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DUBEN 2014

Obecnický
ZPRAVODAJ

Dubnové pranostiky nás posílají ohřát se kamsi za kamna,
většině z nás se ale moc nechce. Jednak ubývá uhlí, dříví a ji-
ných topných medií, jednak nás občas vyláká ven jarní sluníč-
ko. Oni sice dodavatelé začínají nabízet slevy na uhlí, ale jak
se říká, nechtějí tu slevu zadarmo, že? Zadarmo se můžete
ohřívat na jarním slunci nebo můžete zadarmo shazovat na-
bytá zimní kilča. To se takhle ráno řádně navléknete a zpotí-
te se při škrábání námrazy na sklech auta. Odpoledne zase
stačí trochu rychlejší chůze a řádně oblečeni se na jarním
slunci zpotíte, jako ráno při škrábání. Jsou mezi námi i tací,
kteří za kamna vůbec nelezou, zimy se nebojí a naopak mají
pocit, že letos si jí málo užili. Proto většinou tito podivíni
a podivínky vyráží do ciziny na hory. Nejlépe do Alp do Ra-
kous, Francie nebo Itálie. Jsem také podivín. Prvně jsme jeli
vyzkoušet italské sjezdovky. Sněhu ještě habaděj, počasí jak
u moře, italská organizace sice skřípala, ale lidí všude fůra
a hlavně Poláků. Nešlo o naše obecnické občany, ale o oprav-
dové občany z Polska. Chvílemi jsem jim i rozuměl. Nasávají
stejně jako my Češi. V jedné z hospůdek jsme měli zajímavý
zážitek. Na stolech stály vysoké skleněné válce s pípou, kte-
ré vám naplnili několika litry piva a každý si natáčel do skle-
nice kolik unesl. U toho na stole ošatky s buráky a po celé
hospodě, po zemi i po stolech se všude válely ve velké vrstvě
slupky. Strop byl stylově pokrytý pytli z dovezených buráků.
Já měl slupky i ve své bujné kštici, protože jsem kamarádům
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předváděl, jak se po česku mezi pivky odpočívá. U nás by se
takové, jak říkám „knofhof“, mohlo také zavést. Ovšem nara-
zíte li někde u nás v hospůdkách na Nerva nebo Evase, vypa-
dá to s těmi buráky úplně stejně. Když jsem vzpomněl „brý-
lovou expertku“ Evase, zase se vyznamenala. Tedy jaksi zase
se přišlo brýle. Nevzalo se pouzdro a při lehkém pádu na sva-
hu lehké drahé brýle utrpěly lámací úraz. Posléze, když se
při balení nemohl najít sáček, do kterého bylo torzo uloženo,
byl jsem osočen, že jsem jej zašantročil. Tvrdě jsem se bránil:
„Já nic, já ti sáček dával do ruky.“ Žena naštvaná, brýle nikde,
až jsem náhodně otevřel futrál od svých brýlí. Ejhle. Okamži-
tě jsem hodil výhybku a sladce pronesl.: „Já ti je tam uložil,
aby se jim nic nestalo“. „Ty už mě pěkně..ehm... ! To raději
nebudu psát, že? Když to však přeložím do chlapské mluvy,
chtěla říci, že ji za těch skoro čtyřicet let vůbec neštvu. Ne-
dávno se to potvrdilo a potvrdilo se i to, že v partnerském
vztahu je potřeba někdy ustoupit (partnerce). Opravoval
jsem v práci něco na počítači a jen tak mezi řečí jsem utrou-
sil, že se mi nelíbí, že se všude okolo válí takové ty papírky
s poznámkami. „Koukej mi do očí, to nemyslíš vážně, že ten
počítač nejde kvůli těm papírkům.“ „Já to přeci neřek‘.
„Řekl jsi to!“ „Fakt jsem to neřekl.“ „To je jedno, ale určitě
sis to myslel.“ Ustoupil jsem. A vy přátelé také ustupte od
jarních hádek a svárů, jaro je přece stvořeno k lásce a k usmi-
řování. I s vlastními milovanými manželkami.                    bs

STAROČESKÉ MÁJE
sobota 17. 5. 2014
začátek ve 14 hodin
na návsi
Srdečně zveme všechny
naše občany do průvodu
i jako diváky.

Pořádá Obecní úřad Obecnice
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Odvoz nebezpečných složek
komunálního odpadu

v roce 2014

30. dubna
v Obecnici a v Oseči

v době od 15.00 do 16.00 hod.

KONTROLA KANALIZACE
Při provozování čistírny odpadních vod se stále potýká-

me s velkým problémem, kterým je natékání deš�ové (ba-
lastní) vody do splaškové kanalizace. Tato voda výrazným
způsobem ovlivňuje chod ČOV. Jednak ochlazuje vodu, kte-
rá přitéká na čistírnu a dále hydraulicky zatěžuje ČOV
a ta není schopna při déle trvalejším dešti zvládat velké
množství přitékající vody. Toto nejen ovlivňuje chod čistír-
ny, ale dostáváme se i do problému s povoleným množstvím
vypouštěné vyčištěné vody, které je dáno vodoprávním úřa-
dem a je kontrolováno státní inspekcí životního prostředí
a správcem povodí. Pro informaci několik čísel. Množství
vody, které proteklo čistírnou za rok 2013 bylo 82 tis. m3.
Přitom množství vyfakturované za stočné je 34 tis. m3.
Toto množství vody odpovídá tabulkovým hodnotám, kte-
ré udává vyhláška ministerstva zemědělství. Rozdíl mezi
vodou vyčištěnou a vodou vyfakturovanou je takzvaná
voda balastní, která ČOV pouze zatěžuje a zvyšuje náklady
na její chod. Proto je nutné, aby si majitelé nemovitostí
zkontrolovali své domovní kanalizační přípojky a případné
napojení okapů a jiných zdrojů balastní vody odstranili.
Tato povinnost je dána kanalizačním řádem na který
je odkaz ve smlouvě o odvádění splaškových vod. Proto, aby
bylo omezeno natékání velkého množství balastní vody na
ČOV, provede obecní úřad v průběhu následujících měsíců
kontrolu kanalizačního potrubí kamerovým systémem.

Dále upozorňujeme majitele nemovitostí, aby překontro-
lovali napojení všech zdrojů odpadní vody v domácnosti na

kanalizaci, a tam, kde se není možno napojit na kanaliza-
ci, aby tyto odpadní vody vedli do odpadní jímky. Pokud
zjistí nějaký problém, aby jej v co možná nejkratším termí-
nu odstranili a předešli tak možným postihům ze strany
orgánu ochrany a kontroly životního prostředí (v našem
případě MěÚ Příbram odbor životní prostředí), který má
právo kontrolovat dodržování nakládání s odpadními vo-
dami. V loňském roce již u nás takováto kontrola proběhla
v zahrádkářské kolonii Na Cejnovně.

