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Obecnický
ZPRAVODAJ

Jaro se pomalu dere ke své vládě, i když zima se brání
zuby nehty. Vysílá přes brdské vrchy chladný a studený
vítr a občas jej opepří sněhovými vločkami či ledovým
deštěm. Možná se vám to tak nezdá, ale zkuste vyběh-
nout ven lehce oblečeni a hned vás zima uchvátí do svých
drápů. Nemusí vás těmi drápy ani drásat a škrábat, pro-
tože vás stejně samo od sebe začne škrábat v krku, až oči
zaplaví slzy bolesti, z nosu začne kapat a o hlavě raději
nemluvit. Mozek začne tlačit, jakoby chtěl z hlavy
vystoupit, až myšlenky natlačí kamsi do temene. Zima
- ta se tak lehce nevzdává. Potom se divte, že člověk je
neustále v útlumu a dělá samé vylomeniny. Už jsem o svém
něžném zapomínání psal minule, tenhle týden jsem zase
řádil tentokrát v pondělí doma, zapomněl jsem v něžném
rozpoložení batoh z cvičebním úborem. No řekněte, jez-
dit autem kvůli tomu z Příbrami do Obecnice, aby si člo-
věk zacvičil, to je blbost. Zaběhl jsem vedle do obchodu
s kvalitním exotickým zbožím a koupil nejlevnější teplá-
ky a triko. Boty se mi levné nezdály, „holt“ budu cvičit
bos. Moje dohlížecí cvičitelky si okamžitě všimly, že mám
nové oblečení, protože nosím jinak jenom trika s nápi-
sem Rezervace Obecnice. Navíc levně zakoupený cvičební
úbor vysílal k jejich nosánkům zajímavou „skladovou“
vůni. Co se však nestalo v pátek. Jarně naladěn v očeká-
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vání pěkného vandru po Brdech, jsem se rozhodl v pátek
dopoledne posílit tělo cvičením. Otevřu kufr auta a ouha.
Batoh s cvičebním úborem někdo něžně zapomněl poho-
zený v koupelně v Bečánově. Nezbylo nic jiného než zase
navštívit exotické přátele v blízkém obchodě. Už zdáli se
na mne prodavačky usmívaly a majitelka na mne hale-
kala: „Co to bude tneska, tličko nebo paluka?“ Už mne
tam znají, paruk mám nakoupenou na šaškárny plnou
bednu, a triček a  tepláků ani nemluvit. Však už i žena si
všimla, že sloupek tepláků a triček ve skříni narůstá.
Chlapi, asi sami dobře znáte, jak se to blbě vysvětluje,
když o vás ví, jak nerad na sebe nakupujete oblečení.
Jinak je opravdu znát, že jaro nastupuje i se všemi pří-
znaky, jako je rýma, rašení blbosti, aktivace hormonů
a dalšími vhodnými jarními vlastnostmi. I na mne nara-
zilo plnou silou zmíněných vlastností. Po něžně zapo-
mnětlivém vandru na Brdech, o kterém se raději nebudu
rozepisovat, se nejprve ozvala rýma podpořená chrchlá-
ním, poté jsem se osobně manželce přiznal, že blbost v mé
hlavě již začala rašit, aby mohla posléze na mé hlavě
radostně vykvést. Aktivaci hormonů jsem raději okamži-
tě zatloukl. A tak si přátelé spolu můžeme radostně
v jarním rozpoložení klidně zarecitovat tu známou:
„Otloukej se píš�aličko...“.                                                 bs

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE
CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Práce na výstavbě multifunkčního hřiště
v Obecnici jsou v plném proudu. Firma prová-
dějící stavbu v současné době finišuje se stav-
bou šaten a technického zázemí. V objektu jsou
dokončována řemesla (elektroinstalace, vodo-
vod ,odpady). Vše probíhá dle harmonogramu
tak, aby celá stavba byla dokončena v termínu
daném poskytovatelem dotace, což je květen
2015.

