Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 28. března 2013

v Příbrami
Daruj krev – zachráníš život
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

PROBĚHL ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Pátek 18. ledna 2013 se stal pro mnohé předškoláky vý-

znamným dnem, na který se většinou už dlouho těšili.
V Masarykově základní škole probíhal zápis do 1. třídy.
Mezi 13. a 17. hodinou se dostavilo 18 dětí. Školou je pro-
vádělo šest žáků IX. třídy. Atmosféra byla příjemná, ačkoli
ze začátku byli nervózní a napjatí nejen budoucí prvňáčci,
ale i doprovod z řad devá	áků, přece jen šlo o reprezentaci
školy. Ve vyzdobených třídách čekalo děti pohádkové dob-
rodružství. Holčičky a kluci dostali hned na začátku trasy
papírovou čepici, jakou má i Večerníček, a cesta mohla za-
čít. Ve třídě u Macha a Šebestové budoucí školáci předvedli
znalost barev, hledali rozdíly na obrázcích, přednášeli, se-
stavovali dohromady skládanky. U Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého si děti namalovaly obrázek a poté předved-
ly zručnost při práci s modelínou. Nejveseleji bylo ve třídě
u včelích medvídků. Tady se totiž zpívalo a hrálo na různé
nástroje. Mnohdy se sešlo víc dětí a vytvořily pěknou ka-
pelu. Na své cestě malí návštěvníci sbírali nálepky na čepi-
ci a v každé třídě si vybrali dárek. Všechny úkoly se jim
podařilo splnit.

Když jsme se jich ptali, jestli se do školy těší, odpovídali
vždy s úsměvem na tváři, že ano. U nás se všichni na nové
školáčky také  moc těší. My jim přejeme do budoucna hod-
ně úspěchů a a	 se jim ve škole líbí.

K. Hrubá, D. Poláková, IX. tř.

Parádně jsme si zalyžovali
Nemohli jsme se dočkat, až bude 25. ledna. Škola totiž

připravovala lyžařský zájezd  na Monínec.  V určený den
byli všichni zájemci připraveni. V hale se objevovaly lyže i
snowboardy. Na učení jsme se příliš nesoustředili, protože
už jsme se viděli na svahu. V 9:30 jsme konečně naložili
věci do autobusu a vyrazili jsme. Po hodině a půl jsme byli
u svého cíle. Shromáždili jsme se u vstupu, „vyfasovali“
permanentky, nasadili přilby, obuli boty a připevnili si lyže
nebo snowboardy. Znovu jsme vyslechli poučení o bezpeč-
nosti a o chování na svahu a mohli jsme se věnovat své
zálibě. Sjezdovka byla upravená, sníh docela dobrý, a tak
jsme si zimní sporty všichni náramně užívali. Na oběd jsme
si zašli do restaurace pod svahem.  Během celého dne se
nikdo nezranil, což je dobře. Přispělo to k celkové spokoje-

nosti. Odjížděli jsme po celém dni unavení, ale myslím, že
spokojení. Den na Monínci se nám líbil. Zvláště nám devá-
	ákům. Možná to bylo poslední společné lyžování s naší
třídou. Miloslava Ježková, IX. tř.

SPOLKOVÝ DŮM ZÁŘÍ NOVOTOU
Ve čtvrtek 31. 1. 2013 byl v Obecnici slavnostně otevřen

Spolkový dům. Odpoledne, hned  ve 14:00 hod., kdy byl
zpřístupněn veřejnosti, jsme se my, dívky z osmé a deváté
třídy, i s paní učitelkou během hodiny volna vypravily
na prohlídku. Po pěkně upraveném chodníku jsme se blíži-
ly k budově. Už přes velké prosklené okno jsme obdivovaly
vnitřní zařízení. Po vstupu do místnosti se rozléhají první
obdivné výkřiky: „Jé, to je krásný!“ „Páni!“ „Tady se bude
dobře číst,“  prohlašují naše čtenářky a usazují se na žid-
ličky. „Já tu budu čekat vždycky na autobus,“ volá nadše-
ně Tereza. To jí tedy nevyjde, protože knihovna určitě kaž-
dý den otevřená nebude, jsme na vesnici. Prohlížíme si fo-
tografie na panelu. Dokumentují průběh stavby. Budova se
opravdu změnila k nepoznání. Dotýkáme se prázdných re-
gálů a představujeme si je plné knih. Místnost voní dřevem
a novotou. Nakukujeme ještě do přilehlých prostor a po
téměř bílých schodech vystupujeme do patra. Naši pozor-
nost upoutal balkon s pěkným zahradním  nábytkem.
Zařízení místnosti je opět hezké a září novotou. I tady
zkoušíme, jak se sedí na židlích, a přesunujeme se dolů.
Průvodce nám ještě představuje technické zázemí.  Techni-
ce moc nerozumíme, ale asi to funguje dobře. Odcházíme
před budovu na dětské hřiště. „Houpačky, skluzavka!“
„Poprvé lituju, že mi není 10!“ ozývá se smutný hlas.
My ostatní se svorně přidáváme, protože bychom se rády
zhouply na houpačce. „Číst umíme, tak pokyn dodržíme,“
říká paní učitelka a směřuje naši pozornost k naučným
panelům, abychom si rozšířily znalosti o fauně a flóře Brd
a porovnaly obrázky z historie Obecnice se současností.
Pozorně studujeme obsah a chvíli diskutujeme o tom, co už
jsme viděly a co ještě ne. Odcházíme z hřiště a zavíráme za
sebou pečlivě branku. Ještě si prohlížíme terasu vedle
domu. Ta není úplně dokončená, ale jistě bude vypadat tak
hezky jako celý areál. Poslední pohled na Spolkový dům a
jeho okolí. Vše na nás udělalo velký dojem. Přejeme Spol-
kovému domu hezkou budoucnost a děkujeme všem, kteří
se na nápadu, rekonstrukci i úpravě podíleli.

Karolína Chaloupková, IX. tř.