Žádáme majitele nemovitostí, aby ke kontrole svých ka-
nalizačních systémů přistoupili zodpovědně a nedostatky,
které zjistí, popřípadě o kterých již v této chvíli ví, odstra-
nili v nejkratší možné době. Předejdou tím problémům
a nepříjemnostem.  Josef Karas

Trochu historie k letošnímu 620. VÝROČÍ OBECNICE
Vážení čtenáři a příznivci Obecnického zpravodaje,

v dubnovém čísle nebudou vytištěny články z historie
obce, ale předvedu vám některé z pokladů, které se zachrá-
nili od různých lidí, vážících si historie vlastní i obecní.
Mám trochu problém s poznáváním lidí, kteří se na foto-
grafiích vyskytují, jelikož jsem se narodil v Příbrami
a v obci žiji  pouhých pětadvacet let. Docela bych byl rád,
kdyby se některé z dokumentů podařilo popsat a poté zalo-
žit do archivu obce. Prosím nevyhazujte a neničte jakéko-
liv fotografie či doklady, a pokud se jich chcete zbavit, rádi
je přijmou na obci nebo takoví nadšenci jako jsem já či
Jenda Zelenka (Bábiňák).

První foto je z pozůstalosti po panu Antonu Smrčkovi
a myslím, že on je na ní možná také vyfocen, z učitelů je
vlevo pan Metoděj Záborec a vpravo nevím.

U tohoto fota si nejsem jist ale mohla by to být jedna
z obecnických kapel.

Zde je jasné kde je foto pořízeno, za ta léta se hospoda
skoro nezměnila. V popředí je právě pan Anton Smrček
ostatní pozná možná někdo z vás? ☺ bs
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Z d r a v í m  v š e c h n y  č t e n á ř e  O b e c n i c k é h o
z p r a v o d a j e ,
měsíc nám zřejmě odvál už jarní vítr, a tak opět přinesu
aktuální informace, co se u vašich hasičů událo. V neděli
16. března jste snad všichni potkali někoho z nás, to jsme
vás chtěli pozvat na naší zábavu, která se konala týden
poté. Počasí nám opět moc nevyšlo, protože byla celkem
zima, a to v půlce odpoledne začalo ještě pršet. Chtěl bych
tedy všem zúčastněným poděkovat za jejich obětavost, že
i v tomto počasí vyrazili.

Týden po tom se tedy konala naše Hasičská zábava, na
kterou jsme již tradičně měli přichystanou tombolu. Ten
kdo dorazil, mohl opět vidět prezentaci fotek z akcí minu-
lých let. Velice nás mrzelo, že sál byl zaplněn pouze cca
z poloviny, což u této akce nebývá zvykem. I tak večer pro-
běhl pohodově a snad i s jinou kapelou se líbil. Tombola se
také prodala rychle (možná rychleji než v jiných letech).
Ti co, se dostavili na zábavu, mohli hlasovat o nejhezčí
obrázek v mnoha kategoriích. Od školy jsme měli první
stupeň a poté ještě školku. Všechny nejlepší práce jsme
odměnili.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Po každé akci musí přijít i úklid, a tak jsme hned v neděli
vyrazili, abychom sundali obrázky, které škola ještě posílá
na jinou soutěž, a sál trochu upravili. Samozřejmostí bylo
sundání věcí na dataprojekci či uklizení „zbytků tombo-
ly“. Všem, kteří se aktivně zapojili jak na přípravách, ve-
čeru a úklidu, moc děkuji. Bez pomoci mnoha členů by-
chom takovouto akci nedokázali uskutečnit.

Někteří si toho všimli, někteří ne, ale naše Ďáblíky jsme
prozatím museli pozastavit. Boužel se nám odhlásili někte-
ré děti, a tak se čtyřmi dětmi boužel nemůžeme jít do žádné
soutěže. Pokud budeme mít opět dostatek dětí v nějaké ka-
tegorii, tak jsme schopni to opět rozjet.

V případě zájmu, či otázek nás můžete kontaktovat na:
dab l i c i . obecnice@gmai l . com. Snad se to někdy
podaří, protože z našeho okolí jsme největší vesnice, a jako
jediní nemáme děti.

A co nás ceká do budoucna? V nejbližší době nás určitě
uvidíte při čištění koupaliště, což je v podstatě naše první
jarní akce, ale určitě jich bude v obci mnohem víc.

S přáním pěkného jara
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Jak na svět přicházejí tanečníci
Dancing Crackers

Dne 21. března 2014 se objevili v tělocvičně Masarykovy
základní školy Obecnice čtyři tanečníci z taneční skupiny
Dancing Crackers s programem nabitým tancováním. Uve-
dená skupina se zaměřuje na streetdance. Její zakladatel
Jarda Havelka spolu s Markem Heřmanem nás naučili
krátkou sestavu ve stylu Hip Hop. V tělocvičně vládla po-
hodová atmosféra. I když zpočátku byli účastníci trochu
zamlklí, později si nácvik i ukázky užili.

Dancing Crackers pro žáky připravili také různé soutěže
o ceny. Někteří kluci a holky (od I. do IX. třídy) se přihlá-
sili na trénink a odhodlali se chodit na lekce tance pravi-
delně každý týden. A to je dobře. Alespoň se budou věnovat
pohybu.

Martin Bíza
VII. třída

ŠKOLA PLNÁ MELODIE
Ve středu 26. března přijeli mezi žáky Masarykovy zá-

kladní školy Obecnice dva hudebníci s programem Objev
svůj rytmus. Nejdříve jsme se všichni společně rozcvičili, a
to tak, že jsme mrkli levým okem a pak pravým okem a po-
dobně. Veselá nálada se rozproudila a výuka mohla začít.
Zaujalo nás, na co všechno se dá hrát. Obdrželi jsme různé
„šejkry“, plastové trubky, bubínky všech tvarů a velikos-
tí, triangl atd. Zajímali jsme se o to, jak se všechny ty ná-
stroje používají, a protože se jednalo o interaktivní pro-
gram, brzy jsme se vše dozvěděli. Snažili jsme se dodržet
při hře udávaný rytmus, sledovat dirigenta či tanečnici
Veroniku. Také jsme reagovali na obyčejný míč – když se
dotkl země, spustili hráči na bubny, když byl vyhozen do
vzduchu, ozvaly se tiché nástroje. Je to zajímavé, ale zněli
jsme jako sehraný orchestr. Když jsme bubnovali, mysleli
jsme si, že se třese celá škola až v základech. Většina z nás
má hudbu ráda, a tak jsme měli z našeho muzicírování
dobrý pocit, dokonce nám to zvedlo náladu. Program se
nám moc líbil.

