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Obecnický
ZPRAVODAJ

V nedávném jarním sobotním odpoledni měly mraky nad
brdskou krajinou nějaký splín. Nevím z čeho, možná
táhly přes Prahu a nakoukly pod pokličku dění ve vyš-
ších sférách politického počasí, možná je rozrušily blízké
volby do Evropského parlamentu. Jisté je to, že se kabo-
nily stále více, nerozesmály je ani davy krojovaných
krásných obecnických dívek a žen, které se pod nimi pro-
ducírovaly při letošních májích. Předpokládám, že mra-
ky jsou mužského rodu, proto ani o krásných statných
chlapcích nehovořím. Jenže mračna se tím pohledem spíš
dojala a rozplakala. Třeba se jim zachtělo ty naše krásné
dívky ještě více zkrásnět májovým deštíčkem (chvílemi
deštěm). Jejich pláč neutišil ani zpěv krásné písně: Prší
prší jen se leje, kam koníčky pojedeme... Koníčků, kteří
vozili muzikanty, se ani nikdo ptát nemusel. Urychleně
se odebrali do rodné stáje. Když vzpomínám koníčky, mu-
sím se trochu pomluvit. Dostali jsme od dětí k narozeni-
nám relaxační pobyt na tři dny v krásné krajině Česko-
moravské vrchoviny. Mezi jednou z věnovaných radostí
byla právě i jízda na koni. Nikdy jsme se ženou na koni
neseděli. Já jen v mládí na houpacím. Začalo to drama-
ticky, kobylka, na které měla jet manželka se náhle roz-
dováděla a utrhla udidla, kterými byla přivázaná k ohradě.
Zatrnulo mi, ale to už jsem nasedal na svého vysokého
koně. Jauvajs. Úhel, který svírala moje stehna byl mezní
pro mé kyčelní klouby. Tak jsem na koni při jízdě stál
celou cestu ve třmenech. Manželka se křečovitě držela na

Co na jdete  v  Obecn ickém zpravoda j i :
OÚ • SDH • MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA • MATEŘSKÁ ŠKOLA • KNIHOVNA  •  MÁJE 2014

své kobylce za mnou v závěsu. Nebudu napínat, vydrželi
jsme třičtvrtě ho�ky a poté jsem požádal o ukončení krás-
ného zážitku. Posléze mi manželka povídá: „Ten tvůj kůň
si jednu chvíli tak prdnul, až jsem  měla strach, že mne
i podělá“. Chvíli jsem se rozmýšlel, poté se přiznal: „Evčo,
to nebyl kůň, to jsem byl já. On se mnou totiž moc otřá-
sal“. Jinak ale máme koníky stále rádi. Podbrdské rozver-
né jaro je tak trochu bláznivé a akční. A tak nastávají hu-
morné i takzvané „trihlérové“ situace. To například
po májích v pozdních ranních hodinách hospodský vyex-
pedoval poslední vytrvalce a ještě jej napadlo, že než zakó-
duje hospodu, zkontroluje, jestli někdo nenechal
otevřené okno v sále.  Na sále se mu náhle zjevilo cosi, co
vydávalo prapodivné zvuky a funění. Zprvu se hospodský
ulekl - že by strašidlo? Vzápětí odhalil, že ten podivný
útvar je spícím nejmenovaným účastníkem obecnických
májů, a tak jej vyexpedoval na vzduch. Ještě, že jej tam
nezamkl. Už vidím tu scénu, jak po poplachu, který by do-
tyčný pohybem vyvolal, stojí u dveří s rukama nad hlavou
a jak ve známém filmu režiséra Trošky vykřikuje: „Já nic
soudruzi, já nic“. Tak jsem tím jarním úvodníkem chtěl
naznačit, že se blížíme létu, krev se otepluje, začíná rych-
leji proudit a my jsme jaksi rozprouděni. A to pak vznikají
„trihlérové“ situace. Te� si uvědomuji, že budou v obci
další akce, jako lyže, divadlo, oslavy. No nazdar, co na nás
čeká. Přátelé vezměme rozum do hrsti. No, to je blbost,
jak bychom bez mozku mohli rozumně jednat, že?       bs

OBECNICKÉ MÁJE 2014
Po roční pause po vydařených retromájch se v letošním

roce opět sešla parta mladých májovníků a za pomoci zku-
šených harcovníků se zrodily „Obecnické máje 2014“.
Zážitek z májového průvodu za sebou skrývá dlouhou
dobu a mnoho hodin přípravy. Je třeba naučit všechny
tanečníky Besedu, na každého z májovníků složit veselé
veršované vyprávění, zajistit muziku, povoz pro muzikan-
ty, najít ty správné kmeny pro máje, porazit je, zbavit větví
a kůry, ozdobit a zase postavit, tentokrát u domu májovni-
ce a jednu hlavní pro všechny, ozdobit břízy po vsi, připra-
vit kroje, napéci koláče, pozvat obyvatele Oseče i Obecni-
ce, a pak už přijde den D a od Staročeské hospody vyjde
krojovaný průvod zahájit vše k hlavní máji. Letošní prů-
vod byl na krojované účastníky velmi bohatým, od mlá�at
až po dospěláky, radost pohledět. Za doprovodu muziky

(pokračování na str. 2)
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pak vyrazil průvod vzhůru do Nových chalup. Všechny
májovnice měly připravené bohaté pohoštění, které po úvod-
ním povídání kecalů a tanci kolem májky roznesly ochotné
roce mezi diváky. Škoda, že u druhé májovnice začalo pršet
a déš	 nás provázel po celý zbytek průvodu. Bylo velmi pří-
jemné, že přes promočená záda diváci průvod neopustili,
vždy	 jsme to všechno chystali hlavně pro ně. Beseda
u hlavní májky už by ale byla hazardem se zdravím, a tak
se tancovalo v hospodě na sále. I přes poněkud stísněný
prostor se s tím všechny kolony popasovaly dobře a mnoho
přihlížejících je odměnilo bohatým potleskem. Velký
aplaus sklidila i nejmladší kolona dětiček s maminkami
a Eliška Karasů si roztomile předělala choreografii k obra-
zu svému. ☺ Po symbolickém zalití májky pivem už násle-
dovala volná zábava při muzice do pozdních nočních
hodin. I přes nepřízeň počasí se Obecnické máje rozhodně
vydařily a doufejme, že se i příští rok najde dostatek nad-
šenců a my ostatní se zatím můžeme těšit. Evas

OBECNICKÉ MÁJE 2014
(dokončení ze str. 1)
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(pokračování na str. 4)