Předpokládaný termín otevření  hřiště
je  4 .  6 .  2015 .
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ZMĚNA AUTOBUSOVÉ TRASY po dobu výstavby kanalizace v Oseči
V souvislosti s uzavírkou komunikace přes Oseč, kterou si vyžádala výstavba kanalizace a vodovodu
v Oseči, dojde od 1. 4. 2015 do 31. 7. 2015 k omezení autobusové dopravní obslužnosti. Autobuso-
vé spoje jezdící přes Oseč,  budou jezdit z Obecnice z autobusové zastávky směrem na Lhotu a odtud
okolo komína na Nové Podlesí a opačně. Mimo obsluhu budou v tomto období zastávky v Obecnici
U Dušků, U Hlinovky, U Hájovny a v Oseči.

Omlouváme se za možné komplikace, ale jiným způsobem nelze stavbu zabezpečit.

Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 9. 3. 2015
1. Přítomno: 12 zastupitelů, omluveni 3 zastupitelé, 2 hosté
2. Volba komisí: Návrhová: p. Vohradský, p. Urbánek - OZ sou-
hlasí, ověřovatelé zápisu: p. Oktábec, p. Petráň - OZ souhlasí
3. Schválení programu: OZ souhlasí s programem
4. Zpráva ověřovatelů z minulého zastupitelstva: pí Petráňová,
p. Zima - bez výhrad
5. Informace starosty:
Kanalizace a vodovod Oseč – přípojky jsou téměř hotové, je
napojen vodojem, od 1. 4. do 31. 7. 2015 je naplánovaná uzá-
věrka komunikace přes Oseč, proběhlo jednání s občany Oseče,
autobusová doprava bude jezdit okolo Kovohutí (u komína),
pravidelně jezdí autobusem 3 osoby, dopravu během uzavírky
si zkusí zajistit vlastními silami. Osobní auta během uzavírky
projedou, pokud se nedostanou ke svozu odpadu popeláři –
budou přistaveny kontejnery.
Multifunkční hřiště – dnes se začala dělat střecha, následně
se bude stavět protihluková stěna a poté pokládat umělý tráv-
ník, celá akce má být hotova do konce května. Čtvrtého června
2015 bychom chtěli hřiště otevírat.
Kácení stromů – jsou pokáceny jedle v zahradě školy, jedle u
pomníku v Oseči, vysadí se stromy nové, je zpracován návrh
revitalizace na park před obchodem Jednoty (COOP) a Malý
veský rybník.
Fond solidarity – po povodních v roce 2013 nám vznikla ško-
da 146 tis. Kč – upevnění břehu směrem k čističce a obnažená
roura od kanalizace od Havránků, tuto částku jsme získali zpět
z fondu solidarity.
Bylo vypracováno závěrečné vyhodnocení revitalizace Malého
Veského rybníka. OZ bere na vědomí.
6. Žádost o projednání možnosti zřízení věcného břemene –
P. Matys, na Šachtičce, jedná se o přístupovou komunikaci k do-
mům. Mělo by být řešeno také s p. Veselým, společně by si měli
nechat udělat geometr. plán a pak zřídit služebnost (dříve věc-
né břemeno), OZ souhlasí s možností zřízení věcného břemene.
7. Prodej pozemku 932/1 – p. Jan Karas , p. Taclová, p. Jaroš,
p. Svitáková; p. starosta Karas před zahájením jednání o tomto
bodu, opustil místnost.
Žádost p. Svitákové – P. Svitákové se tento pozemek prodat
nemůže, zamezil by se přístup pro vlastníky okolních pozem-
ků a neměla by k pozemku ani přístup, OZ nesouhlasí s prode-
jem p. Svitákové (11x proti, 1x nepřít. hlasování).
Žádost p. J. Karas, pí Taclová, p. Jaroš – OZ souhlasí
s prodejem části pozemku p. J. Karasovi, pí Taclové, p. Jarošovi
(11x pro, 1x nepřítomen hlasování), cena pozemku – přednese-
ný návrh 250,- Kč/m2, OZ souhlasí s cenou 250,- Kč/m2 (9x pro,
2x zdržel se, 1x nepřítomen hlasování).
8. Žádost MZŠ Obecnice o zřízení školního klubu – pro
mimoškolní činnost žáků 2. stupně a pro žáky 1. stupně, kteří
nenavštěvují družinu, max. pro 60 žáků, obec musí provést zá-
pis do rejstříků škol, finanční prostředky si škola zajistí sama
z vlastních peněz, OZ souhlasí se zřízením školního klubu.