Tereza Kiliánová, Adéla Novotná, VI. třída

Oslavili jsme Mezinárodní den dětské knihy
Dětské knížky mají svůj svátek vždy druhého dubna. Jak

proběhla letošní oslava v Masarykově základní škole Obec-
nice?

Slavnostně i pracovně. Nesla se v duchu tématu Jak se
dělá kniha. Žáci se seznamovali s tím, jakou cestou projde
kniha od nápadu autora až ke čtenáři. Představili si profe-
se, které se na vzniku i výrobě knihy podílejí. Nezapomně-
li ani na prezentaci svých nejoblíbenějších knih, jejich
autorů a ilustrátorů. Přinesli na ukázku nejstarší knihy

(pokračování na str. 4)
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(pokračování na str. 5)

i oblíbené knihy rodičů či prarodičů, jedna dívka dokonce
ukázala ostatním knihu, kterou pro ni vytvořil tatínek.
Stranou aktivit nezůstala ani nakladatelství dětských
knih, v jejichž čtenářských klubech jsou i žáci naší školy.

Nejvíce pozornosti věnovaly děti produkci nakladatelství
Albatros, slaví totiž 65. narozeniny a Klub mladých čtená-
řů Albatrosu 50 let. Děvčata a chlapci z osmé třídy připra-
vili program pro první stupeň. Na osmi stanovištích
v knihovně Spolkového domu děti plnily různé úkoly,
získávaly nové informace o knihách, procvičovaly si své
dovednosti z oboru a pod dohledem knihovnice paní Kate-
řiny Šefflové trénovaly základní pravidla pro vyhledávání
knih. Oslava se vydařila a většina dětí prokázala, že jim
knihy nejsou lhostejné. Mgr. Anna Kadlecová

NOC S ANDERSENEM 2014
Noci s Andersenem, která se konala z pátku 4. 4. na so-

botu 5. 4. 2014, se v Masarykově ZŠ účastnilo 60 žáků
a 6 učitelů. Do této akce jsme se zapojili již po deváté. Ten-
tokrát jsme zvolili téma Hmyz v podání Ondřeje Sekory.
Všichni jsme se převtělili do postaviček říše hmyzu. Sešlo
se zde hodně mravenců, berušek, čmeláků, motýlů, ale
objevil se i brouk Pytlík, cvrček, hovnivál, pavouk a koník
luční. Hmyzí osazenstvo si vzájemně nekonkurovalo,
naopak pilně spolupracovalo ve skupinkách při plnění růz-
ných úkolů. Prokázalo pohybovou zdatnost i bystrou

Oslavili jsme Mezinárodní den dětské knihy
(dokončení ze str. 3)

mysl, šla jim od ruky i práce všeho druhu (není divu, vždy�
tu bylo tolik Ferdů Mravenců). Závěrem zahrála hmyzí
kapela a za doprovodu světlušek - lampionů - se všichni
vydali na obvyklou obchůzku vesnicí. Následovaly ještě
pohádky o Ferdovi a pak společné nocování. Ráno každý
účastník obdržel pamětní list a upomínkovou pohlednici.
Noc s Andersenem se i tentokrát líbila.

Mgr. Eva Bízová

JARNÍ EKOLOGICKÝ TÝDEN
Od 7. do 11. dubna 2014 probíhal v Masarykově základní

škole Jarní ekologický týden. Vyučování v jednotlivých tří-
dách bylo zaměřeno na ekologické chování a rozšíření vě-
domostí o přírodě. Děti se účastnily mnoha akcí, které obo-
hatily jejich dovednosti. O průběhu některých činností si
můžete přečíst v krátkých zprávách.

Exkurze do Čapího hnízda
V pondělí 7. dubna 2014 se vybraní žáci Masarykovy ZŠ

Obecnice vydali na farmu jménem Čapí hnízdo. Nachází se
u Olbramovic. Cesta byla krásná, i když všichni známe
české silnice. Přece jen jsme dorazili ke svému cíli. Hned
na místě jsme užasli, protože jsme se zakoukali na velkou
dráhu lanového centra. Ale kvůli té jsme nepřijeli, takže
jsme zaměřili pozornost na zvířata. Těch jsme tu viděli
opravdu spoustu. Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí ze
života některých zvířat. Informace nám předávala paní lek-
torka, která nás provázela. Někteří žáci byli tak nadšení,
že projevili zájem a chtěli si zvířátka i koupit a starat se
o ně doma. To ale nebylo možné. Po výukovém programu
jsme běželi k lanové dráze, abychom se mohli i vydovádět.
A místo živých zvířátek jsme si koupili ve stánku nějaký
suvenýr. Akce se nám velmi líbila.

Aneta Veverková, Tomáš Pokorný, VI. třída

Navštívili jsme zoologickou zahradu
v Plzni

V úterý 8. dubna jsme v rámci Jarního ekologického týd-
ne navštívili zoologickou zahradu v Plzni. S tématem  Ob-
ratlovci jsme obešli několik pavilonů i ohrad, kde se zá-
stupci obratlovců nacházejí. Nejvíce se nám líbilo dvoumě-
síční mládě nosorožce – Maruška. Možná jste ji i vy viděli
v televizních zprávách. Ale každému se líbí něco jiného,
někdo obdivoval lemury, jiný ptáky, další varana. Mně se
nejvíc líbil malý klokánek, který měřil asi 15 cm. Byl velmi
roztomilý a málem jsem ho přehlédl, protože byl drobouč-
ký. Po zoo nás provázel odborný průvodce, a tak jsme se
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Navštívili jsme zoologickou zahradu
v Plzni
(dokončení ze str. 4)

dozvěděli mnoho nových informací. Na konci trasy jsme si
vše zopakovali a lektor nás přezkoušel, aby zjistil, co jsme
si zapamatovali. Určitě jsme si odnášeli hodně zážitků.
Na své si přišli milovníci zvířat, ale i všichni ostatní.

Karel Lukáš, VI. třída

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU – Pět klíčů
k tajemství pyramidy

Tak se jmenuje desková hra, kterou jsme si měli možnost
zahrát v rámci školního turnaje tříd druhého stupně. Hra
je zaměřená na podporu rozvoje zdravého životního stylu
dětí (ale i dospělých), poskytuje zásady zdravé výživy.
Pomáhá nám přemýšlet o tom, jak žijeme, a můžeme si
upravit svůj jídelníček i denní režim. Ve dvou na sebe na-
vazujících úrovních může hrát až pět hráčů. Vítězí ten,
kdo dosáhne pozice Generál Zdravé 5.  Soupeření nás
všechny moc bavilo. Zjistili jsme, co víme a co nevíme, do-
zvěděli jsme se některé nové údaje. Nejlépe hru zvládli žáci
sedmé třídy, během chvíle pět z nich dosáhlo na nejvyšší
hodnost.