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 12. 5. 2014
Přítomno: 11 zastupitelů, omluveni: 3 zastupitelé
Volba komisí: Návrhová: p. Vohradský, p. Zapletal,  ověřovate-
lé zápisu: pí. Hronková, pí Moserová
Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva:  p. Petráň,
p. Oktábec - bez závad
Informace pana starosty Karase: V Nových Chalupách proběh-
ly opravy domovních šoupat. Natékání balastních vod do kana-
lizace - do kanalizace natéká velké množství deš	ové (balastní)
vody, výrazně to ovlivňuje chod ČOV, z tohoto důvodu bude pro-
vedena kontrola kanalizačního potrubí kamerovým systémem
a zkontrolováno, zda nejsou napojeny do kanalizačního řádu
svody z okapů a případně z jiných zdrojů balastní vody. Oprava
hasičárny – oprava v hodnotě 220 tis. Kč z dotací – výměna
oken, podlahy, vrat a výměna potrubí na toaletách. Nepořádek
okolo fotbalového hřiště – v celém areálu hřiště a koupaliště je
nepořádek, do 31. 5. 2014 se zavázal výbor TJ Slavoj dát vše
do pořádku. MAS Brdy – Místní akční skupina Brdy – v Křeší-
ně proběhlo 1. zasedání.
Žádost o byt – p. Martin Pešek,  žádost bude zařazena do po-
řadníku na obecní byt.
Žádost o prodej pozemku -pí Teclová – pozemek č. 932/1 – pří-
stavba části domu, komise pro rozvoj obce žádost prověřila,
pozemky nesouhlasí se skutečností, musí se dát nejdříve vše
do pořádku,  rozhodnutí o prodeji se tedy odkládá.
Žádost o zařazení pozemku do územního plánu obce Obecnice
– žádost p. Kuneše, č. p. 496/9 v k. ú. Obecnice (pole směrem

na Drahlín) o zařazení pozemku do územního plánu Obce –
nyní se tam nachází buňky, bude požádán p. Ing. Vich (pořizo-
vatel ÚP Obecnice)o vyjádření k možnému zařazení do ÚP
Obecnice.
Oslavy 620 let založení obce – 26. - 27. 7. 2014, na fotografie
a video z oslav je zajištěn pan František Gahller, prozatímní
plán oslav – výstava kroniky a fotografií ve Spolkovém domě,
setkání rodáků, prohlídka školy, školky, slavnostní vysvěcení
praporů, ukázka hasičské techniky, odhalení pamětní desky
u Spolkového domu, ukázky modelářství – letadla, program pro
děti, projíž�ky po obci v kočáře taženém koňmi, skákací hrad
pro děti, v případě příznivého počasí – vodní fontána, hudba
Toulavá kapela, v neděli Venkovanka, fotbalové utkání, ohledně
oslav proběhne ještě další schůze.
Bezpečnostní opatření v obci (kamerový systém, veřejnoprávní
smlouva s Městskou policií Příbram) – obdrželi jsme návrh na
kamerový systém – 4 kamery – cena cca 50 tis., smlouva s Měst-
skou policií – smlouvu již máme, je slíbeno, že budou do obce
zajíždět hlídky častěji – měření rychlosti, kontroly parkování v
obci, dodržování stopky u hospody.
Informace o rozpočtovém opatření č. 2 a č. 3, rozpočtové opatře-
ní jsou uvedeny v příloze (k dispozici na OU).
Diskuze – p. Zelenka – stížnost na rychlou jízdu aut a motorek
v Lukách,  možné řešení je instalace příčných prahů.
Usnesení: OZ souhlasí s usnesením (11x pro)
Ze zápisu p. M. Švehlové upravil bs

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje

Aprílový měsíc uběhl opět jako voda, a tak vám přiblížím
dění okolo vašich hasičů. Všímaví lidé určitě zaznamenali,
že na naší hasičské zbrojnici máme nová okna. Jelikož ta
stará už měla svá léta odsloužena a dostali jsme dotaci na
opravu hasičárny, tak toto je jedna z částí, které si můžete
všimnout sami. Většina prací bude  probíhat uvnitř hasi-
čárny, kde budeme předělávat většinu vnitřků. Nebude to
tak, že nám celou zbrojnici opraví nějaká firma, většinu
prací si budeme muset udělat sami. Na druhou stranu se
pokusíme co nejvíce zmodernizovat vnitřky podle našich

menší. I tak naši kluci pro své dobré svědomí objeli Obecni-
ci a okolí, aby zkontrolovali všechny ohně.

V sobotu 3. května jste mohli vidět jet našeho Sobola
do lesa směrem k Octárně. To jsme byli společně pro máj-
ky. Po vybrání a poražení daných stromů jsme  je naložili
na vlek a odvezli na dvůr ke Karasům. Tam následovalo
oloupání a položení na klády pro proschnutí. Samožřej-
mostí byla perfektní pracovní morálka v dobrém prostředí
a hlavně kolektivu, který byl z části z nás hasičů, ale i ne-
hasičů. Všem zúčastněným  patří velký dík, že si v sobotu,
i když nebylo hezky, uvolnili čas a šli něco dělat.

úvah. To bylo něco k naší hasičské
zbrojnici, te� se podíváme, kde jste
nás mohli vidět.

Duben byl klidný, až na třicáté-
ho, kdy se vždy pálí čarodějnice.
Většinu z nás, ale hlavně kluky
v pohotovosti s naší Tatrou snad
všichni jste mohli potkat na kou-
pališti, kde hlídali asi největší vat-
ru v okolí. Naštěstí bylo docela
vlhko, a tak hrozba požáru byla

V pátek 9. května
jste mohli v půl osmé
slyšet sirénu na naší
hasičárně. Pomocí to-
hoto zařízení nám byl
nahlášen požár v bu-
dově Masarykovy zá-
kladní školy v Obecni-
ci. Co nerychleji jsme
tedy přijeli ke škole,
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(dokončení ze str. 5)

kde byla prove-
dena následná
evakuace školy
a požár lokalizo-
ván a uhašen.
Ale nebojte se, o
skutečný požár
nešlo, tento zá-
sah byl veden
jako prověřova-
cí cvičení. Po evakuaci si děti prohlídly naší techniku
a ptaly se na některé věci. Po skončení dotazů jsme techni-
ku uklidili, tedy až na Sobola, kterým jsme ten den jeli pro
nějaký materiál na přestavbu hasičárny.

Hned druhý den, v sobotu 10. května jste mohli našeho
Sobola opět vidět jet směrem na Příbram. To jsme jeli na
tancování Májů do Příbrami. Tam jste naše členy, a nejen
je mohli vidět tancovat Staročeskou besedu na náměstí
TGM, kde byla májka. Samozřejmostí byla účast

v průvodu, který vedl od Sokolovny přes Pražskou ulici
až na náměstí TGM.

A co nás čeká te�? No pro většinu z nás tu jsou máje, kde
nás hodně účinkuje. Poté se na začátku června už zúčast-
níme nějaké soutěže a nevím, co nám ještě rok přinese.