9. Schválení zástavbového plánu – p. Ježek Oseč, dle
přílohy, zástavbové území, okolo komunikace, OZ schvaluje zá-
stavbový plán.
10. Projednání nabídky na vzorkování kopaných studní
v Obecnici – na Šachtičce kdysi zničené studny, možnost
sanace, cena 14 100,- Kč vč. DPH. OZ souhlasí s provedením
vzorkování.
11. Převod pozemků od Ministerstva Obrany ČR – jedná
se o vodojem Panské lesy, bezúplatný převod.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Obecnice schválilo v plném roz-
sahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně
vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit má Ministerstvo obra-
ny, organizační složka právnické osoby AHNM Praha na obec
Obecnice. Souhlasí s nabytím předmětných nemovitostí
do vlastnictví obce ve smyslu odst. 4 § 1 zákona č. 15/2015 Sb.,
o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských
újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů) v platném znění, způso-
bem stanoveným v § 9 výše uvedeného zákona. Pověřuje staros-
tu obce k právním úkonům k získání předmětných nemovitos-
tí do vlastnictví obce (12x pro).
12. Diskuse:
– renovace historické hasičské techniky – vkládají se nemalé
finanční prostředky – možnost zabezpečení, zkusí se oslovit fir-
ma Jablotron,
– bezpečnost obce a pošty – kamera před OÚ – osloví se firmy
s poptávkou,
– dotaz ohledně možnosti dotace na opravu koupaliště – pro-
blém je udržitelnost projektu
– pobíhání psů – zvláště paní Matějkové, p. Matějková bude
znovu upozorněna
– 27.- 28. 3. 2015 v Příbrami se koná konference ohledně
CHKO – zástupci obce se zúčastní
13. Usnesení a závěr, OZ souhlasí s předneseným usnesením
(12x pro).

Zapsala Markéta Švehlová pro OZ upravil bs

ODVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK
komunálního odpadu v roce 2015

16. dubna
v Obecnici a v Oseči

v době od 15.00 do 15.30 hod.

10. září
v Obecnici a v Oseči

v době od 15.00 do 15.30 hod.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
Měsíc opět uplynul jako voda a během něho se u vašich
hasičů opět něco dělo. První akcí od minulého článku
byl Masopust, který se konal 21. února. I letos se nás
sešlo celkem dost, abychom si s maskami užili maso-
pustní rej. Kdo se byl podívat, určitě nás viděl. Občas se
povedlo nějaké to dítko rozplakat, když se nějaké masky
leklo, což určitě nebyl záměr. Po samotném průvodu
jsme si mohli pěkně namastit žaludky černou polívkou
a jitrnicí, aby nám pak dobře chutnalo pivko, což se také
stalo.

Během týdne po masopustu jsme opět začali pracovat
na naší hasičské zbrojnici. Bohužel co právě vyrábíme,
není tolik vidět, protože pracujeme v garáži. Momentál-
ně jsme si instalovali světlo se zásuvkou u umyvadla
v garáži. V plánu máme namontování zářivek do míst,
kde máme pracovní stůl, moc silné osvětlení tam totiž
není.

Jak jsem už několikrát psal,dostali jsme jako SDH
dotaci na hadice , které již dorazily,  jen je musíme
trochu upravit, aby do sebe lehce zapadaly. Doufám, že
letos se nám podaří  zúčastnit se více soutěží, než v mi-
nulých letech.