Jak jsme se k této hře dostali? Už druhým rokem spolu-
pracujeme se Zdravou pětkou, učíme se základy zdravé
výživy a zkoušíme vařit pod vedením lektorky Zdravé 5
pěkně upravená a jednoduchá jídla. Turnaj proběhl jako
součást soutěže Zla�áci Zdravé 5, do které jsou zapojeni
žáci sedmé třídy. Ti ještě skládali písničku, aby ji mohli
zarepovat, a připravují si zdravý recept, podle kterého při-
praví pokrm.

Nikola Paleníková, Lucie Suchánková, IX. třída

KAM PTÁCI LETÍ II
Dne 10. 4. 2014 naši školu navštívili lektorka Pavlína a

chovatel Viktor ze společnosti Ornitas. Všichni jsme je již
dobře znali, protože u nás byli v letošním školním roce na
podzim s přednáškou Kam ptáci letí I – Afrika. Tentokrát
jsme si povídali o ptácích, kteří odlétají do Středomoří.
Opět jsme viděli některé vycpané exempláře, ale i živé zá-
stupce ptačí říše. Přednáška byla doprovázena zajímavými
prezentacemi. Zjistili jsme schéma hlavních migračních
cest nejznámějších druhů tažných ptáků. Prohlédli jsme si

havrana polního, kalouse ušatého, holuba hřivnáče a husu
velkou. Slyšeli jsme hlasy různých ptáků a divili se hej-
nům, která vytvářejí špačci nebo havrani. Některé druhy
ptáků, o kterých jsme si povídali, můžeme vidět i slyšet
právě v našem okolí. Přednáška se nám líbila, stejně jako
minule. Ocenili jsme přístup obou přednášejících i to, že
jsme si některé ptáky mohli prohlédnout zblízka a pohla-
dit si je. Velmi nás potěšilo, že oba přednášející chválili
naši pozornost a chování během prezentace.

Jitka Ptáčková, Leona Štamberková, IX. třída

Učili jsme se, jak vyzrát na klíš	ata
7. dubna se konal Světový den zdraví. Letos byl zaměřen

hlavně na předcházení nemocem, které jsou přenášeny
klíš�aty.

Státní zdravotní ústav připravil akci Malé příšerky, vel-
ká hrozba. V naší škole jsme tuto akci využili. Prevence
není nikdy dost. Sledovali jsme prezentaci o nebezpečí klíš-
�ové encefalitidy a Lymeské boreliózy, vyzkoušeli jsme si
svou pamě� v kvízu o prevenci, luštili jsme křížovky k té-
matu. Zajímalo nás, jak klíště správně vyndat a jak se před
ním chránit. Poté jsme dostali za úkol připravit si módní
přehlídku – oděvy, ve kterých bychom šli do lesa (funkční
i vtipné). A tak jsme si přinesli obleky, předvedli se spolu-
žákům a vysvětlili jim, proč jsou dobré právě proti klíš�a-
tům. Docela jsme se pobavili, i když jsme se vlastně učili.

Na očkování, dobrý repelent, správný oděv a bezpečný
pohyb v přírodě bychom v rámci svého zdraví zapomínat
neměli. Jaroslav Zapletal, Petr Šlapák, VIII. třída
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(dokončení ze str. 5)

3D PLANETÁRIUM
V pátek 11. dubna se v tělocvičně rozložilo 3D mobilní

planetárium. Prostřednictvím promítání vzdělávacích fil-
mů se žáci dozvěděli informace z astronomie, fyziky, opti-
ky. Byl to nevšední zážitek, protože jsme se učili vleže, a to
se jen tak nestane. Nejvíce nás zaujalo pozorování oblohy
a složení dalekohledů i práce observatoří.

KOSTEL V PRAZE VE ZLÍCHOVĚ
Když přijíždí-

me z Příbrami do
prahy po Stra-
konické, vidíme
na levé straně na
kopci kostelík,
před nímž stojí
socha sv. Jana
Nepomuckého.
Nevysoký , ale
strmý devonský
vápencový kopec
se kdysi jmeno-
val  svatoštěpán-
ský, nyní podle
pražské čtvrti
Zlíchovský. Pů-
vodně zde stávala románská kaple, o které je první pí-
semný záznam z roku 1257. Na přelomu 14. a 15. století
jej smíchovští kartuziáni goticky přestavěli. V roce 1624
kostelík zakoupili jezuité z pražského Klementina.
Ti jej později zbořili a na jeho základech postavili barok-
ní kostel, který se dochoval až do dnešních dnů. Zasvě-
tili jej sv. Filipu a Jakubovi, což se stalo 5. 5. 1714.
Po cestě ke kostelu od tramvaje, která směřuje na Ba-
randov jedeme kolem pískovcového sloupu se soškou
Panny Marie Svatohorské z 18. století.                       E.T.

Ani v měsíci březnu naše MŠ nezahálela. Přijali jsme
nabídku od studentek z DAMU na divadelní představení
„Jaro v moři“. Tento divadelní projekt se skládal z několi-
ka částí. Děti nejdříve shlédly pohádku, o které jsme si
později vyprávěli, pak se naučily zpívat „Rybabí píseň“,
zatančily si na melodii, která připomínala šumění moř-
ských vln, pohybem rukou ztvárnily mořskou faunu a fló-
ru.

A nakonec si zahrály  hru „ Na žraloky“. Divadelní do-
poledne jsme prožili v tvůrčí a radostné atmosféře.

MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Ale nezůstali jsme pouze u jednoho projektu. Další dopo-
ledne jsme strávili s lektorkou z OFČR  Hrachov, která
nám ukázala zázraky a divy jarní přírody. Povídali  jsme si
o květinách a rostlinách, které se probouzejí ze zimního
spánku, o vývojových stádiích žáby,  na které jsme si za-
hráli, přiřazovali jsme mlá�ata zvířat k jejich rodičům.
Závěrem jsme si vyrobili symbol jara – kuřátka klubající
se ze skořápky.

Také jsme si udělali výlet do Bukové u Příbrami, kde
nám v Čechově stodole  ukázali velikonoční zvyky a tradi-
ce. Děti si namalovaly sádrové vajíčko a upletly pomlázku.

(pokračování na str. 7)
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Mateřská škola
(dokončení ze str. 6)

Koncem měsíce března a začátkem dubna jsme s dětmi
připravovali  velikonoční jarmark. Děkujeme všem rodi-
čům, kteří se s námi podíleli na jeho přípravě.

Dále se nám ve spolupráci s rodiči podařilo dovybavit
školkovou zahradu. Z nových doplňků mají děti obrov-
skou radost!!