Uspořádali jsme anketu
Cílem této ankety, která proběhla začátkem února 2013

v Masarykově základní škole Obecnice, bylo zjistit, jak
žáci dodržují pitný režim. Ptali jsme se, zda si nosí pití
z domova, zda mají u sebe alespoň  l litr, zda si kupují sla-
zené nápoje z automatu, zda pijí čistou vodu a zda si nosí
pití na tělocvik. Otázky jsme pokládali dětem od 2. do 9. tří-
dy. Pracovali jsme dvěma způsoby - žáci 2. až 4. ročníku od-
povídali na dotazy ústně, dodržování zásad u žáků 5. až 9.
třídy jsme prověřili pomocí dotazníku. Předpokládali jsme,
že většina dotázaných bude odpovídat na otázky v  souladu
se zásadami správného pitného režimu. To se nám potvrdi-
lo pouze částečně. Ze 135 žáků si 129 nosí pití z domova.
62 žáků mělo s sebou l litr tekutin a 72 dětí pije i čistou

(pokračování na str. 5)
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vodu. Tyto výsledky byly potěšující.  Zjistili jsme však
i některé nedostatky - 60 dětí si nenosí láhev s pitím na
hodiny tělesné výchovy a 42 respondentů si ještě kupuje
pití v automatu, což není pozitivní, protože jsou zde k do-
stání pouze slazené limonády. Z výsledků ankety usuzuje-
me, že je třeba dále doplňovat znalosti dětí o významu do-
držování zásad pitného režimu. Zdeněk Bíza, IX. tř.

Znáte pana Josefa ZIMOVČÁKA?
Pokud ne, určitě za to stojí jej poznat. K nám do školy

jsme ho pozvali na besedu 5. února 2013. Přivezl s sebou i
své vysoké kolo. Někteří žáci měli možnost se na toto
zvláštní kolo posadit a za pomoci pana Zimovčáka se pro-
jet po tělocvičně. Nasedání není jednoduché, jízda také ne
a brzdění už vůbec! Náš host však všechny tyhle dovednos-
ti ovládá perfektně. Na kole jel i slavnou Tour de France
a další závody, na kterých asi 197x vyhrál. Také se 9x stal
MISTREM SVĚTA. Jeho výkony jsou obdivuhodné,
to jsme mohli sledovat i na videích. Obdivuhodná je i sku-
tečnost, že pan Zimovčák  se postavil do čela pelotonu lidí
v projektu  NA KOLE DĚTEM, který pomáhá  onkologic-
ky nemocným dětem. Zakoupením různých předmětů jsme
mohli přispět i my. Z našeho hosta vyzařovala energie, nad-
šení i dobré srdce. Setkání se dětem moc líbilo.

Přejeme panu Zimovčákovi hodně štěstí a úspěchů v ži-
votě i na závodech. Vy se můžete s projektem i Josefem
Zimovčákem seznámit na stránkách www. nakoledetem.cz
nebo během 4. ročníku veřejné cyklotour napříč Českou
republikou v červnu 2013. Trasa by prý měla vést i kolem
Příbrami. Vojtěch Kovařík, IX. tř.

ZDENĚK BÍZA dobře reprezentoval školu
5. února 2013 proběhlo v Příbrami okresní kolo letošní-

ho ročníku Olympiády v českém jazyce. Masarykovu zá-
kladní školu Obecnice měli v soutěži zastupovat dva žáci,
kteří zvítězili ve školním kole, Karolína Hrubá a Zdeněk
Bíza.  Karolína bohužel  musela ze zdravotních důvodů
odstoupit, a tak Zdeněk zůstal „v boji“ sám. V konkurenci
s žáky 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, 3. a 4. ročníků
víceletých gymnázií a žáků 8. a 9. ročníků základních škol
si vedl úspěšně. Obsadil deváté místo a naši školu dobře
reprezentoval. Zdeňkovi patří poděkování za jeho výkon
a do budoucna mu přejeme hodně úspěchů při studiu na
střední škole. Anna Kadlecová

DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ PLES
V pátek 8. 2. 2013 se konal pyžamový ples. Začátek byl

stanoven na půl druhou odpoledne ve Staročeské hospodě.
Sešlo se kolem osmdesáti dětí z různých tříd. Hráli jsme
různé hry a soutěžili jsme. Kdo vyhrál nějakou soutěž,
obdržel hezkou cenu. Celým odpolednem nás provázely vy-
chovatelky ze školní družiny -  Hanka, Pavla a Olina.

Všichni si pořádně zatancovali a dobře se bavili. Celou
dobu nám pouštěl hudbu DJ Jarda Krejčí. Prožili jsme
krásné odpoledne a těšíme se na příští pyžamový ples.

Štěpánka Strniš�ová, IV. tř.

PŘEDSTAVILI JSME SI AUTORY POHÁDEK
Zazvonilo a my čekáme na příchod paní učitelky. Jsme

připraveni na hodinu a těšíme se, až budeme moci předsta-
vit „svého“ autora pohádek. Máme přichystané hromádky
knih, fotografie, v duchu si opakujeme zajímavosti o živo-
tě a díle vybraného autora. Paní učitelka zahajuje slavnost
knihy. Můžeme začít.  Pozorně posloucháme své spolužáky,
abychom si odnesli co nejvíce poznatků. Střídají se vý-
znamní čeští i světoví autoři. Hromadí se knihy o oblíbe-
ných pohádkových postavičkách. Myslím si, že je to zají-
mavá zkušenost. Následuje výstavka pohádkových knih,
klasických i moderních. Prohlížíme si je a povídáme si ne-
jen o knížkách, ale i o pohádkových postavách, které jsme
měli nejraději, když jsme byli malí. Mluvený projev se všem
povedl, počáteční nervozita z nás spadla a my můžeme být
spokojeni se svým výkonem i novými poznatky.

Felix Šrámek, VI. tř.