S přáním hezkých dnů Petr Zima
velitel SDH

Trochu historie k letošnímu 620. VÝROČÍ OBECNICE

KOVÁŘI V LITNI • Městys Liteň, časopis Kovárna pro radost a Atelier Svatopluk, o.p.s.
Vás srdečně zvou do areálu bývalého učiliště v Litni na akci Kováři v Litni
C o  m ů ž e t e  v i d ě t :  Práce kovářů, podkovářů, a další tradiční řemesla s užitím kovu jako drátenictví, nožířství,
šperkařství, pregléřství a pasířství a chybět nebude ani zábava pro Vaše děti. Večer zahraje netradiční hudební sku-
pina Viklan - interpret tradičních irských a skotských skladeb. Začínáme v sobotu 7.6. od 9.00 do 24.00 hod.
a v neděli 8.6. od 9.00 do 15.00 hod. Vstupné 80,- Kč, pro děti do 10-ti let vstupné zdarma

O OBECNICKÉM SKAUTINGU

Na faře skupina kamarádů organizovala různé akce (Adolf
Vinš, Václav Vinš, Ladislav Kubín, František Stočes, Anto-
nín Stočes aj.), Existoval klub kamarádů Červená hvězda
(Antonín Štamberk, Stanislav Stanislavczyk, Ladislav Roz-
sypal), dalším byl kroužek Dobrého činu (Václav Kadlec,
Josef Šefl,, Zdeněk Tesařík, Josef Muzikář). Byly určitě
i další party, které se svou činností přibližovaly skautingu.
První solidní podklady se objevují po roce 1945. To již 30. 6.
1945 je zaznamenáno, že na popud Ládi Kubína – Eriho,
Franty Stočesa – Turka, Josefa Kadlece – Eryka, Tondy
Stočesa – Rexe a Vaška Havelky – Huga, se ujal vedení
skautského oddílu v Obecnici Zdeněk Kopáček – Alan.
Pokračování v příštím zpravodaji bs – Prcek

Pohled na obec ze západu a fara se školou. Pohled z roku 1901.

Vážení přátelé, příznivci historie, příznivci
skautingu nebo chcete li organizace Junák.
Již se nějakou dobu chystám psát o historii
této organizace v Obecnici. Dobrým zákla-
dem je časopis Kmen, který vydával obecnic-
ký patriot Zdeněk Tesařík. Psát o ni chci
i z jiného důvodu. Když Zdenek Tesařík
zemřel, ozval se nám obecnickým skautům
výtvarník, skaut a Zdeňkův přítel Vladimír
Pechar. Navrhl vytvořit jeho pamětní desku. Slovo dalo
slovo a deska vznikla. Jen jsme nebyli s Jardou Krejčím Ki-
mem schopni ji nainstalovat na nějakém vhodném místě.
Nakonec jsme se rozhodli usadit ji na kamen pocházející
z našich krásných Brd. Bude připomínat  všechny skauty
a skautky, kteří se prošli obecnickými oddíly a dnes už se
na nás dívají ze skautského nebíčka. Já vím, že činnost
oddílů byla před časy ukončena, ale myšlenky a dobré ideje
v každém z nás zůstaly. Věřím, že se nám podaří náš záměr
dovést do konce a tuhle vzpomínku na obecnické skauty
(junáky) uskutečnit.

A te� trochu historie. Zdeněk Tesařík podotýkal, že
skauti byli v Obecnici již před rokem 1938, ale já v rukou
žádné dochované dokumenty neměl. Za války byla činnost
skautských oddílů potlačena, ale vznikaly různé kluby,
party a kroužky kamarádů. Vzpomínal  například na klub
Albatros (Jiří Hylan, Josef Hylan, Ladislav Šmíd, Jaroslav
Wildman a Zdeněk Kopáček) který v altánu pana řídícího
Wildmana provozoval loutkové divadlo pro malé děti.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Vycházka na Octárnu
V rámci Jarního ekologického týdne paní učitelky 1.-3.

třídy připravily přírodovědnou vycházku k nádrži Octár-
na. Během vycházky plnili žáčci 26 úloh, při kterých si
mohli ověřit své znalosti z určování jarních rostlin, pojme-
novávali stromy a keře, určovali, jak by se orientovali
v přírodě bez kompasu. Mezi otázkami se objevila i témata
z dopravní výchovy a poskytování první pomoci.

U Octárny děti posvačily a poslechly si krátký výklad od
pana Mrázka o významu tohoto vodního díla. Na jednom
ze stanoviš	 si děti připomněly i Světový den zdraví, který
byl tento rok určen k prevenci onemocnění plynoucích
z klíš	at. Žáci si zábavnou formou připomenuli, jak se
správně obléknout do přírody, jak správně postupovat při
vyjmutí přisátého klíštěte. Každá třída si připravila módní
přehlídku se vtipným nápadem na vhodný oděv, který by je
měl ochránit před klíš	aty.

U hájenky jsme mohli všichni obdivovat chráněné prvo-
senky jarní. Nejdůležitější úkol děti čekal při zpáteční ces-
tě. Děti sbíraly do připravených pytlů odpadky, které našly
v lese i v obci (a že jich bylo hodněJ). Vycházka se vyvedla
i přes mírnou nepřízeň počasí, doufáme, že přispěla
k uvědomění si významu ochrany přírody.

Mgr. Jana Pokorná, Mgr. Eva Bízová,
Mgr. Eva Sklenářová, Stanislava Nováková

Jarní besídka s tvořením
Dne 14. 4. 2014 si připravili žáci 1. třídy pásmo veliko-

nočních básniček a jarních písniček pro své rodiče. Po be-
sídce následovalo velikonoční perníčkové tvoření, každý
žáček si mohl podle své fantazie nazdobit perníček s veliko-
noční tématikou. Se zdobením zdatně pomáhali i rodiče.
Během tvoření mohly děti ochutnávat tradiční velikonoční
pokrmy (mazanec, beránka, velikonoční muffinky atd…),
které pro ně šikovné maminky připravily. Po tvoření si
mohly děti pochovat i jeden ze symbolů Velikonoc – mladé

králíčky, ty nám přinesli Matyášek a Tadeášek Jirásko-
vi☺.

Poděkování patří všem maminkám za přinesené dobroty,
poděkování patří i paní Schneiderové, která nám ochotně
upekla perníčky a připravila polevu na zdobení pro všech-
ny děti. Dětem se připravená akce moc líbila, hned druhý
den plánovaly další setkání. A jaké to bude? Určitě besídka
pro maminky k jejich svátku☺.

Mgr. Jana Pokorná, tř. učitelka

MC DONALD’S CUP
V měsíci dubnu si poměřili žáci 1. stupně naší školy síly

s ostatními školami okresu v okrskovém kole soutěže MC
Donald’s Cup ve fotbale na příbramském stadionu U Litav-
ky. A nevedli si vůbec špatně. V kategorii I., což jsou žáci
druhých a třetích tříd, postoupili dokonce do okresního
finále, v kategorii II. čtvr	áci a pá	áci skončili v pětičlenné
skupině na pěkném 3. místě, když do finále postupovaly
týmy na 1. a 2. místě. Je třeba říci, že soutěže se účastní
z velké většiny městské školy, proto pěkné výsledky našich
žáků mají svoji hodnotu.