Lidé si určitě všimli, že kolem hasičárny se stále něco
děje, bu� to je řezání dřeva na topení, nebo nahoře sví-
tí, což značí naší přítomnost. Ta je hlavně způsobena

tím, že se nám schází tombola na Hasičskou zábavu,
a tak je potřeba ji zabalit. A ono to nejde zvládnout
za jeden, či dva večery.

Mnoho z nás jste mohli ve středu 11. března potkat při
darování krve, které probíhalo ve spolupráci červeného
kříže a transfúzní stanice. Po odběru jsme se zastavili
na obecním úřadě, kde byly předány plakety a všichni se
podepsali do kroniky. Poté jsme se mohli odebrat do naší
hospůdky, kde jsme mohli naplnit své žaludky výborným
jídlem i různými tekutinami. Opět byla přítomná dobrá
nálada, což vždy potěší.

Jelikož se až za dveře přiblížila naše zábava, od pátku
13. března můžete potkávat plakáty snad na všech mož-
ných vývěskách. Hnedka v sobotu 14. března jste měli
alespoň někoho z nás potkat, protože to jsme chodili
zvát. Tímto bych chtěl všem zúčastněným poděkovat
za odvedenou práci při zvaní, jako vždy na to lidé obětu-
jí celé odpoledne i v nevalném počasí, aby pomohli tuto
akci zorganizovat. V nejbližších dnech nás tedy čeká zá-
bava, která se snad opět bude líbit. Poté se opět vrátíme
do zajetých kolejí, kdy budeme pokračovat s prací
na hasičárně a přitom se snad dokážeme připravovat
na nastávající sportovní sezonu.

Přeji všem už snad jen teplé dny a spoustu hezkých
chvil na zahrádkách.

Petr Zima, velitel SDH

I N Z E R C E

Nové obecní stránky
Vážení spoluobčané i ostatní zájemci
o aktuality a informace z naší obce.

Obecní úřad v Obecnici spouští
nové webové stránky na adrese

www.obecnice.eu ,

jsou zatím ve zkušebním provozu a budou
do budoucna stále doplňovány a vylepšovány.

Pokud máte nějaký nápad  nebo materiály,
které by se nám hodily na doplnění stránek,

ozvěte se místostarostce paní Markétě Švehlové
marketa.svehlova@obecnice.eu

nebo na e-mail ou.obecnice@volny.cz,
je možno i na adresu red. Obec. zpravodaje

bohpsvoboda@seznam.cz .

Budeme rádi, pokud nám svými připomínkami
či příspěvky pomůžete zlepšit
naše obecní webové stránky.

OU Obecnice bs



MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
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MASOPUST ve škole
Dne 18. února 2015 jsme si ve škole připomněli jednu

z dalších tradic končícího zimního období – masopust. Žáci
prvního stupně plnili úlohy z pracovních listů, které pro
ně učitelé speciálně připravili, vyráběli masopustní masky,
řešili slovní úlohy s danou tematikou, připomínali si zvy-
ky masopustu.

O velké přestávce mohly děti ochutnat masopustní pečivo
- koblihy, které všem moc chutnaly☺. Moc za ně děkujeme
místní pekárně. Vyvrcholením dne se stal společný rej
masek v tělocvičně. Mohli jsme obdivovat tradiční i novo-
dobé moderní masky - princeznu, indiána, čerta, kuchař-
ku, švadlenku, berušku a další.

 Dle ústního hodnocení byli všichni zúčastnění spokoje-
ni, domů odcházeli s úsměvem, novými zážitky a poznatky.
Zážitkové projektové vyučování splnilo svůj účel ☺.

učitelé I. stupně

Osmáci zabodovali
Dne 25. 2. 2015 vybraní žáci VIII. třídy úspěšně repre-

zentovali Masarykovu základní školu Obecnice v přírodo-
vědné soutěži „Zelenou pro YPEF = Zelenou pro mladé
v evropských lesích“. Soutěž organizovaly VLS ČR, s. p.
ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
Regionální kolo proběhlo v Jincích. Tato soutěž prověřila
studenty ve znalostech o evropských lesích. V první části
zkoušky žáci vypracovávali teoretický test, který se sklá-
dal z 20 otázek. Druhou částí zkoušky bylo praktické
poznávání různých živočichů, nerostů a rostlin.