Jak jsme dělali reportáže z pohádek
(ukázka)

Dobrý den, vážení diváci. Právě přicházíme k dvanácti
měsíčkům,  kteří se zahřívají u ohně. A už se ukázala naše
neš	astná Maruška. Míří přímo k ohni. Snaží se navázat
kontakt s některým ze dvanácti měsíčků, aby je mohla po-
žádat o jahůdky, což je úplně nesmyslné – te� v zimě a čer-
stvé jahody. Snad jedině ze skleníku!  Zaměřme pozornost
na skupinu mužů kolem ohně. Jeden z nich se zvedá. Prá-
vě máchl kyjem, zřejmě se mu zželelo ubohé Marie. Světe
div se! Kde se vzaly, tu se vzaly, na paloučku jsou jahody.
Červené jahody! Maruška nevěřícně hledí a najednou se
rychlostí blesku vrhá na jahody. Rychle sbírá nebo trhá.

Uspořádali jsme anketu
(dokončení ze str. 4)

(pokračování na str. 6)
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Jak jsme dělali reportáže z pohádek
(dokončení ze str. 5)

Na tu vzdálenost, vážení diváci, přesně nerozliším její po-
čínání.  Jahody mizí, Maruška se zvedá a s udiveným úsmě-
vem se obrací k mužům: „Měsíčkové, děkuji vám. Zachrá-
nili jste mě. Děkuji.“ Dívka š	astně odchází. Možná si před-
stavuje, jak bude macecha zírat s otevřenou pusou. Měsíč-
kové opět usedají kolem ohně a věnují se přemýšlení a dis-
kusi o tom, že někdo ještě nezapomněl na slušné vychová-
ní a poděkuje. No a my také půjdeme, tady  už zřejmě nic
zajímavého nezaznamenáme. Přesuneme se do vsi, aby-
chom vám  přiblížili reakci macechy.

Nechali jsme se inspirovat putováním
s baronem Prášilem…

  Na svých cestách jsem navštívil planetu Sum. Sumané,
kteří dosahují výšky kolem 50 centimetrů, vypadají jako
velké slizké hlavy.  Jsou zvláštní tím, že mají dlouhé  uši,
jen jedno oko a chybí jim nos.  Bezzubá ústa připomínají
svým tvarem kroužek. Pozornost návštěvníka upoutají tři
páry nohou, které vypadají jako chapadla chobotnice. Oby-
vatelé planety Sum  jsou velice zvědaví a dokáží se dorozu-
mívat pouhými myšlenkami. Přizpůsobí se jakémukoliv
prostředí, a proto jim nevadí se stále stěhovat nebo obývat
jiné planety. Vynikají pracovitostí a jsou hbití. K návštěv-
níkům se chovají mile a přátelsky. Mohou se vznášet, pro-
to nepotřebují žádné dopravní prostředky podobné autům.
Přepraví se rychle sami tam, kam potřebují.

Jiří Mašek

Poté jsem dorazil na planetu Cukrov. Zdejším obyvate-
lům se říká Cukrouši. Vypadají podivně. Mají čokoládové
tělo, které je pokryto různými sladkostmi. Místo hlavy
uvidíme velkou placatou lentilku, místo rukou a nohou
dlouhé tyčinky snickers. Oči tvoří želé bonbony a pusa
vypadá jako dva pendreky. Obyvatelé této planety se pohy-
bují  trochu neobratně,  jako roboti. Jedí marcipán, který
těží v dolech svými čokoládovými granáty. Cukrouši se
chovají velmi mile a přátelsky, zkrátka sladce. Každého na
své planetě rádi přivítají.

Radek Šeffl
Od dvanácti měsíčků se s vámi loučí Anna Richterová,

6. třída.

• Děti z naší školky se zúčastnily slavnostního otevření
Spolkového domu v Obecnici dne 31. 1. 2013.
Prohlédly si prostory nové knihovny a společenské
místnosti, držely stuhu při slavnostním přestřižení před
otevřením Spolkovém domu, prohlížely si dětské knihy
a encyklopedie.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

PRIBRAMDETEM.CZ
PORTÁL
PRO PŘÍBRAMSKÉ RODIČE

Doporučuji obecnickým a osečským maminkám
podívat se na tento portál, který vznikl v roce 2012
se záměrem nabídnout  rodičům z Příbramska
aktuální, kvalitní a komplexní informace, které
mohou při péči o své děti potřebovat.
Na stránkách se z rubrik dozvíte, kde jsou jaké slevy
dětského zboží, o akcích pro děti i rodiče, o aktivi-
tách pro děti od narození do šesti let nebo adresář
organizací, které by vás mohly svojí prací oslovit.

h t tp : / /www.pr ibramdetem.cz /
bs

• Mateřská škola byla otevřena v době pololetních prázd-
nin. V rámci mateřské školy se uskuteční 20. 2. 2013
maškarní rej masek v dopoledních hodinách, současně
ve spolupráci s tanečním kroužkem p. Krejčové. Masky
si děti na tento karneval vyrobí sami v MŠ. Děti se mo-
hou dále těšit i na soutěžení a na vyhlášení nejlepší masky.

• 25. 2. 2013 děti navštíví divadlo v Příbrami: „O pračlo-
víčku“. R.M.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
DO STŘEDOVĚKÉHO MLÝNA V ŠUMAVSKÉM PODLESÍ

vrcholky Šumavy, tak i zde v Hoslovicích se máme možnost
o tomto tvrzení přesvědčit. Určitě již při příjezdu do obce
nebo při návratu z mlýna si povšimnete, že kousek nad
obcí stojí jakýsi kovový stožár, připomínající rozhlednu.
A to je ten druhý cíl, který lze v Hoslovicích navštívit.
Pravda, na první pohled není tak atraktivní jako mlýn, ale
nesmíte dát hned na první dojem. Rozhledna nad obcí vy-
rostla v roce 2005, je tvořena příhradovou ocelovou kon-
strukcí a primárně slouží jako vysílač mobilního operátora.
Stojí na vrchu zv. Čekanka v nadmořské výšce 668 m.n.m.
Přístup k ní je po neznačené polní cestě, ta vychází od ori-
entačních a informačních tabulí u obecního úřadu, vede
šikmo k hranici lesa, odkud už je pata rozhledny na dohled.
Celková výška telekomunikačního stožáru je 50 metrů,
vyhlídková plošina se pak nachází ve výšce 29 metrů
a stoupá na ní 152 schodů. Z vyhlídky je nádherný kruho-
vý výhled, je možné spatřit část Šumavy, vrcholy Boubínu,
Bobíku a Javorníku, chladící věže Jaderné elektrárny
Temelín, Horaž�ovicko, Strakonicko, je možné zahlédnout
i věže hradu Kašperk. Jako na dlani je samozřejmé vidět
obec Hoslovice. Rozhledna je celoročně volně přístupná.