Okresní finále II. kategorie se uskutečnilo 6. května na
stadionu v Dobříši. Účastnilo se ho 8 nejlepších družstev
okresu, která byla rozdělena do 2 skupin po 4. Naši hráči
skončili ve skupině na 3. místě za 3. ZŠ Příbram a 2 . ZŠ
Dobříš (školy s fotbalovým zaměřením). Se 3. ZŠ remizo-
vali 1:1, když vyrovnávací branku dostali 4 minuty před
koncem. V boji o 5. místo jsme v penaltovém rozstřelu
porazili 4. ZŠ Příbram. Páté místo v okrese je po delší době

(pokračování na str. 6)
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MC DONALD’S CUP
(dokončení ze str. 5)

velkým úspěchem naší školy. Je vidět, že dobrá práce
s mladými fotbalisty v Obecnici, ve Lhotě a v Drahlíně při-
náší úspěchy.

A kdo za naši školu nastoupil? V kategorii I. (2. a 3.tří-
da) Kuba Novotný, Lojza Locker, Sam Oktábec, Jára Je-
žek, Jonáš Matějka, Ondra Pergelt, Tomáš Prokeš, Marek
Roušal, Patrik Roušal, Dominik Skierski, Matěj Srch a
Martin Vlasatý. V kategorii II. Kuba Polák, Michal Bělo-
hlávek, Honza Zapletal, David Ptáček, Tonda Locker, Da-
vid Štamberk, Jirka Brynda, Robert Dikan, Kuba Klobou-
ček, Dan Procházka a děvčata Kája Dvořáková, Adriana
Vlasatá.

Všem blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy. Mgr. Jiří Matějka

Poměřili jsme své síly během sportovního dne
V pátek 2. 5. 2014 se v Masarykově základní škole Obec-

nice nevyučovalo, ale sportovalo. Probíhal Sportovní den.
První stupeň se věnoval atletice v několika disciplínách:
běh na 60 m, skok do dálky, skok přes švihadlo, hod medi-
cinbalem. Všichni se velmi snažili a žádná z disciplín dětem
nedělala problém. Boje o místa na stupních vítězů byly
čestné. Malí sportovci všechno zvládli na jedničku.

Druhý stupeň se věnoval kolektivním sportům, kluci
hráli fotbal a děvčata přehazovanou. Na trávníku sice stá-
la vrstva vody, ale to nikomu nevadilo. Všichni chtěli vy-
hrát, a tak ze sebe vydávali ty nejlepší výkony.

Počasí stálo při nás. Celý den to vypadalo, že bude pršet,
ale naštěstí se liják nedostavil a všichni si mohli užívat
sportu naplno. A kdo vyhrál? Výsledky uvádíme po skupi-
nách. I. skupina – ročník 2006, 2007, II. - ročník 2004,
2005, III. skupina 2002, 2003, vždy od prvního do třetího
místa, chlapci/dívky.
Běh na 60 m: I. - Jakub Novotný, Antonín Berger, Matyáš
Jirásek; Kateřina Mudrová, Barbora Oktábcová, Tereza
Dvořáková. II. - Jakub Polák, David Ptáček, Jonáš Matějka;
Helena Blažková, Štěpánka Tomcová, Anna Bergerová.

III. - Jakub Klobouček, Jan Zapletal, Robert Dikan; Bar-
bora Čechová, Sabina Rossnerová, Natálie Poláková.
Skok do dálky: I. - Jakub Novotný, Antonín Berger, Ma-
tyáš Jirásek; Kateřina Mudrová, Barbora Oktábcová, Te-
reza Dvořáková. II. – David Ptáček, Jakub Polák, Marek
a Patrik Roušalovi; Tereza Krátká, Hana Blažková, Tere-
za Studničná. III. - Jakub Klobouček, Daniel Procházka,
Robert Dikan.; Barbora Čechová, Sabina Rossnerová,
Hana Blažková. Skok přes švihadlo (dívky):
I. Dita Kadlecová, Tereza Dvořáková, Anna Lundáková.
II. – Štěpánka Tomcová, Tereza Krátká, Adéla Lukešová.

III. Michaela Šlapáková, Štěpánka Strniš	ová, Barbora
Čechová. Hod medicinbalem (chlapci) I. r. 2006 - Tadeáš
Jirásek, Jakub Novotný, Matyáš Jirásek. II. - r. 2005 -
Martin Vlasatý, Jonáš Matějka, Jindřich Kinter; r. 2004 -
Marek Roušal, Patrik Roušal, Tomáš Lukeš. III. r. 2003 -
Josef Cifrain a Jakub Horálek, Antonín Locker, Antonín
Matějka; r. 2002 - Vojtěch Strmiska, Jakub Klobouček, Ro-
bert Dikan.
Pořadí tříd v kopané – od 1. místa: devátá, šestá, osmá.
Pořadí v přehazované (dívky): devátá I, spojené devátá
II a šestá, osmá.

Výherci obdrželi drobné ceny a byli odměněni i potleskem
přihlížejících. Užili si svou chvíli slávy. Všichni ostatní byli
přinejmenším spokojeni se svým výkonem. Všem, kteří se
akce zúčastnili, se den líbil. Byla to dobrá příležitost si
zasportovat a zahrát si s kamarády.

Petr Šlapák, VIII. třída

Mé postřehy z malé kopané
Turnaj v malé kopané probíhal během Sportovního dne

na hřišti Slavoje Obecnice. Hrály proti sobě čtyři týmy
po šesti hráčích. Každý zápas byl těžký a bojovalo se do po-
sledních sil. Někdy na hřišti panovala nervozita. Nejtěžší
a nejhorší zápas (pro nás osmáky) byl proti deváté třídě,
protože ta každého suverénně porazila bez jakýchkoli pro-
blémů. Každý tým chtěl vyhrát. Atmosféra na hřišti byla
celkem dobrá, až na takové ty menší spory mezi protihráči
(tak to konec konců je všude), ale někteří hráči se chovali
opravdu nesportovně a nedisciplinovaně. Proto některé
nejmenované týmy na tom byly v závěrečném bodování tro-
chu hůře, ale s tím už se nedá nic děla, tak to prostě je.

Celý tento turnaj probíhal pod září slunečních paprsků
po celý den, ačkoli to pár dní předtím vypadalo, že bude
pěkná bouřka. Počasí tentokrát stálo při nás. Celkový den
hodnotím kladně, protože fotbal mě bavil a užil jsem si i le-
graci. Těším na příští rok, kdy se doufám shledáme u dal-
šího turnaje v malé kopané.