Z celkového počtu přihlášených týmů se tým naší školy
ve složení Martin Bíza, Jan Krátký a David Černý umístil
na 2. místě. Všichni účastníci si odnesli pěkné ceny.

Martin Bíza, VIII. tř.

ABRAKA MUZIKA
Pokud máte po přečtení nadpisu dojem, že se jedná o chy-

bu, jste na omylu. Opravdu, žádné abrakadabra, ale
ABRAKA MUZIKA. Tak se totiž jmenovalo divadlo bez
stálé scény - seskupení tří mužů, učitelů, kteří 19. února
přijeli do naší školy se svým komponovaným hudebně-

vzdělávacím programem zaměřeným na prevenci krimina-
lity mládeže (pro II. stupeň) a finanční gramotnost (pro
I. stupeň).

Moderátorem příjemně navozená atmosféra byla i plná
očekávání. V překvapených tvářích diváků, žáků druhého
stupně, se dala číst otázka: Co se asi bude dít? Co můžeme
čekat? A dělo se. Hned po úvodním slovu byl vybrán spolu-
pracovník mezi diváky. Byl usazen do improvizované
cukrárny, dostal „štůsek“ zalaminovaných odborných
pojmů z oblasti kriminality a mohl se předvést v roli od-
borníka. Následovala scénka ze života, kterou by mohl
každý z přítomných zažít na vlastní kůži. Náměty byly čer-
pány z archivu kriminalistů. Úkolem návštěvníka cukrár-
ny bylo pojmenovat všechny přestupky, přečiny, trestné
činy, které v příběhu postřehl. Do diskuse se mohli zapojit
i diváci. Po vyřešení zahrála skupina písničku v rockovém
rytmu. Pomocníkovi bylo za odměnu nabídnuto pohoštění
v podobě čokoládového dortu. Bylo zajímavé, že ani jeden
z vybraných žáků dortík nechtěl (ačkoli by mnohý divák
jistě neváhal a rád by měnil) a zdvořile odmítl. Že by neu-
stálé propagování zdravého životního stylu v naší škole
mělo až takový dopad? Určitě ne, spíše se styděli mlsat,
když je ostatní sledují a sbíhají se jim sliny.

(pokračování na str. 5)
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V průběhu hodinového představení si žáci vážnou,
hravou a někdy i humornou formou připomněli zásady bez-
pečného chování, jak je důležité používat vlastní rozum
a dodržovat nastavená pravidla. Zamýšleli se nad tím, jak
snadno se mladý člověk může dostat do problémů se záko-
nem, kde je hranice mezi legrací a kriminalitou. Děti téměř
všechny činy správně pojmenovaly i zařadily, navíc bylo
vidět, že o problémech přemýšlely.

Na závěr moderátor diváky pochválil a diváci si potles-
kem vyžádali ještě přídavek na rozloučenou – písničku.

Program ABRAKA MUZIKA byl velmi zajímavý a stál
opravdu za vidění.

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy v Praze

V pondělí 23. 2. 2015 se žáci druhého stupně Masaryko-
vy ZŠ Obecnice zúčastnili exkurze plánované v rámci pro-
gramu EU. Exkurze byla zaměřena zejména na vývoj
člověka, ale také na stavbu těla – kostru člověka. Po pří-
jezdu na místo jsme dostali pracovní listy, které pro nás
připravilo Gymnázium Příbram. Hned poté jsme byli roz-
děleni do skupin.