A co říct závěrem – šumavské Podlesí je neprávem opo-
míjený kraj, který má své kouzlo a zcela určitě si do něj
turisté postupem času najdou svojí cestu. O kráse šumav-
ského podhůří se můžete přesvědčit sami – pokud v jaké-
koliv roční době pojedete do svého oblíbeného střediska na
Šumavě, sje�te z hlavních tahů a vezměte to cestami ved-
lejšími. Uvidíte, že samotná Šumava si s krásou svého pod-
hůří rozhodně v ničem nezadá. Vždy	 už toto vše popsal
ve své knize „Ze šumavského podlesí“ slavný šumavský
autor Karel Klostermann – a měl pravdu.

Z cest vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek

Šumavské Podlesí – to je místopisný název pro část šu-
mavského podhůří, nacházejícího se jižně až jihozápadně
od města Strakonice, v okolí říčky Volyňky. Mikroregion
šumavského Podlesí je vymezen územím 12 obcí a 1 města
a celkem zaujímá plochu 119 km2. Jedná se o krajinu,
za jejímž zvlněním už je možné tušit samotnou Šumavu.
Toto „podezření“ se pak potvrdí při pohledu snad z každé-
ho většího kopce, odkud se otevřou úchvatné pohledy jak
na samotné vrcholky Šumavy, tak i daleké výhledy směrem
do vnitrozemí. Zmiňované území je to  starobylé a pozoru-
hodné, osidlované Slovany už v 10. století. Rýžování zlata
a život při obchodních stezkách ovlivňoval kladně život
v oblasti, v důsledku čehož došlo k postupnému budování
a rozvoji sídel, jak dokládají listinné prameny z 11. a 12. sto-
letí. Jednou z obcí tohoto mikroregionu je i obec Hoslovi-
ce. Ta se také stane středobodem dnešního výletu.

Hoslovice je malá obec s necelými 200 obyvateli,  ležící
asi 13 km vzdušnou čarou jihozápadně od města Strakoni-
ce. Při příjezdu od Němčic se hned na okraji obce vlevo
nachází prostorné parkoviště, kde je možné zaparkovat
vozidlo, další možnost k parkování je u nedalekého obecní-
ho úřadu. Vjezd do centra obce je pro motorová vozidla
zakázán. Od parkoviště jsem po zelené turistické značce
vyrazil k prvnímu cíly výletu – středověkému vodnímu
mlýnu. Turistická značka prochází do spodní části obce,
odkud pokračuje do místní části Podhoslovičky. Zde, při
Hoslovickém potoku, stojí nejstarší a jedinečně dochovaný
vodní mlýn v Čechách, pocházející z 2. poloviny 16. století.
Nedávno provedený dendrochronologický průzkum uká-
zal, že na stavbu budov byly použité stromy, pokácené oko-
lo roku 1568. Unikátní areál hoslovického mlýna je tvořen
původní poloroubenou mlýnicí s obytnou částí, kamenný-
mi chlévy s kolnou a roubenou stodolou. K areálu dále
patří rybníček s náhonem, sad a louky. Mlýn byl poháněn
vodním kolem na vrchní vodu o průměru 480 cm a šířce
60 cm, voda byla na mlýnské kolo přiváděna vantroky
z malého rybníka, který se nachází bezprostředně nad bu-
dovou mlýna. Náhon je asi 150 metrů dlouhý a začíná nad
malým jezem u potoka. Mlýnice je unikátní svým jednodu-
chým českým složením s jedním mlýnským kamenem, ná-
sypkou a ostatními potřebnými součástmi. Mlýn byl v pro-
vozu až do roku 1982, posledními vlastníky byla rodina
mlynářů Harantů. Když v roce 2004 zemřel poslední maji-
tel – Karel Harant – tak zchátralý areál v roce 2005 koupil
Jihočeský kraj a v letech 2006-2007 jej za přispění státu
i Evropské unie zrekonstruoval; dnes spadá do správy Mu-
zea středního Pootaví ve Strakonicích. Areál mlýna je pří-
stupný v otevírací době, platí se zde vstupné, prohlídku
areálu lze absolvovat samostatně nebo s průvodcem – mě
se povedlo obojí.  Ve mlýně se také koná spousta akcí –
např. ukázky tradičních lidových řemesel, masopust, veli-
konoční obchůzky, dožínky, posvícení, Vánoce a mnoho
dalšího. A jedna zajímavost na závěr – exteriéry hoslovic-
kého mlýna se objevily v jedné štědrovečerní pohádce – je
to s názvem Kouzla králů. Stejnou cestou jsem se pak vrá-
til zpět do vsi, kde na návsi stojí za povšimnutí kaple s jeh-
lanovitou štíhlou věží a opodál stojící Penzion U Starýho
kance – zde je možnost občerstvení. Cesta tam i nazpět je
dlouhá 2 km a vede po pohodlné zpevněné cestě.