Jaroslav Zapletal, VIII. třída
(pokračování na str. 7)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

(dokončení ze str. 6)

VYJELI JSME DO KOVÁŘOVA
Sedmého května jsme se seskupili u školy a poté jsme

autobusem cestovali do Kovářova. Země ráj Kovářov je
zážitkový park zaměřený na život ve středověku. Jsou zde
postaveny vesničky z dřevěných domků, ve kterých uvidí-
te lehátka ze slámy, hliněné pece a další množství věcí, kte-
ré lidé ve středověku používali. Také jsou zde různá stano-
viště, na kterých si můžete ověřit svou zručnost. My jsme
hlavně sledovali téma „ Jak ptáci bydlí“, takže jsme se do-
zvěděli mnoho informací o hnízdech ptáků, a dokonce jsme
si mohli sami hnízdo vyrobit.

Z čeho jsme ale měli největší radost, to byla tzv. „bosá
stezka“, u které si zujete boty a můžete si vyzkoušet chůzi
bosou nohou po různých typech povrchu. Přecházíte růz-
né překážky od štěrku a písku přes větvičky, klacky až po
ledovou vodu. Potůček vody byl hned na začátku bosé stez-
ky. A tady část těch, kteří se chytali jít opravdu bosi, skon-
čila, nebo	 nám v ten den počasí zrovna nepřálo a voda
byla skutečně ledová.

Návštěva parku v Kovářově byla pro nás obrovským zá-
žitkem. Rozhodně je to dobrý tip na letní výlet.

Lukáš Kovařík, Jan Krátký
VII. třída

Ve škole se hasilo
V pátek 9. května ve škole proběhlo cvičení za účasti

Sboru dobrovolných hasičů Obecnice. Cílem bylo připome-
nout si prakticky pravidla evakuace a jak se chovat v mi-
mořádných situacích. Ráno jsme se všichni sešli ve třídách
jako obvykle a začalo vyučování. V průběhu hodiny nás
přerušil a překvapil rychlý zásah obecnických hasičů, kte-
ří organizovali evakuaci žáků i zaměstnanců. Zatímco my
jsme opouštěli pod dohledem učitelů školu podle plánu,
hasiči ještě kontrolovali třídy a zajiš	ovali místo „požá-
ru“. Akce byla rychlá, probíhala bez zádrhelů a hasiči pů-
sobili sebejistě. Když už bylo nebezpečí „zažehnáno“, veli-
tel zásahu zhodnotil i naše snažení a potom jsme si mohli
prohlédnout požární techniku a vybavení. Docela mě pře-
kvapilo, že některé „zlepšováky“ si vyráběli hasiči sami.

Abych to shrnul. Zásah hasičů byl vskutku profesionál-
ní. My děti jsme to možná brali trochu jako hru (pouze slo-
vy), ale význam nácviku evakuace jsme si přece jen uvědo-
movali a snažili jsme se pravidla dodržet.

Felix Šrámek, VII. třída
DEN DĚTÍ

Školní družina, Obecní úřad Obecnice a ZDH Obecnice
pořádají dne 2. 6. 2014 od 13.00 do 16.00 hodin
dětský den, na hřišti u koupaliště.

Všichni Vás srdečně zveme a těšíme se na vás.

Děti navštívily 16. 4. 2014 Hornickou chalupu s velikonoč-
ní tématikou. Zde si vyzkoušely zdobit kraslice voskovou
technikou, plést pomlázky, zdobily perníčky a vyráběly píš-
	alky. Dále se seznámily s tradicemi velikonoc.

Naší MŠ navštívil 25. 4. 2014 kouzelník se svým progra-
mem. Děti si vyzkoušely provlékání a rozpojování krouž-
ků, čarování s provázkem, kouzlení s papírem apod. Kou-
zelník se dětem velice líbil.
Ve středu 30. 4. 2014 se konal 6. slet čarodějnic na školní
zahradě společně s rodiči. Malí čarodejníci a čarodějnice se

proletěli na koštěti po zahradě, zatancovali tanec čaroděj-
nice „Matlafousy“, házeli koštětem a také se na koštěti
proletěli s rodiči a společně vymysleli zaříkávání. Proběh-
lo zaříkávání ohně a pálili se čarodejné dopisy. Na závěr se
opékaly špekáčky a byly vyhodnoceny nejlepší masky.

Na oslavu Dne matek, neděle 11. 5. 2014, si děti připravily
program – pohybová hra, básničky, písničky, několik ta-
nečků pod vedením pani Jaroslavy Krejčové a s kroužkem
AJ krátké vystoupení v anglickém jazyce pod vedením pani
učitelky Svobodové. Děti maminkám na závěr rozdaly přá-
níčka a obdarovaly maminky kytičkou. Vystoupení se
uskutečnilo ve Staročeské hospodě v Obecnici. R.M.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE KNIHU
Orel v oblacích, Wilbur Smith
Něco málo o spisovateli... Wilbur Smith se narodil brit-
ským rodičům roku 1933 v Severní Rhodesii (od roku 1964
Zambie). Po studiích, kterými prošel v dnešní Jihoafrické
republice, se usadil s rodinou na jihovýchodním úpatí ma-
jestátní stolové hory v rezidenci ve čtvrti Constantia
v Kapském Městě. Stal se světoznámým spisovatelem, kte-
rý se ve své tvorbě věnuje Africe. Proslavil se hned prvním
románem z roku 1964 Na život a na smrt.
Wilbur Smith, autor tří desítek čtivých, napínavých romá-
nů, opřených o historická fakta a další africké reálie, je
i nadále činným tvůrcem.  Se svou ženou Danielle Thoma-
sovou, která mu po tři desetiletí byla nápomocna při vý-
zkumu a sběru materiálu pro jeho tvorbu a která také
sama byla nadanou autorkou, vychoval dva syny a dceru.
Kniha Orel v oblacích... Mladý pilot David Morsan končí
službu u jihoafrického vojenského letectva. Virtuos v ovlá-
dání francouzské stíhačky Mirage se seznámil s dívkou
svých snů, žurnalistkou z Izraele. Opouští tedy Kapské
Město, protože svatební obřad se má odehrát v Jeruzalé-
mě. Tam však dojde k tragické události, způsobené arab-
skými teroristy. David přetéká touhou po pomstě. Proto
vstupuje do služeb izraelských vzdušných sil a tam na stej-
ném typu tryskového letounu vyniká při soubojích s nepřá-
telskými syrskými stíhačkami sovětské výroby Mig. Bohu-
žel se mu však nedaří vytlačit z mysli hrůzné vzpomínky
a plně se soustředit. Stačí jedno malé pochybení – David si
zachrání jen holý život a nadosmrti je poznamenán. Vrací
se zpět do rodné Jihoafrické republiky a své zohyzdění
skrývá před lidmi v rozlehlé buši coby strážce národního
parku. Má dojem, že život pro něj skončil. Do cesty mu
nenadále vstupuje další žena – je možné, že se do něj zami-
luje? A on tomu věří? Nebo přece jen převládnou sebevra-
žedné myšlenky, které ho trápily?