Vývoj člověka – zde jsme sledovali, jak se člověk musel
přizpůsobovat svému přirozenému prostředí, aby mohl pře-
žít. Bylo nám sděleno, jak se lidé rozšířili po celém světě,
kdy začali pohřbívat své blízké, kdy a jak probíhaly první
chirurgické zákroky a kdy se například člověk poprvé se-
tkal se psem. Mně osobně to přišlo velice zajímavé. Mohli
jsme také vidět kostry embryí v různých stupních vývoje,
nebo třeba mumie.

Dále jsme se dozvěděli, jak rozpoznat kostru muže
od kostry ženy, jak například určit přibližný věk právě
podle kostry apod. Viděli jsme několik úrazů kostí či klou-
bů na opravdových lidských kostech, které jsme si mohli
ve většině případů prohlédnout a ohmatat. Také jsme
sestavovali celou lidskou kostru, za což jsme byli pochvá-
leni, nebo	 jsme to zvládli ukázkově.

Byli jsme se podívat v botanické zahradě, která navazo-
vala na budovu univerzity. Bohužel jsme se nemohli podí-
vat do skleníků, nebo	 nebyly součástí této exkurze. Ale
i tak jsme viděli zajímavé exempláře hornin a rostlin.

Po celou dobu vládla příjemná a klidná atmosféra, což
jistě průvodce potěšilo. Všichni průvodci, s kterými jsme se
setkali, byli opravdu milí a příjemní. Myslím, že někteří
z nás se i rozhodli pokusit se v budoucnosti na tuto uni-
verzitu dostat, nebo o tom budou alespoň uvažovat.

Děkujeme Gymnáziu Příbram za zprostředkování.
  Nina Hartz, VIII. tř.

Exkurze do Muzea gastronomie v Praze
Dne 25. února 2015 vyrazili zaměstnanci školního mini-

podniku Pekárna P s dalšími žáky na výlet do Prahy, přes-
něji do Muzea gastronomie.

Muzeem nás provedl přívětivý pán, řekl nám něco o stra-
vě lidí v různých obdobích a ukázal nám řadu modelů míst-
ností souvisejících s gastronomií různých dob. Takže jsme
viděli jeskyni s ohništěm i kuchyně s obrovskými pecemi
a také obchody. Spousta dětí byla fascinována způsobem
života v dřívějších dobách. Bylo zajímavé, že si lidé i bez
zdroje zimy, tedy lednice nebo mrazáku, dokázali poradit

s uchováním masa, například ho sušili. Dozvěděl jsem se
i to, že morek z kostí byl samozřejmou pochoutkou pro lidi
ze středověku, dokázali ji získat jako jediní živočichové.

Následovala spousta schodů a my jsme se ocitli v míst-
nosti s různými příbory. Říkali jsme si, že tolik druhů pří-
borů lidé ani nemohli rozeznávat. Pak jsme zhlédli prezen-
taci o pravidlech stolování. To udělalo mnohým chu	
na jídlo, a tak jsme nasedli do autobusu a jeli jsme na oběd
na Malou Svatou. Mohli jsme si vyzkoušet pravidla stolo-
vání v praxi. Poobědvali jsme, jídlo nás všechny příjemně
překvapilo. Chutnalo nám a spokojenost byla samozřej-
mostí.

Tento výlet si všichni účastníci užili. Někteří tvrdí,
že kvůli faktu, že nepřijeli domů hladoví.

Lukáš Kovařík, VIII. tř.

Návštěva místního Hekrova pekařství
v podobě workshopu

Dne 27. 2. 2015 jsme se se zaměstnanci minipodniku
Pekárna P zúčastnili workshopu v místním Hekrově
pekařství.

Zde jsme se dozvěděli mnoho nových informací. Nejprve
nás proškolili o bezpečnosti v pekárně. Ukázali nám
veškeré vybavení, včetně zadělávací mísy, kynárny, oddělo-
vače těsta a dalších pomůcek. Nové pro nás také bylo
dozvědět se více zajímavostí o firmě a její prosperitě. Ve dne
se peče sladké pečivo a v noci zase slané. Každý z nás si
mohl udělat tři své originální koláče. Jeden nejhezčí se
prodává jako novinka pod jménem Hanky, která ho vyro-
bila, a druhý, srdíčkový, se bude prodávat na Valentýna.