No a když jsem v úvodu svého dnešního povídání tvrdil,
že z každého většího kopce v této oblasti jsou už vidět
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LÉKAŘ A VY  / Zranění na horách
Zranění na horách: Na sjezdovce je spektrum

úrazů široké, od lehkých, jako jsou distorse ko-
len, malé řezné rány o hrany lyží, středně těžké je poraně-
ní vazů v koleni, zlomeniny předloktí, vykloubení ramene,
až po ty těžké, jako zlomeniny dlouhých kostí, pánve, páte-
ře, tupá poranění břicha, úrazy hlavy. Liší se úrazy lyžařů
a snowboardistů- u těch druhých nejsou časté zlomeniny
dolních končetin a poranění kolen, naopak jsou častá vy-
kloubení ramen zlomeniny horních končetin, poranění hla-
vy a páteře. Pokud jsme svědkem takové nehody, můžeme
do příjezdu profesionálů pro zraněné hodně udělat. Jednak
je třeba zajistit místo tak, aby nedošlo k nárazu dalších
lyžařů do zraněného, při život ohrožujícím stavu je třeba
udržet dech a oběh, tedy zastavit krvácení případně začít
podle zásad kardiopulmonární reuscitace se srdeční masá-
ží a umělým dýcháním. Zranění při vědomí si obvykle sám
řekne, jaký pohyb je bolestivý a jaký pohyb je možný. Ni-
kdy nesundávejte lyžáky, je to velmi bolestivé, naopak při
zlomenině mohou působit někdy jako dlaha, zajistí nataže-
ní nohy a tím zmírní bolestivost při pohybu úlomků kostí
o sebe. Na přání zraněného lze ale lyžáky povolit. Je třeba
poskytnout zraněnému co největší tepelný komfort a co
nejrychleji zajistit odbornou pomoc a transport na číslech
155 nebo 112. Při pohybu na sjezdových tratích platí něko-
lik pravidel: je třeba brát ohledy na ostatní lyžaře, jezdit s
přiměřeným odstupem a s ohledem na viditelnost, terénní,
sněhové a povětrnostní podmínky. Předjíždět bez ohrožení
dalších lyžařů, při vjíždění na sjezdovku se přesvědčit, že
neohrozím sebe, ani lyžaře nad sebou či pod sebou. Neza-
stavovat na nepřehledných nebo úzkých místech, při pohy-
bu pěšky se zdržovat pouze na okraji sjezdovky a při pádu
bez úrazu místo co nejrychleji uvolnit. Každý sjezdař je při
úrazu povinen poskytnout jinému první pomoc a jako svě-
dek nebo účastník úrazu je povinen poskytnout své osobní
údaje. Pád z výšky je vždy nebezpečný, a	 padáme volně
nebo jsme uvázáni na lano. Pád z výšky je definován jako
pád, jehož výška přesahuje l,5 metru. Pádem z výšky se ro-
zumí i propadnutí nestabilním povrchem, pád do sypkého
materiálu nebo tekutiny. Při uvázání na lano se za bezpeč-
ný považuje pád, kdy jeho výška je menší než délka lana,
to znamená, že upevnění lana je nad námi a čím výš, tím
lépe. Např. při pětimetrové délce lana, pokud se nacházíme
nad kotvícím místem, můžeme proletět až deset metrů.
Krom toho hraje zásadní význam i pružnost lana, typ úva-

zu na laně, poloha těla v okamžiku zachycení ( „dopad na
konec délky lana“).. Co nám hrozí, když padáme na laně?
Odmyslíme-li si případný náraz na překážku, působí na
tělo při zachycení především setrvačné síly, a tím může
dojít k poškození až roztržení vnitřních orgánů, zlomeni-
nám kostí...Při používání improvizovaných úvazů, jako je
třeba jen smyčka, se při zavěšení omezí dýchání a žilní
návrat s všemi důsledky, jako je porucha srdečního rytmu
a bezvědomí.. Při improvizaci jednoduchých sedacích po-
strojů se tělo může při zachycení doslova zlomit v jednom
místě se všemi důsledky, které mohou být smrtelné. Napro-
sté bláznovství je spoléhat na to, že se člověk při pádu ně-
čeho zachytí a zhoupne se třeba jako James Bond ve fil-
mu.To je možné právě jen ve filmu. Většina z nás nemá
šanci udržet rukama pád svého těla i jen několik centime-
trů. Vyzkoušejte si třeba pustit se nejvyšší příčky ribstolí
a zachytit se o něco níže. Zatímco s kvalitní výbavou lze
přežít i velmi dramaticky vypadající pád, v domácích pod-
mínkách může dopadnout velmi zle i sklouznutí na šikmé
střeše. Při pádu z výšky bez lana může jít o dopadnutí na
tvrdý povrch s rizikem zlomenin, úrazu hlavy s otřesem
mozku, úrazu páteře. Pád do sypkého materiálu předsta-
vuje riziko zasypání a udušení. Pád z velké výsky do vody
je stejný, jako pád na beton se všemi důsledky a ještě s ri-
zikem utonutí. Najdeme -li postiženého v bezvědomí, nemu-
sí být na první pohled vidět žádné známky pádu. Odhad
příčiny bezvědomí vyplývá spíše ze souvislostí. Postup prv-
ní pomoci je zcela standardní, to znamená kontrola vědomí
a dýchání, případně úkony k obnovení dýchání, dál zásta-
va závažného krvácení, zajištění tepla a vhodné polohy.
Vhodná poloha je i ta, ve které se postižený nalézá, pokud
dýchá. Pokud nedýchá, je ideální poloha na zádech a pro
uvolnění dýchacích cest je manipulace s poraněným prostě
nutností. Postupujeme ale s maximální šetrností s ohledem
na možné poranění páteře a je ideální vyčlenit jednoho člo-
věka, který nemá na starosti nic jiného, než stabilizaci hla-
vy v mírném tahu v dlouhé ose těla. Udržení tepelné poho-
dy je dnes z hlediska záchrany a prevence šoku považová-
no za stejně důležité jako zástava krvácení a obnova dý-
chání.První pomoc u dětí se od pomoci dospělým nijak vý-
razně neliší, jen u umělého dýchání je třeba pamatovat na
menší objem plic dětí. Důležité pamatovat i na to, že děti
jsou mnohem náchylnější k podchlazení.