KURZ s Blankou
Poslední kurz s paní Blankou Sýkorovou se koná v pondělí
19. 5. 2014. Téma kurzu bude rámový koš gondola.
Na další kurzy se opět můžete těšit od září. Již od te�
se můžete hlásit v knihovně, nebo telefonicky na další
kurzy nebo dát vědět o jaké kurzy by byl zájem. Telefonní
číslo do knihovny je 313 105 842 nebo 605 986 955.
Zde  j e  nab ídka  kurzů :
korálkování, decoupage, pedig, papírový pedig, ovčí
rouno, dekorace, enkaustika, fimo, malování pravou
hemisférou, práce s papírem, automatická kres-
ba,výroba mýdel.

Zájmový kroužek

PRVNÍ POMOC
Ve spolkovém domě se bude konat přednáška (kurz) zákla-
dy poskytování první pomoci. Vzhledem k tomu, že je před-
náška rozsáhlejší bude rozdělena na tři týdny. První začí-
ná ve čtvrtek 29. 5. 2014 od 17.00 hodin. Další přednáš-
ky jsou 12. 6. a 19. 6. 2014 vždy čtvrtky od 17. 00 hodin.
Témata první pomoci jsou: Obecné zásady poskytování první
pomoci, resuscitace – oživování, krvácení, rány, obvazování,
poškození teplem a chladem, akutní stavy v první pomoci.
Přednášet nám bude paní Jarka Soukupová. Je možné
využít videoprojekce a praktického nácviku jednotlivých
postupů na modelech. Přij�te se naučit první pomoc a tře-
ba jednou někomu zachráníte život, nebo budete schopni
pomoci někomu v nouzi.

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
Od září 2014 je v plánu založení zdravotnického
kroužku pod vedením paní Jarky Soukupové. Ve zdravot-
ním kroužku děti získají informace o lidském těle, teore-
tické znalosti a praktické dovednosti v poskytování první
pomoci. V případě zájmu o tento kroužek je nutné nahlásit
své děti do 29. 6. 2014 na tel čísle 313 105 842, osobně
v knihovně nebo na tel. čísle 605 986 955. Popřípadě
můžete zaslat email na knihovna.obecnice@seznam.cz
V případě realizování zdravotního kroužku se mohou děti
účastnit soutěže v poskytování první pomoci, kterou pořá-
dá každý rok ČČK v Příbrami.

Program ve spolkovém domě od 19. 5. – 25. 6. 2014
19. 5. kurz Blanka od 17.00 hodin
21. 5. setkání seniorů od 14.00 – 16.00 hodin
28. 5. setkání seniorů od 14.00 – 16.00 hodin
29. 5. kurz první pomoci, obecné zásady poskytování první

pomoci, resuscitace – oživování od 17.00 hodin
4. 6. setkání seniorů od 14.00 – 16.00 hodin
6. 6. ruční dílny pro děti od 14.00 – 17.00 hodin
11. 6. setkání seniorů od 14.00 – 16.00 hodin
12. 6. kurz první pomoci, krvácení, rány, obvazování

od 17.00 hodin
13. 6. volné odpoledne pro děti, stolní a karetní hry od

14.00 – 16.00 hodin
18. 6. setkání seniorů od 14.00 – 16.00 hodin
19. 6. kurz první pomoci, poškození teplem a chladem,

akutní stavy v první pomoci od 17.00 hodin
25. 6. setkání seniorů od 14.00 – 16.00 hodin

Na kroužku jsme tento-
krát vyráběli kytičky
z ruliček od toaletního
papíru. Děti nejprve sle-
povaly nastřihané kous-
ky lístků k sobě a potom
si je barvami nabarvily.
Skládaly z toho různé
mozaiky a je to pěkná
dekorace třeba na ze�.
Zde je malá ukázka...
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Za králem Českého středohoří

Má-li České středohoří nějakého svého krále, tak je jím
zcela určitě gotický hrad Hazmburk, jehož typická a zcela
nezaměnitelná silueta se dvěma věžemi na vrcholu strmé-
ho čedičového útesu, zvedajícího se znenadání z roviny při
dolním toku řeky Ohře, je dobře viditelná na vzdálenost
mnoha desítek kilometrů. Hazmburk je se svými 418 m.n.m.
nejvyšším bodem Klapské tabule, která je součástí tabule
Hazmburské.

Kolem nejstarších dějin Hazmburka panují nejasnosti,
ale je pravděpodobné, že jej okolo roku 1250 zbudovali
Lichtenburkové a pojmenovali jej Klapý, stejně jako ves
ležící u paty hradního vrchu. K největšímu rozmachu do-
šlo po roce 1335, kdy král Jan Lucemburský prodal hrad
Zbyňkovi Zajícovi z Valdeka, jednomu ze svých největších
věřitelů. Ten dal hrad přestavět, rozšířit a zvolil si jej za
hlavní rodové sídlo. Současně jej i přejmenoval podle své-
ho erbovního znamení, zajíce ve skoku, na Hasenburg ne-
boli Hazmburk (z němčiny Hase = zajíc). V rámci přestav-
by bylo původní jádro hrádku obklopeno širokým parká-
nem, obestavěno další hradbou se vstupní bránou, byla
postavena další věž (válcová, tzv. černá) a další obytné
budovy. V období husitských válek se vojska Jana Žižky
z Trocnova snažila Hazmburk opakovaně dobýt, avšak ne-
úspěšně. V následujícím období došlo k dalším stavebním
úpravám, při kterých byla vybudována v horní části i hra-
nolová, tzv. bílá věž. Od konce 15. století význam hradu
pomalu upadal. V roce 1558 jej, již jako pustý, Zajícové
prodali Lobkovicům. Dnes jeho zašlou slávu připomíná je-
dinečná zřícenina, která je po rekonstrukci v letech 1996
a 1997 opět přístupná veřejnosti.

Jak již bylo řečeno v úvodu, nezaměnitelnou siluetu zda-
leka viditelného objektu tvoří dvě hradní věže – válcová
Černá věž a hranolová Bílá věž. K těmto věžím bych se ješ-
tě rád vrátil a přidal k nim navíc pár slov. Černá válcová
věž (nepřístupná) stojí na východním konci dolního hradu
a je volně obehnána hradbou kapkovitého tvaru. Jméno
věže pochází od stavebního materiálu – tmavého čediče.
Výška věže dosahuje 26 metrů, vnitřní průměr věže je
4 metry a zdi jsou silné 2 metry. Do věže se vcházelo po dře-
věné pavlači z blízké hradby. Zhruba ve dvou třetinách
věže býval ochoz. Nad druhým patrem vyčnívají kvádrové
krakorce, které nesly pavlač. Třetí vysoké patro je o něco
užší. Věž sloužila jako hradní vězení – hladomorna. V roce
1863 vybourala skupina občanů z obce Klapý v přízemí
Černé věže průlezný otvor v domnění, že uvnitř věže učiní
nějaký významný objev. Jediným výsledkem tohoto jejich
počínání byl nález třímetrové vrstvy ptačího trusu! Nejvý-
znamnější stavbou horního hradu je čtyřboká Bílá věž na
vrcholu ukončená cimbuřím. Do věže se vcházelo ve výši
1. patra pravoúhlým portálkem na východní straně. Vnit-
řek věže přízemku je 4 metry dlouhý a 3 metry široký, síla
zdí je 2,4 metru, celková výška věže je 25 metrů. V případě
nepřátelského útoku se mohla tato věž stát posledním úto-
čištěm hradního obyvatelstva a proto má okénka jen ve své
horní části, vyzděná z velkých pískovcových kvádrů.
V roce 1938 byl v přízemí věže vybudován vchod a dřevěné
schodiště. Úprava Bílé věže se bohužel velmi hodila pří-
slušníkům wehrmachtu za 2. světové války, když v roce
1940 věž zabrali a zřídili v ní stanoviště letecké pozorovací