NOC S ANDERSENEM
V naší knihovně se úpl-

ně poprvé konala noc
s Andersenem. Letošním
patronem noci, byl komi-
sař Vr�apka od Petra
Morkese. Naše noc začí-
nala opékáním špekáčků
a jen tak, tak se to stihlo,
než začala bouřka, která
nás zahnala do knihovny.
Nejprve jsem dětem pově-
děla, kdo je komisař Vr-
�apka a kdo je pan Petr
Morkes. Děti měly k je-
jich práci knihu Tajem-
ství mahárádžova vejce a sebrané spisy 3 od Petra Morke-
se. Potom děti luštily křížovky, kvízy, hledal se pachatel
a kreslilo se. Když přestalo pršet, vyrazilo se na procházku.
Děti se prošly naší noční Obecnicí a protože stále hledají
dobrodružství, prosily, aby mohly jít někam, kde vůbec
nesvítí žádné světýlko. Takže se naše procházka protáhla
ještě směrem k Octárně. Po příchodu ještě děti hrály pan-
tomimum a potom se četlo na dobrou noc. Myslím, že se

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Každou středu se od 14.00 do 16.00 hodin koná setkává-

ní seniorů. Jsem velice ráda, že na toto setkávání chodí
čím dál víc zatím seniorek a že se jim u nás líbí. Povídáme
o kronice, prohlížejí se fotky, luští se křížovky, vyrábíme,
něco na zub se upeče no prostě fajn. Toto setkávání senio-
rů není jen pro seniorky ale také pro seniory. Tímto vás
srdečně zveme na společné setkávání a přij�te mezi nás.

naše první noc s Andersenem
vydařila a už te� se těšíme na
další.

Zájmový kroužek
Děti ze zájmového kroužku se

tentokrát učily vyrábět veselé
kolíčky. Práce jim šla od ruky
a tak není divu, že měly krásné
výrobky. Musím říci, že jsou
opravdu moc šikovné a je vidět,
že je baví vyrábět a učit se nové
dovednosti. Zde je malá ukázka.
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KNIHOVNA
(dokončení ze str. 7)

Knihovna představuje knihu
MARLEY A JÁ
aneb život s nejhorším psem na světě.
Napsal John Grogan

Co je to za rodinu bez věrného, dobře vy-
chovaného klidného psa? Labrador Mar-
ley má však k takovému psímu hrdinovi
daleko. Když si ho John s Jenny přivedou
domů, nestačí se divit. Kde je ten mírný, inteligentní a při-
způsobivý pejsek, kterého slibovaly kynologické příručky?
Už první jízda autem se promění v malé dobrodružství
a překvapení pokračují: Kdo to roztahal po bytě celou roli
toaletního papíru? Kam se poděly ubrousky, papírové ka-
pesníky, účtenky, korkové zátky, svorky na papír a šacho-
vé figurky? Proč má židle najednou jen tři nohy?
Marley kosí ocasem sklenice a zarámované fotografie,
ohryzává nábytek, vyhrabává květiny na zahradě, leze
do odpadkového koše, skáče na lidi a loudí u stolu, hraje si
na potápěče v misce s vodou, škrtí se na vodítku, čmuchá,
funí, slintá a očůrává kdeco a kdekoho. A navíc roste jako
z vody. Přesto na něj John s Jenny nedají dopustit a s vel-
kou láskou i pochopením líčí Marleyho veselé kousky
i dojemné chvíle z jeho stáří a nemoci. Život s ,,nejhorším
psem na světě“ totiž není žádná nuda.

DĚTSKÝ KOUTEK SLUNÍČKO

Kurz s Blankou
Na minulém kurzu jsem se naučila malovat žehličkou
a voskovkama. Správný název této techniky je enkausti-
ka. Tato technika mne velice zaujala je perfektní třeba
na odreagování.
Příští kurz se bude konat v pondělí 5. 5. 2014 od 17 hod.
Zvolená technika je nešitý patchwork věnec.

Děti, které navštěvují dětský koutek, jsou
opravdu hravé, šikovné a mají rádi malová-
ní. Rozložila jsem dě-
tem velký papír na
podlahu, dostaly do
ruky štětce, vodovky
a nechala jsem volný
průběh jejich fanta-
zii. Děti to náramně
bavilo a pěkně se vy-
řádily. Je pravda, že
některé dítko malo-
valo i po sobě ale tok
této zábavě patří. Je-
jich obraz se jim moc
povedl a je vystaven
ve spolkovém domě.

KVÍZ na duben
l. Jediným přirozeným satelitem Země je

a) Měsíc  /  b) Slunce  /  c) Saturn
2. Sluneční soustava má planet

a) devět  /  b) osm  /  c) sedm
3. Do průměru Slunce by se Země vešla asi

a) 110x  /  b) 70x  /  c) 85x
4. Ze Slunce k Zemi doletí světlo téměř za

a) půl minuty  /  b) jednu a půl min.
c) osm a půl  min.

5. Největší planeta sluneční soustavy je
a) Mars  /  b) Uran  /  c) Jupiter

6. Venuše se jmenuje také
a) Jitřenka  /  b) Večernice  /  c) obojí

7. Co z následujícího je správná odpově�?
a) každá planeta sluneční soustavy má alespoň jeden
měsíc  /  b) měsíc má jen Země  /  c) Merkur a Venuše
nemají měsíce

8. Ohon komety směřuje vždy
a) ke Slunci  /  b) od Slunce
c) dozadu za pohyb komety

9. Halleyova kometa se vrací jednou za
a) 66 let  /  b) 76 let  /  c) 86 let

10. Nejmenší planeta sluneční soustavy je
a) Země  /  b) Neptun  /  c) Merkur

Příjemné jarní luštění pod jasnou oblohou přeje Evas
Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje.

Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček – Ernestinum, Tyršova 106, 261 01 Příbram I.
www.galerie-drtikol.com  / Tel. 318 632 628, 603 518 015
pořádá výstavu z cyklu Dvojice

VLADIMÍR SUCHÁNEK - BAREVNÉ
LITOGRAFIE + MARTIN SUCHÁNEK
- FOTOGRAFIE

25. 4. – 8. 6. 2014, otevřeno denně kromě pondělí
od 9 do 17 hodin

Zahájení ve čtvrtek 24. 4. 2014 v 17 hodin
Úvodní slovo k výstavě PhDr. Filip Wittlich
Vystoupí Veronika Suchánková, zpěv, klavír
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Divoká krása skalních soutěsek

Česká republika se může pochlubit celkem čtyřmi národ-
ními parky. Ty dva nejznámější (a největší) – Krkonošský
národní park a Národní park Šumava – si asi každý z nás
hned vybaví. Tu druhou polovinu pak tvoří Národní park
Podyjí a Národní park České Švýcarsko. Co to ale vlastně
ten „národní park“ je? Zákon č. 114/1992  Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve svém § 15, odst. 1, definuje národní
park jako „rozsáhlé území, jedinečné v národním či mezi-
národním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené
nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž
rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vě-
decký a výchovný význam“. Dnes se vypravíme do posled-
ně jmenované oblasti – do Národního parku České Švýcar-
sko, který je naším nejmladším národním parkem.