Drsvo

Vzpomínka na Zdeňka TESAŘÍKA
Již před devíti lety opustil ten to svět neobyčejný rene-

sanční člověk – Zdeněk Tesařík. 29. 12. 2012 by oslavil
80 let. Jeho život byl naplněn mnoha  tvůrčími činnostmi,
jeho estetické cítění a jeho zručnost ho provázely celý ži-
vot.  Skautoval již od ranného dětství a jeho skautský
duch v něm přetrval až do jeho smrti. Ve skautském  obdo-
bí vydával junácký časopis, hrál loutkové divadlo, psal
básně a jeho život naplňovala i hudba, vymýšlel hry a jeho
veselá povaha každého oslovovala. Jak čas běžel, stal se
pedagogem. V jeho životě nastalo mnoho změn i těžkostí,
nějaký čas pobýval v Praze a pak se opět vrátil do Obecni-
ce, kde začal budovat chatičku na Pahorku, ve které byl
důmyslně promyšlen každičký detail. Založil sdružení Val-
dek a jeho činnost se rozrůstala v zájem o farní dům ve kte-
rém s několika dalšími lidmi vybudoval obecní galerii.

Uskutečnily se v ní desítky
výstav a jiných uměleckých
akcí a vystavovalo tu mnoho
známých umělců. Farní gale-
rie byla prozářena Zdeňkovým
nadšením a láskou k umění.
Obětoval mnoho času a svých
sil pro ono nádherné místo,
ve kterém obrazy a jiná umě-
lecká díla ožívala a duch
umělců byl víc viditelný.
Přinášel jak naší obci tak
mnoha dalším lidem radost
a naplnění, propojoval naši

(pokračování na str. 9)
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Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje.
Jelikož se sezóna dostala do druhé poloviny, přináším
vám aktuální informace a výsledky ze stolního tenisu
v naší obci.

Po vánoční přestávce určil los našemu „A“ týmu za
soupeře tým z Olešné, který jsme po velmi napínavém
boji nakonec udolali těsným výsledkem 10:8.  Následně
jsme doma přivítali oba Březnické celky, přičemž se nám
podařila uhrát remíza 9:9 s jejich velice silným „A“
mužstvem. Bohužel Březnici „B“ jsme ve velice oslabené
sestavě podlehli 11:7. V zatím posledním utkání nás če-
kal těžký boj s týmem Sedlčan, který od začátku soutěže
vede tabulku a bohužel jsme si odvezli v letošní sezóně
největší prohru - 13:5. Přesto si v tabulce stále držíme
vynikající 5. místo. „B“ tým se v Okresním přeboru drží
s bilancí 7 výher, 1 prohry a 8 proher na 7. místě. V
Okresní soutěži 2. třídy náš „C“ tým vybojoval v základ-
ní části skvělé 2. místo a probojoval se tak do Play – off,
kde se bude snažit dosáhnout postupových příček.

Dále bych vás chtěl informovat o výsledku odvolání
proti obuvi Fandy Steinera, o kterém jsme vás informo-
vali v prosincovém vydání Obecnického zpravodaje. Jen
připomínám, že celek z Týnce nad Sázavou Fandu nepus-
til hrát, protože nejspíše pocítil možnost, jak nás oslabit.
Přesto i v oslabení jsme dokázali uhrát remízu. STK
v prvním kole rozhodla v náš prospěch a utkání upravila
na 9:8. Následně se ale odvolal i Týnec n. Sázavou k vyšší-
mu orgánu. Z tohoto důvodu se bude celé utkání opakovat.

SLAVOJ OBECNICE
STOLNÍ TENIS

12. kolo - 19. 1.  Hořovice - Obecnice 1:8 (1:2, 0:2, 0:4)
Branky Obecnice: Procházka (Veselý), Hochmann (Střes-
ka Tomáš), Tobolič (Stoklasa), Stoklasa (Filkorn), Veselý
(Procházka), Kozelka (Hochmann), Hochmann (Kozelka,
Střeska Tomáš), Kozelka (Stoklasa), Branka Hořovice:
Sládek , vyloučení: 9:5
13. kolo - 26. 1.  Obecnice - Cerhovice 6:0 (1:0, 1:0, 4:0)
Branky Obecnice: Veselý (Sirotek, Kozohorský), Tobolič
(Moser, Hochmann), Sirotek (Veselý, Kozelka), Veselý (Si-
rotek), Dvořák (Hochmann, Hyspecký), Tobolič (Stoklasa).
Vyloučení: 7:10 + Cerhovice 10 min. OT
14. kolo - 2. 2. Obecnice - Žebrák 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky Obecnice: Dvořák (Hochmann), Tobolič (Stokla-
sa), Dvořák (Procházka).
Vyloučení: 5:5 + Žebrák TS (Obecnice neproměnila)
15. kolo - 9. 2. Obecnice - Jesenice „B“ 8:3 (3:1, 2:1, 3:1)
Branky Obecnice: Procházka (Veselý), Kozelka (Hoch-
mann), Veselý (Procházka), Dvořák (Kozelka, Hoch-
mann), Procházka, Hochmann (Kozohorský), Tobolič (Fil-
korn), Sirotek (Procházka), Branky Jesenice: Beneš (Ptá-
ček), Vítek, Novák (Beneš)
Vyloučení: 4:6 + Obecnice TS (Jesenice proměnila) + 1xOT
10 min + Jesenice 3x OT 10 min. + 1xOK 20 min.
O přeborníka MOP mužů Play off – MOP 2012/2013
Účastníci: Skupina A- SK Velc Žilina, SK Černošice B, So-
kol Solopysky, HC Lány,  Skupina B - Slavoj Obecnice, HC
Jesenice B, Spartak TOS Žebrák, HK Příbram 99
Čtvrtfinále: Lány - Obecnice 17. 2. (Kladno)
Důležitou bitvu v play off zvládli hokejisté TJ Slavoj Obec-
nice. Na Kladně porazili tým HC Lány A  7:4. Dvěma
góly se v zápase blýskl Radek Kubják a David Veselý, vyni-
kající výkon podal brankář Petr Křiva, který pokryl dvaa-
čtyřicet střel soupeře.
„Byl to těžký zápas, hodně důležitý byl začátek, kdy jsme
utekli do dvougólového vedení, protože pak jsme se mohli
soustředit více na bránění. Hráči Lán jezdili, napadali, ne-
chtěli pouze bránit. Byla tam spousta soubojů, trochu tek-
ly nervy. Zápas měl tempo. Kluci odvedli stoprocentní vý-
kon, samozřejmě chybičky tam byly, ale ty v hokeji vždyc-
ky budou.“ PK

D o š l o  p o  u z á v ě r c e :
Odvetu hráči sehráli v sobotu 23. 2. na zimním stadionu
v Příbrami: Obecnice - Lány 2:1.
Branky Obecnice: Stoklasa (Tobolič, Filkorn).