hlídky. Hradní věž a
s ní celý objekt oku-
povali až do konce
války. Po válce věž
sloužila znovu jako
rozhledna, ale v roce
1966 byla z bezpeč-
nostních důvodů uza-
vřena kvůli havarij-
nímu stavu schodiš-
tě. Po rekonstrukci
se věž veřejnosti opě-
tovně otevřela 30. 12.
1997. Pokud vystou-
páte 120 schodů na
ochoz věže, tak se
vám otevře nádherný
kruhový výhled do ši-
rokého okolí, které-
mu dominují kopce
Českého středohoří a bájná hora Říp.

Tak jako každý správný hrad je i Hazmburk opředen
mnoha pověstmi, z nichž jsem vybral následující s názvem
Pokladnice na Hazmburku. „Vypráví, jak se jednou jedna
chudá žena dozvěděla, že na Zelený čtvrtek se na Há-
zmburku otevírají dveře vedoucí do hradní pokladnice.
Aby zmírnila svou bídu, čekala tedy se svou dcerkou ve
zmíněný den na tom místě celé hodiny; už začínala pochy-
bovat, když se s rachotem objevily a otevřely dveře. Žena
rychle vynesla z pokladu co mohla pobrat. Dítě jí následo-
valo, uvnitř se posadilo na nějaký kámen a jedlo žemli.
Žena již vyvlekla nějaké peníze, když k jejímu úleku se dve-
ře s rachotem zavřely. Jak ráda by za dítě zase všechno
vrátila! Ve smutku jí uběhl celý rok. Když pak ale na to
místo přišla ve stejnou hodinu, našla tam dítě, po celou
dobu oplakávané jako mrtvé. Sedělo živo na tom kameni
a ještě stále jedlo žemli.“

Vzhůru ku hradu jsem vyrazil z parkoviště, okolo které-
ho prochází žlutá turistická značka. Pěšina velmi pozvol-
na stoupá po úbočí kopce, obchází ho až k turistickému
rozcestníku na východním úbočí kopce, kde se potkává
s červeně značenou cestou, která přichází od Třebenic a po-
kračuje do Libochovic. Odtud již cesta zprudka stoupá až
k hradní bráně. Zpět je možné vrátit se stejnou cestou,
nebo jako já odbočit na červenou značku a pak na neznače-
nou cestu a mezi ovocnými sady dojít zpět k parkovišti.
Výhled na hradní kopec se siluetou hradu je odtud oprav-
du jedinečný…☺ Z cest Vás všechny zdraví

Martin „Párek“ Jarolímek
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 LÉKAŘ A VY  •  Maligní melanom
Tohle zdánlivě nenápadné slovní spojení před-

stavuje jeden z nejagresivnějších nádorů. Jedná

KVÍZ na květen
1. Naše planeta paří do galaxie, která se nazývá:

a) Sluneční soustava / b) Mléčná dráha / c) Galaxie MD
2. Stáří vesmíru je:

a) 4-5 miliard let / b) 8-9 miliard let / c) 13 -14 miliard let
3. Velký vůz patří do souhvězdí:

a) Velká medvědice / b) Malá medvědice / c) Velký pes
4. Teplota v kosmickém prostoru  je:

a) kolem nuly / b) mínus 130 st. C / c) mínus 270 st. C
5. Severku  hledejte:

a) ve Velkém voze / b) v Andromedě / c) v Malém voze
6. Jako  první živý tvor vzlétl do vesmíru:

a) pes / b) krysa / c) opice
7. Jurij Gagarin vzlétl do vesmíru v roce:

a) 1960 / b) 1961 / c) 1962
8. První vesmírná stanice je trvale obydlena

od roku:
a) 1999 / b) 2000 / c) 2002

9. Jako první člověk vstoupil na měsíc:
a) Neil Armstrong / b) John  Cane / c) Michael Shepard

10. Hvězdy tvoří souhvězdí podle:
a) vzájemných oběžných drah / b) podle vzájemné vzdá-
lenosti / c) podle lidské představivosti

Krásné luštění pod noční oblohou pokud možno ve dvou ☺
přeje Evas

Správné odpovědi najdete na poslední straně zpravodaje.

se o kožní nádor, jehož výskyt se každoročně zvyšuje.
V roce 1985 se jich v naší republice objevovalo 154, o deset
let později 841, za dalších deset let již 1612 a po dalších
deseti letech, tedy v roce příštím bude číslo nepochybně
o mnoho vyšší. Hlavní příčinou nárůstu počtu onemocnění
je změna životního stylu. Stoupá obliba solárií, zimních
dovolených u moře, snědá ple	 je stále v kursu... Přesto, že
je jasné, že 80% všech kožních nádorů má na svědomí UV
záření a informovanost veřejnosti roste, nezanedbatená
skupina lidí tuto informaci ignoruje. Melanom postihuje
především bílou populaci. Ve Spojených státech je v Hispán-
ské populaci melanom šestkrát méně častý a u Afroameri-
čanů dokonce dvacekrát. U nás přibývá výskyt především
u mužů nad 50 let věku. U žen je melanom vůbec nejčastěj-
ším nádorem ve věkové kategorii 25-29 let a mezi 30
a 34 lety ho předstihne nádor prsu. Nejrizikovější skupi-
nou jsou lidé se světlou pletí se sklonem ke tvoření pih,
lidé, kteří se v dětství opakovaně spálili na slunci, nejrizi-
kovější faktory krom UV záření jsou mateřská znaménka
(ale 70% melanomů vznikne bez předchozího znaménka!),
věk nad 50 let, porucha imunity, rodinný výskyt onemoc-
nění, častý pobyt v solariu. V roce 2013 bylo v rámci akce
“Stan proti melanomu“ vyšetřeno 4423 osob a melanom
byl diagnostikován u 31 vyšetřených. Mezi podezřelé změ-
ny na kůži patří nově vzniklá a měnící se pigmentová skvr-
na, která může svědět, bolet, krvácet.. a změny již stávají-
cích znamének, kdy se začne měnit jejich barva, velikost,
tvar okrajů, výška nad povrchem kůže... Pro klinické po-
třeby bylo vytvořeno pravidlo ABCDE, které hodnotí va-
rovné příznaky melanomu. A - asymetrie pigmentové skvr-