Oblast Národního parku České Švýcarsko se rozkládá
v Ústeckém kraji, v okrese Děčín, v bezprostřední blízkos-
ti hranice se Spolkovou republikou Německo, kde navazu-
je na Národní park Saské Švýcarsko. Se svojí rozlohou 79 km2

je Národní park České Švýcarsko druhý nejmenší u nás
(menší Národní park Podyjí má rozlohu 63 km2) a jeho
vznik se datuje k 01. 01. 2000. Hlavním předmětem ochra-
ny jsou unikátní pískovcové útvary jako např. mohutné
skalní věže, brány, stěny, rokle, města a bludiště, které
vznikly v důsledku erozí křídových mořských sedimentů,
vyzdvižených na povrch v období čtvrtohor v důsledku al-
pinského vrásnění. Nádhernou ukázkou těchto miliony let
trvajících geologických změn a symbolem celého národní-
ho parku je zcela určitě Pravčická brána. Neméně důleži-
tým předmětem ochrany je fauna a flóra, vegetující v této
oblasti. Z dřevin je to především původní buk lesní a dnes
již vzácná jedle bělokorá. Z živočišné říše je to pak rys
ostrovid, kamzík horský, čáp černý a sokol stěhovavý, břehy
opět obývá mlok skvrnitý a především v říčce Kamenici se
opět začíná dařit lososu obecnému.

V oblasti Českého Švýcarska jsme podnikli několik krás-
ných a zajímavých výletů, ale tento z nich byl asi nejatrak-
tivnější. Výchozím místem byla Mezní Louka, přes kterou
prochází silnice z Hřenska do Vysoké Lípy a dále do Jetři-
chovic. Zde, u Hotelu Mezní Louka, je také možnost bez-
problémově zaparkovat a před výletem načerpat potřebné
informace v místním turistickém a informačním centru.
Cílem našeho výletu byla Divoká a Edmundova soutěska,
které se nacházejí na říčce Kamenici, jenž v Hřensku ústí
do Labe. Po dlouhou dobu byla oblast kolem Kamenice jen
těžko přístupná a byla opředena tajemstvím. Místu, kde
končila stezka a dál už  pokračovaly jenom skály a voda,
se dokonce říkalo Konec světa. Pokusy proniknout dál po-
važovali zdejší lidé za bláznovství či dokonce za bezbož-
nost. Soutěsky na Kamenici představovaly dlouhou dobu
velkou překážku, kterou museli obyvatelé pravobřežních
osad Mezná a Vysoká Lípa každou neděli překonávat na
cestě do kostela v Růžové. Teprve koncem 19. století byla
Kamenice lépe prozkoumána a zanedlouho sem přišli první
turisté. Jak jsem se v jedné knize dočetl, tak tomu všemu
předcházela zajímavá příhoda – v roce 1877 se v hřenské
Hospodě U Zeleného stromu vsadilo pět odvážlivců, že
proplují soutěskami na vorech. Odvážný záměr ve zdraví
splnili, a to byl podnět k turistickému zpřístupnění atrak-
tivních míst. V roce 1890 byla slavnostně otevřena Edmun-

dova neboli Tichá sou-
těska a o 8 let později
Divoká soutěska.
V roce 1964 byly obě
soutěsky za vydatné po-
moci Československé li-
dové armády důkladně
zrekonstruovány.

Na Mezní Louce jsme
vyhledali turistický
rozcestník, od kterého
jsme po modré značce
vyrazili do údolí říčky
Kamenice. Asi po 1,5 ki-
lometru jsme modrou

značku opustili a napojili jsme se na žlutou značku,
po které jsme došli k přístavišti loděk v Divoké soutěsce.
Následující úsek soutěsky je možné zdolat pouze na lo�ce,
plavba je dlouhá 450 metrů, a během plavby je možné spat-
řit skalní útvary s názvy Lední medvěd, Želva, Chameleon
nebo Žralok. Další část cesty přes rozcestí Mezní můstek
lze opět zvládnout po souši až k bývalé turistické chatě,
kde je možnost občerstvení. Zde jsme se opět nalodili
a pokračovali v plavbě po 960 metrů dlouhém neschůdném
úseku Edmundovy soutěsky. I zde je možné spatřit mnoho
zajímavých skalních útvarů, jako např. Sloni v ZOO,
Kamenná rodinka, Žabák či Vodníkovo křeslo. Velmi
atraktivní je i umělý vodopád, který převozník spouští
pomocí provázku. ☺ Následná část stezky je lemována pře-
vislými skalami, prochází třemi tunely a nakonec doprová-
zena říčkou Kamenicí vyústí v Hřensku poblíže Restaurace
Klepáč. Tento nenáročný 7 kilometrů dlouhý výlet by si
neměl nechat ujít nikdo, kdo tuto nádhernou oblast České-
ho Švýcarska navštíví. Myslím si, že toto jedinečné území
na severu Čech se plným právem může pyšnit statutem
národního parku – zaslouží si to.

P.S. Z Hřenska na Mezní Louku jsme se vrátili autobu-
sem …☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY  •  Jarní zkoušky našeho těla
Ne každému přináší příchod teplejších dnů jen