SLAVOJ OBECNICE
LEDNÍ HOKEJ

Vzpomínka na Zdeňka TESAŘÍKA
(dokončení ze str. 8)

obec s okolním světem, a tak nenásilně vzdělával lidičky.
Je však velice smutné, že opravdu malá hrstka lidí ocenila
jeho práci a snahu zkulturnit naší obec. Jeho srdečné přá-
telství se šířilo kolem něj a jeho čestnost a spravedlnost
v něm přetrvala až do jeho smrti, jeho naděje v lepší časy
mu zůstala navždy.

 Byla bych velice ráda, kdyby jeho snaha o povznesení
kultury v naší obci mohla dál pokračovat. Pokud by se
našla ještě další osoba, která by byla ochotna společně  se
mnou dál pracovat, nebyla by práce tohoto velice neobyčej-
ného a laskavého člověka zapomenuta. Magdalena K.

Oddíl Slavoj Obecnice se také v letošní sezóně přihlá-
sil do Českého poháru. Zajímavostí je, že tato soutěž se
hraje pouze ve třech hráčích a smyslem je, aby se i slab-
ší týmy mohly střetnout se zkušenějšími a také nezná-
mými celky. Los nám v prvním kole určil soupeře z obce
Lety, kterého se nám podařilo porazit poměrem 8:2
a postoupit tak do kola druhého. V tomto kole jsme se
střetli s velice silným soupeřem hrajícím o několik sou-
těží výše – TTC Říčany. Po velikém boji a troše smůly
jsme bohužel Říčanům podlehli nejtěsnějším možným vý-
sledkem 6:4, ale i tento výsledek nás potěšil, jelikož se
jednalo o opravdu kvalitního soupeře.

Nejbližší utkání na domácí půdě sehrajeme 9. 3. od
17 hod. s týmem z Velkých Popovic a následně 10. 3.
od 10.30 hod. proběhne odvetné utkání s Týncem nad
Sázavou. Samozřejmě srdečně zveme všechny fanoušky.

Radek Tůma
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BRDY - Vojenské lesy a statky Hořovice, s.p.
Po vzniku Českosloven-

ské republiky si část vzděla-
né společnosti byla vědoma,
že ve Středních Čechách se
nachází lokalita, která má
velikou přírodní a krajin-
nou hodnotu. Jednalo se
o Střední Brdy, krajinu
krásnou a tajuplnou, obdi-
vovanou básníky, literáty,
lesníky, a všemi přírodu mi-
lujícími lidmi. Proto již
v roce 1920 předložila sku-
pina poslanců sněmovně
návrh, aby zde byl zřízen
národní park. Tento návrh
byl odkládán a přehlušily
jej hlasy, které volaly po zří-
zení výcvikového prostoru
pro dělostřeleckou střelni-
ci. Propagátoři prosazovali
tuto myšlenku z důvodu, že
cvičiště pro střelbu na větší
vzdálenosti do této doby
v českých zemích neexisto-
valo. Výcvik byl prováděn
hlavně na cvičišti u Mala-
cek na Slovensku a bylo do-
kládáno, že je velmi náklad-
nou záležitostí. Jenom pře-

Cílové plochy byly dost vzdáleny od obydlených míst
a i majetkové důvody při nákupu byly pro stát výhodné
(zákon umožňoval za úplatu vyvlastnění  majetku velko-
statkářům a ostatním majitelům). Nakonec byl přijat
závěr odborníků,  kteří konstatovali, že vlivem odlesnění
cílových ploch nedojde ke zhoršení v oblasti vodního režimu,
odlesněná území nebudou mít vliv na další poškozování
lesa, lokality svérázné květeny budou většinou zachovány
a zajištění bezpečnosti proti ohrožení života a požární ne-
bezpečí řešil projekt. Na základě těchto závěrů bylo roz-
hodnuto o zřízení brdské střelnice a projekt byl schválen
ministerskou radou dne 19. 2. 1926.

Příště - Založení dělostřelecké střelnice
Použité materiály – kniha  Střední Brdy  krajina neznámá Jan Čáka,
publikace 70 let vojenských lesů a statků Hořovice, kniha Střední
Brdy Václav Cílek a kol.

Mapa otištěna z knihy Jana Čáky Střední Brdy

Malá a zajímavá
V komorním prostředí Konírny Paláce Kinských
na Staroměstském náměstí v Praze probíhá
až do 26. 5. 2013 malá výstava „Rudolf II a
mistři grafického umění“.
Jsou vystaveny mědirytiny, grafické listy,
také knihy s grafickými ilustracemi, vše datované
v létech 1576 až 1610. Grafiky znázorňují krajiny,
město Prahu, návštěvníky Prahy, perská a další
poselstva. Vidíme portréty Rudolfa II. a lidí z jeho
blízkosti.
Výstava je otevřena denně kromě pondělí od 10
do 18 hodin.                                                    ET