ny, B – border irreg. – nepravidelné okraje, C – color va-
rieg. – barevná pestrost – melanom vykazuje odstíny hně-
dé a černé, nejpodezřelejší je barva bílá, modrá nebo červe-
ná. D – diameter – typicky je průměr větší než 6 mm, kaž-
dý růst vyžaduje kontrolu lékřem. E – evolution- vývoj
změn v čase. Existuje i tzv amelanotický melanom – bez
pigmentace, kde pomohou především změny nálezu v čase.
Melanom se dělí na několik podtypů. Povrchově se šířící
melanom představuje asi 70% případů. Měsíce i roky zů-
stává lokalizován jen v kůži bez sklonů ke tvorbě meta-
stáz. Nejčastěji j lokalizován na trupu mužů nebo na bérci
u žen. Nodulární melanom je lokalizován na stejných mís-
tech jako předchozí, ale obvykle poměrně rychle roste do
hloubky, často vystupuje nad povrch kůže a snadno krvá-
cí. Lentigo maligna melanom přibývá zejména u starší po-
pulace nad 65 let věku, obvykle tvoří plošná ložiska a setr-
vává 10 až 15 let do invazivního růstu. Nejméně častý
u bílé populace ale nejčastější u populace tmavé pleti je
akrolentiginozní melanom. Nejčastější je na daních, chodi-
dlech nebo pod nehtovou ploténkou. Tento typ melanomu
není vázán na expozici UV záření, stejně jako melanomy
na sliznicích, např. v ústech nebo v oku. Léčení melanomu
je v časném stadiu chirurgické. Je třeba vést řez daleko ve
zdravé tkáni a dispenzarizace je ve specializované poradně
v Praze. Základem je ale ochrana kůže před UV paprsky
a to zejména v době mezi 11. a 14. hodinou. Ochranných
prostředků je na trhu dostatečné množství a je třeba vzít
v úvahu typ pleti, vzdálenost od rovníku a dobu pobytu na
slunci. Tak a	 vám všem letní slunce přináší jen radost
a slouží k příjemnému odpočinku a načerpání sil na další
zimu. Podle časopisu Moje zdraví 5/2014 a internetu

upravila Drsvo

PŘÍBRAMSKÉ MLÝNY
I v letošním roce probíhá ve Státním okresním ar-
chivu v Příbrami výstava. Tentokrát je věnována
mlýnům v Příbrami a těsném okolí a má název „Podiv-
ná Litavka aneb o síle mlýnského kola“. Pojedná-
vá o mlýnech na mouku, ale i na železnou rudu. Již
v roce 1979 bylo při statku v Příbrami 19 mlýnů.
Výstava je doplněna filmovou prezentací. Třicet dva
mlýnů - existujících, přestavěných, chátrajících,
už pouze na pohlednicích nebo míst, kdysi kde stávaly.
Mlýn Dubský v Bohutíně je dosud v provozu. Výstava
je otevřena do 28. listopadu 2014, v pondělí a ve středu
8.00 - 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek 9.00 - 14.30 hod.

E.T.

Z VÝBORU TJ SLAVOJE OBECNICE
Na kontrolním dnu 6. 5. 2014 (Karas J., Škvára E.,
Sirotek M., Matuška K.) bylo zjištěno, že úkoly do-
hodnuté na zvelebení sportovního areálu se průběž-
ně plní. Některé práce byly již dokončeny a na ostat-
ních se intenzivně pracuje. Věříme, že zvelebený
areál po dokončení všech prací bude průběžně udr-
žován v pořádku a všichni, kdo jej navštěvují, to oce-
ní a budou na jeho udržování účastni.

red. OZ
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I N Z E R C E

Galerie Františka Drtikola Příbram
Vás zve na výstavy z cyklu Výtvarníci Příbramska

MIROSLAV HÁSEK
VZPOMÍNÁNÍ

Galerie Františka Drtikola / Zámeček - Ernestinum Příbram
16. 5. - 13. 7. 2014

o t e v ř e n o  denně od 9 do 17 hodin - kromě pondělí
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Jubilea v květnu slavili a slaví
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

Jubilea v červnu budou slavit
Irena Horňáková  60 let
Jindřiška Uzlová  50 let
Marie Bolinová  70 let

František Mikula  50 let
Jiří Veselý  65 let

Václav Mudra  60 let
Ladislav Novotný  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE

Z REZERVACE CHKOO

14. ročník v malé kopané o putovní pohár Rezervace cup
se koná 12. července 2014 od 8 hodin na hřišti Slavoje Obecnice
Startovné činí 1000,- Kč.

v běhu na lyžích 2014

start 31. května 2014 ve 13 hodin
z CHKOO Rezervace Obecnice - koupaliště

Doprovodná akce:

ZÁVOD DĚTÍ na lyžích okolo bazénu na koupališti
– start v 15.30 hodin

Od 18 hodin vás srdečně zveme na parket v Rezervaci na zábavu
po VČCR • Hraje SIGNÁL

Závaznou přihlášku a zálohu startovného ve výši 600 Kč odevzdejte do 5. července
v restauraci na koupališti nebo po dohodě na č. tel. 602 958 639 nebo na
e-mail: smrcekzdenek@seznam.cz

Doplatek startovného a soupisku s hráči (max. 11) odevzdejte v den turnaje při prezentaci
od 7.30 do 8 hodin. Občerstvení zajištěno, počet mužstev je limitován, záloha se vrací pouze
při zrušení turnaje pořadatelem.                                                                         Zdeněk Smrček

Nedávno se rozletěla od re-
zervace poplašná zpráva, že
u naší krásné nádrže havarova-
lo neznámé letadlo, které
narušilo vzdušný prostor nad
CHKOO. Některé zprávy do-
konce tvrdily, že letadlo bylo
sestřeleno správcem rezervace.
To samo o sobě již bylo pode-
zřelé, jelikož správce rezervace Nerv nevlastní ani prak. Střílet
prý sice umí, ale pouze střílet si ze živočichů. Detektiv rezerva-
ce Párek po namáhavém pátrání odhalil, že se opravdu jedná
o naprosté fámy. Objevil fotografii, na které to skutečně vypadá
na havárii letadle. Po podrobném prozkoumání v naší rezervač-
ní kriminalistické laboratoři jsme zjistili, že trosky vypadají
jako zbytek správcova karavanu po zásahu lžíce bagru. Poté se
přiznal se i nejmenovaný živočich, který zásah lžící provedl.
Prý to bylo v zájmu úklidu naší malé střediskové rezervace.
Já jako zpravodaj jenom dodávám, že zásah byl nutný i v zájmu
mravní výchovy mlá�at. Sám Fabián (i Bůh) ví, co se v karavanu
muselo za vlahých nocí dít. Zpravodaj rezervace Prcek