radost, alergici mají z příchodu jara dokonce
obavy. Alergik je člověk, který reaguje nepřiměřenou
obrannou reakcí na zcela neškodné podněty zevního pro-
středí. Zda se někdo stane alergickým závisí jednak na ge-
netické predispozici, která je každému daná, jednak na
tom, co ho obklopuje. Vliv mají i choroby, které prodělal,
stresové situace, užívané léky nebo stravovací zvyklosti,
u dětí má pozitivní vklad do budoucna kojení. Imunitní
systém se vyvinul proto, aby chránil náš organismus.
V době, kdy se vyvíjel, žil člověk ovšem úplně jiným způso-
bem a ve zcela jiném prostředí. Pil ne zcela čistou vodu, jedl
neupravenou stravu, žil v nevytápěných obydlích, bojoval
proti řadě epidemií... Zkrátka přežili jen jedinci s dobrým
imunitním systémem schopným ubránit se. Tím, že dnes
kolem sebe tyto „nepřátele“ nemáme, našel si imunitní sys-
tém jinou práci. Obrátil se proti jinak neškodnému pylo-
vém zrnu. Na jaře bývají problémy alergiků nejčastější
a nejvýraznější proto, že vykvete mnoho stromů a vítr pře-
náší pyl na velké vzdálenosti. Dříve nežli rozkvetou stro-
my u nás, mohou se k nám dostat i pyly z jižněji položené-
ho Rakouska. Nejagresivnějším je pyl břízy, ale ještě před
ní rozkvetou olše, habry, lísky a vrby. Ne všichni vědí,
že koncentrace pylových částic je mnohem větší na kraji
lesa nežli uprostřed a více ve městě nežli na venkově.
Ve městě je prostředí mnohem více znečištěné, což vede jed-
nak k podráždění sliznic a tím zvýšení vnímavosti na aler-
geny a také k rozpadu pylových zrn. Uvolní se tím do
ovzduší podstatně menší částečky, zato ve větším množství.
Tyto malé částečky jsou schopny vyvolat větší alergickou
reakci nežli neporušený pyl. Označení senná rýma není
přesné. Reakce na seno je způsobena zejména přítomností
plísní a roztočů v seně, protože pylových zrn je v seně jen
nepatrně. Dětská alergie je stále častější, dnes je alergic-
kých asi 30% dětí a do roku 2050 se předpokládá nárůst
až na 50%. Často se stává, že se alergie objeví až v dospě-
losti. Tady je větší podíl na straně prodělaných chorob,
snížení imunity po léčbě onkologických onemocnění, vyvo-
lávajícím činitelem může být tragédie v rodině, stres při
podnikání... Tak jako se alergie může v průběhu života
kdykoli objevit, nemůže se sama vyléčit. Může se na čas

ztratit nebo zeslabit, ale pak se obvykle zase objeví. Vakcí-
nami lze navodit stav tolerance vůči alergenu, ale nevíme,
zda se díky predispozici k hyperreaktivitě neobjeví jinde.
Může se například ztratit alergie na jarní břízu a propuk-
nout na podzim při květech pelyňku atd. Alergik by se měl
na svou sezónu připravit. Antihistaminika jsou tradiční
léky na alergii, dnes již nemají současně tlumivý účinek
jako dříve. Lék obsadí receptory, kam se při alergické re-
akci naváže histamin, uvolněný reakcí organismu s pylem
a mírně zvyšují imunitu alergiků. Na podrážděné sliznice
totiž často nasedne virová nebo bakteriální infekce. Anti-
histaminika je proto třeba začít užívat asi dva týdny před
sezónou a vytrvat až do jejího konce. Další možností jsou
kortikoidy, které ale by měly vždy následovat až po poku-
su vyléčit alergii vakcínami a antihistaminiky a zejména
po úpravě životosprávy a eliminaci alergenů ze zevního
prostředí. Dnes jsou již k dispozici takové kortikoidy, kte-
ré ve formě inhalačních sprejů v krátkodobém podání léčí
dýchací cesty a neovlivňují ostatní orgány. Zatímco nelé-
čená alergická rýma přejde do astmatu až v 80%, u léčené
je riziko jen 40%. Jaro může být i období , kdy se cítíme
unavenější než v jiném ročním období. Dlouhý čas chlad-
ného počasí a malý přísun slunečního svitu způsobuje vy-
čerpání zásob vitaminu B, C a D a to se projevuje na naší
tělesné i duševní kondici. Nadměrná jarní únava postihuje
i osoby se sklonem k depresi. Přes zimu se vyčerpala větši-
na zásob hormonu nervové tkáně – serotoninu a zlepšují
se podmínky pro rozvoj deprese. Ztrácí se radost z běžných
věcí, dostaví se podrážděnost, nekvalitní spánek, změny
stravovacích návyků – nechutenství nebo naopak přejídání
a nárůst váhy. Počet depresivních pacientů se v ordinacích
psychiatrů za posledních deset let zdvojnásobil a klesá je-
jich věk. Deprese u dětí již není výjimkou, nejčastějšími
pacienty jsou ale ženy. Na rozdíl od nich ale depresivní
muži spáchají čtyřikrát častěji dokonanou sebevraždu.
Zkrátka nenechte se zaskočit tím, že nás zima skutečně
vyčerpala a místo očekávané pohody se objevila únava
nebo alergické potíže. Snažte se užívat si co nejvíce delšího
denního světla, začátek nepřepalte, ale jaro si pomalu ale
důsledně užívejte.
Podle časopisu Moje Zdraví 4/14 upravila Drsvo

Z VÝBORU TJ SLAVOJE OBECNICE
Seznam úkolů dohodnutých na zvelebení sportovního areálu dne 15. 4. 2014

1. Celkový venkovní úklid (branky, železné rámy, hadice apod.) – do 20. 4. 2014
2. Odstranit prasklá zrcadla ve sprchách – do 20. 4. 2014
3. Všechno železo do šrotu. – do 27. 4. 2014
4. Srovnání veškerého terénu – do 27. 4. 2014
5. Oprava tribun – do 30. 4. 2014
6. Oprava střídaček (zavaření prasklých trubek) – do 30. 4. 2014
7. Po 30. 4. 2014 v místě Čarodějnic a okolí srovnat a odvozit veškerý nepořádek (drátěnky, kameny apod.) - do 9.5.2014
8. Zmulčovat prostory kolem koupaliště – M. Hrubý (J. Karas) – do 8. 5. 2014
9. Oprava oplocení okolo koupaliště - do 16.5.2014

10. Výroba 4 ks krytů na šachtice – P. Kasl – do 31. 5. 2014
11. PÓDIUM–PARKET – celkový úklid okolo a pod pódiem – úklidové práce zajistí E. Škvára – průběžně po celé období!!
12. Odvoz karavanu + oprava houpaček, prolézaček – do 31. 5. 2014
14. Střídačky – chemické kotvy – do 31. 5. 2014
15. Zábrany za brankami – veškeré prasklé latě vytrhat! – do 31. 5. 2014
16. Chodník mezi kabinami a sprchou – až po srovnání terénu.
Koordinátor všech prací: M. Sirotek Kontrolní orgán: J. Karas
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Zdravím všechny hráče a příznivce, hokejová sezóna
2013/14 sice skončila, 3. místo jsme řádně zapili, pohár
tradičně zakopali a už nám klepe na dveře letní příprava.

Začínáme ve čtvrtek 24. dubna na hřišti v Obecnici
od 18.30 hodin (už na place, ne příjezd)!!

Na léto je naplánované tradiční utkání proti Staré
gardě Slavoje Obecnice, tentokrát u příležitosti oslav
620 let od založení obce Obecnice. Termín – neděle
27. července od 17.30 hodin.

Pro cyklisty v řadách hráčů a fanoušků Slavoje a hráče
Staré gardy Slavoje jsem přichystal takovou „vychytáv-
ku“ a to ušití cyklodresů a kalhot, případně i dalších
doplňků pro cyklistiku v barvách Slavoje Obecnice (kom-
binace hokej + fotbal).