sun dvou baterií tam a zpět v roce 1924 byl vyčíslen na
210000 Kč. I z těchto uvedených důvodů se hledala plocha,
která by umožňovala svojí velikostí výcvik zbraní s delším
dostřelem i účinností a hlavně maximálně dodrženou bez-
pečností. Brdy byly pro výběr nejpohodlnější, byly poměr-
ně blízko k Praze, nebylo nutné zdlouhavé vykupování roz-
tříštěných pozemků. Proti  zřízení dělostřelecké střelnice
se zdvihla vlna odporu. Jak píše Jan Čáka ve své knize
Střední Brdy krajina neznámá: „Takřka ve všech městech
a městečkách i vesnicích na obvodu lesů se pořádaly pro-
testní schůze, z nichž byly vládě odesílány ostré petice. Mi-
nistr národní obrany František Udržal se stal velmi kriti-
zovanou osobou....Na Nový rok 1925 bylo předloženo slav-
nostní provolání českých vědců na obranu ohrožených Brd
a brzy následovalo podobné prohlášení českých spisovate-
lů s úctyhodným počtem sto padesáti podpisů. Čteme tu
jména dnes již slavných klasiků: Eliška Krásnohorská,
Alois Jirásek, Karel Václav Rais...Protestovala Česká bo-
tanická společnost, Umělecká beseda ...a spousta dalších
institucí a sdružení.“ Vzhledem k této situaci požádalo Mi-
nisterstvo národní obrany vědecká pracoviště o znalecké
posudky k celému projektu dělostřelecké střelnice. Z ně-
kterých posudků vyzněly příznivé závěry pro realizaci
střelnice (zřízení by prospělo k zlepšení neutěšené hospo-
dářské situace obyvatelstva, v nejbližším okolí prostoru
klesá počet obyvatelstva se zanikáním těžby rud a uhlí)
z jiných naopak nepříznivé (srážkové vody z Brd se vsaku-
jí a sytí spodní vody v labské oblasti,- prof. V. Láska). Pro
zřízení hovořilo i několik dalších důvodů. Například vyho-
vovalo z hlediska finančního svým centrálním položením
v Čechách, tvar terénu byl podobný hraničnímu, tím by byl
výcvik přizpůsoben místům podobným při eventuelním vá-
lečném konfliktu a bylo  zde i výhodné železniční spojení.



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Únor 2013 11

PLESOVÁ SEZONA
Obecní ples se uskutečnil ve Staročeské hospodě 19. led-

na. Přes původní nejasnosti s kapelou nakonec hrála sku-
pina Deep Day a ne špatně. Byl to vlastně druhý ročník
obecního plesu, snad poznámka na plakátu „společenský
oděv vítán“ odradila některé tancechtivé páry, ale vyměnit
džíny za něco jiného může být i příjemné překvapení. Ná-
vštěvníků nebylo moc a prostoru na tanec tím pádem dost.
Taneční skupina taneční školy „Dohnal dancing“ zatanči-
la v průběhu večera dva společenské tance, zbytek zvládli
návštěvníci plesu.

Mnohem větší návštěvě se těšil již devátý ročník Pyža-
mového plesu v Obecnici. Jako tradičně hrála skupina
„A JE TO“ a předtančení tentokráte zajistila taneční skupi-
na taneční školy Obecnice s úpravou tance „Trnky brnky“.
V průběhu večera se uskutečnila soutěž, která překvapila
účastníky vlastně i pořadatele. Původně se šest párů při-
hlásilo na tanec kolem židlí, ale protože „změna programu
vyhrazena“, soutěž se změnila v závod dvou družstev, kte-
ré sváže ze svých oděvů delší provaz. Zpočátku se zdálo, že
jsou soutěžící zaskočeni, ale pak byli zaskočeni pořadatelé
tím, jak rychle nestačila délka sálu, když se soutěžící
do toho dali. Večer se protáhl do pozdních hodin a „pyžámek“
se jako vždy vydařil. Tak zase za rok ☺. Evas

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vít Vöröš

Anežka Šmídová Samuel Záchenský (matka Lucie Růžičková)
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Masopust v Obecnici má dlou-
hou tradici. Do roku 1989 se ko-
nal vždy na masopustní úterý
a krom tradičních masek míval
vždy nějaký ráz. Od roku 1990 do
roku 2006 masopustní tradice
usnula, ale našlo se pár nadšenců
a  masopust byl v roce 2007 obno-
ven. Doba se ale změnila a pra-
covní povinnosti nelze jednoduše
odsunout, proto se koná vždy
v sobotu před masopustním úte-
rý. Jen letos musel ustoupit tra-
dičnímu Nugetu, který se druhou
sobotu v únoru koná více než
30 let. Ale nic to nebránilo tomu,
aby proběhl stejně vesele, jako ty

Jubilea v únoru
slavili a slaví

Dagmar Uhýrková  75 let
Jarmila Sedláková  70 let

Jaroslava Rozsypalová 70 let
Ludmila Vimrová  50 let
Růžena Nelibová  65 let

Vlasta Š�astná  75 let
Helena Zapletalová  60 let

Anna Petráňová  50 let
Libuše Záborová  55 let

Jaroslav Makovec  70 let
Vlastimil Bryčka  60 let

Šimon Uzel  70 let

Jubilea v březnu
budou slavit

Jana Havelková  55 let
Zdeňka Zelenková  55 let
Irena Slančíková  75 let
Marie Vávrová  80 let
Vlastimil Vimr  75 let

Miroslav Labský  50 let
Miroslav Hrubý  70 let

Jan Zelenka  60 let
Josef Bendl  70 let

Karel Hrabák  80 let
Pavel Zelenka  65 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

sopustní koblihy, něco na zahnání zimy, něco na zahnání
žízně a na parkovišti čeká na všechny stánek s jitrnicemi
a zabijačkovou polévkou. K obecnímu veselí zde probíhají
vždy nějaké roš	árny masopustních masek a celý průvod
doprovází muzika. Jitrničky se dojí, pivko dopije a masky
se spolu s muzikou přesunou do místní Staročeské hospo-
dy, kde veselí pokračuje do pozdního večera. Letošní maso-
pust je za námi, těšíme se na příští. Evas

kraji parkoviště“,
„Naši furianti“ a letos
„Nebe, peklo, ráj“.
Tolik čertíků a andělů
se ve vsi nesejde ani
5. prosince. Holičský
tým je už tradiční, jen
letos se posunul k pro-
gresivní laserové tech-
nice. Tradičně jsou
v průvodu k mání ma-

předchozí. Po obnovení masopustního průvodu se účastni-
ly vždy tradiční, ale i mnoho netradičních masek a bylo
překvapení, co se doma po půdách objevilo za skvosty. Po-
stupně začaly průvody zase mít svůj ráz, jako „Vzbouření
obecnických žen a dobytí hory Sněhovka“, „Nemocnice na

OBECNICKÝ MASOPUST • 16. 2. 2013