Chtěl bych oslovit prozatím dvě firmy na výrobu cyklo
dresů, tj. http://www.kalas.cz/produkty  a http://
www.eleven.cz/. Ceny dresů a kalhot se pohybují u obou
výrobců okolo 1 300 Kč, ale konečná cena se bude odvíjet
od počtu zájemců. Není podmínkou, aby si každý objedná-
val dres i kalhoty, ale kdo trochu jezdí na kole tak ví, že
cyklokalhoty s vycpávkou jsou dobrou věcí.

Pokud někoho z vás tato nabídka zaujala, co nejdříve se
mi ozvěte se svou předběžnou objednávkou.

Na dresech bych chtěl mít loga hokeje, gardy, obce,
rezervace, případně některých sponzorů, kteří by se chtěli
zviditelnit a případně přispět nějakou finanční částkou na
výrobu. :-)

V minulosti jsme si nechávali ušít sportovní trenýrky
a myslím si, že se povedly a byl o ně docela velký zájem
Pokud má někdo z vás o trenýrky ještě zájem, případně
o fan dres nebo minidres, pošlete mi emailem svoje poža-
davky. Zjistím aktuální ceny a ozvu se vám (trenky 300 Kč
bez kapes, 360 Kč s kapsami, fandres 500 Kč, minidres
90 Kč).  Sportu zdar. JSP

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
nedávno nám skončila sezóna 2013/14 a tak přinášíme po-
slední výsledky a finální tabulky našich týmů.

„A“ tým v Krajské soutěži 2. třídy obhájil konečné 6. mís-
to z loňského roku, čímž mu jen těsně unikla možnost
zahrát si play off.

Nejlepšího výsledku ve své historii dosáhl „B“ tým, který
v Okresním přeboru skončil na krásném 2. místě.
„C“ tým v Okresní soutěži 2. třídy zopakoval své umístění
z minulé sezony a skončil na 5. místě.
„A“tým:
TJ Slavoj Obecnice - TJ Sokol Žebrák 10:8
TJ Slavoj Obecnice - TJ Olešná 8:10
TJ Mníšek pod Brdy „C“ - TJ Slavoj Obecnice 0:18
TJ Spartak Čenkov - TJ Slavoj Obecnice 10:8
tabulka:

1. SK Březnice „A“ 244:152 52
2. TJ Sokol Příbram „B“ 226:170 49
3. TJ Tatran Sedlčany „B“ 231:165 47
4. TJ Sokol Hořovice „B“ 218:178 37
5. TJ Olešná 210:186 35
6. TJ Slavoj Obecnice 219:177 35
7. TJ Sokol Benešov „B“ 199:197 34
8. KST Týnec nad Sázavou 211:185 34
9. TJ Spartak Čenkov 178:218 21

10. TJ Sokol Žebrák 177:219 21
11. SK Březnice „B“ 165:231 16
12. TJ Mníšek pod Brdy „C“ 98:298 4
„B“tým:
Slavoj Obecnice “B” - Sehaz Příbram “A” 11:7
Slavoj Obecnice “B” - SK Chraštice “A” 16:2
Sokol Hluboš “A” - Slavoj Obecnice “B” 8:10
Sokol Drahlín “A” - Slavoj Obecnice “B” 8:10
tabulka:

1. SK Březnice “C” 315:81 61
2. Slavoj Obecnice “B” 233:163  50
3. Spartak Rožmitál “B” 238:158  47
4. Tatran Sedlčany “C” 218:178  45
5. Spartak Čenkov “B” 209:187  44
6. Spartak Rožmitál “C” 189:207  34
7. Sokol Hluboš “A” 195:201  31
8. Sokol Voznice “A” 169:227  22
9. Sokol Drahlín “A” 153:243  20

10. Sehaz Příbram “A” 151:245  13
11. SK Chraštice “A” 161:235  11
12. TTC Příbram “B” 145:251  7

(pokračování na str. 12)

SLAVOJ OBECNICE - Lední hokej SLAVOJ OBECNICE - Stolní tenis
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Červený kříž Obecnice pořádal 27. března
2014 odběr krve od dobrovolných dárců
z Obecnice a okolních vesnic

Jubilea v dubnu slavili a slaví
Jana Kubínová  55 let
Věra Synková  55 let

Marcela Zimová  50 let
Miroslav Ježek  50 let

Jiří Hronek  50 let
Jaroslav Kopecký  60 let

Jubilea v květnu budou slavit
Růžena Ontlová  65 let

Marie Kadlecová  60 let
Jan Strniště  70 let

Pavel Wischin  65 let
Petr Juříček  50 let

Josef Stejskal  50 let
František Habernal  70 let

Luboš Kopecký  50 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Na Obecním úřadě v Obecnici
poté proběhlo předání medailí
prof. MUDr. Jana Janského
bezpříspěvkovým dárcům
krve. Ocenění je pojmenováno
po Janu Janském, českém lé-
kaři a psychiatrovi, objeviteli
čtvrté krevní skupiny. Bron-
zová medaile prof. MUDr.
Jana Janského je  udělována
za 10 bezpříspěvkových  odbě-
rů, stříbrná za 20 bezpříspěvkových odběrů a zlatá medai-
le za 40 bezpříspěvkových odběrů. Bronzová medaile prof.
MUDr. Jana Janského byla slavnostně předána Mirosla-
vě Rudovské, Milošovi Hrubému a Pavlovi Štamber-
kovi, stříbrná Věře Škardové a zlatá Jiřímu Hoškovi.
Poté byli všichni dárci pohoštěni při posezení ve Staročeské
hospodě. red.

I N Z E R C E

Stolní tenis
(dokončení ze str. 11)

„C“tým:
Slavoj Obecnice “C” - SK Březnice “D” 6:12
SK Klučenice “A” - Slavoj Obecnice “C” 5:13
Slavoj Obecnice “C” - Sokol Drahlín “B” 9:9
Slavoj Obecnice “C” - Spartak Čenkov “C” 13:5
tabulka:

1. Tatran Sedlčany “D” 278:82 57
2. SK Březnice “D” 241:119  52
3. Jiskra Sádek “A” 219:141  51
4. SK Klučenice “A” 212:148  33
5. Slavoj Obecnice “C” 197:163  31
6. Sokol D. Paseky “A” 186:174  28
7. Spartak Čenkov “C” 186:174  24
8. Sokol Příbram “C” 139:221  19
9. Sokol Drahlín “B” 146:214  14

10. Sokol Voznice “B” 116:244  14
11. Jiskra Sádek “B” 60:300 1
Díky všem za podporu v letošní sezoně a na podzim zase AHOJ.

ZP

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ
v elektronické podobě najdete na stránkách

www.bohoussvoboda.borec.cz
(v písemnictví)