ABRAKA MUZIKA
(dokončení ze str. 4)

Návštěva v pekařství se nám moc líbila a chtěli bychom
si ji ještě zopakovat.

Štěpánka Strniš�ová
a Antonín Matějka, VI. tř.

Exkurze do keramické dílny v Děbolíně
Dne 11. března 2015 jsme s prvním stupněm Masaryko-

vy ZŠ Obecnice a žáky zapojenými do projektu vyrazili na
exkurzi do Děbolína u Jindřichova Hradce, do keramické
dílny paní Romany Hulíkové. Základy této dílny zde stály

(pokračování na str. 6)
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Exkurze do keramické dílny v Děbolíně
(dokončení ze str. 5)

již v roce 1995, avšak ne ve stávající podobě. Byla to pouze
zřícenina domu, kterou majitelka zrenovovala. Poté začal
tento dům jako dílna fungovat. Později se lidem dílna zača-
la líbit, proto se k ní přistavil penzion. V areálu se nachází
také kamenný obchod, kde si děti mohly koupit různé ke-
ramické výrobky.

Kolem poledne jsme usedli ke stolům v jídelně a naoběd-
vali jsme se. Všem chutnalo. Následně jsme se rozloučili,
do autobusu jsme naložili naše výrobky a po dvou hodi-
nách jízdy jsme se vrátili do Obecnice. Celou exkurzi finan-
covala Evropská unie v rámci školního projektu Masary-
kovy ZŠ Obecnice. Projekt má název Studentské sociální
minipodniky – příležitost pro spolupráci a rozvoj venkov-
ské oblasti Brdy.

 Lukáš Kovařík
tiskový mluvčí projektu (VIII. tř.)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
• Klub mladého diváka navštívil 19. února představení

Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami Balada pro
banditu. Příběh autorů Milana Uhdeho a Miloše Štěd-
roně v režii Milana Schejbala diváky nadchl.

• Letošní zima nepřinesla zamrzlé rybníky, a tak si
20. února žáci prvního stupně zabruslili na stadionu
v Příbrami. Kdo už brusle zvládal, rozšířil si doved-
nosti, začátečníci získali základy a opravdu se snažili.
Všichni si to užili, letos již podruhé.

• 26. února se pobavily děti na dětském pyžamovém
plese. Soutěže, tanec, vyhodnocení nejzajímavějšího
nočního úboru – nic z toho nechybělo.

• 4. března proběhla pro pedagogy a zájemce z řad rodi-
čů přednáška na téma Bezpečně na internetu.
Mgr. Traxler zajímavým způsobem přiblížil přítom-
ným různá úskalí a poskytl dobré rady.

S žáky naší školy jsme si zde zkusili ozdobit květináč
pomocí lepidla a motivu vytrženého z ubrousku (tzv.
ubrouskovou technikou), dále jsme akrylovou barvou
barvili keramická prasátka určená k ukládání drobných
peněz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
 

Koncem února jsme si s dětmi uspořádali v MŠ maškarní bál. Vyzdobili jsme si třídu a hned po dopolední svačině
jsme si navlékli vlastnoručně vyrobené masky. K tanci nám hráli písničky z CD „Přijela k nám mašinka“ a  zasou-
těžili jsme si s nafouknutými balónky. Nejlepší tanečníci byli odměněni malými dárečky.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
(dokončení ze str. 6)

10. března k nám přijela lektorka z OFČR  Čapí hnízdo
s výukovým programem „Jaro v lese“. Děti si vyslechly
krátký příběh o zvířátkách žijících v lese , papírové sojce
dolepily modré pírko, zahrály si   pohybovou hru  „Zví-
řátka a pelíšky“, tahaly pomyslnou „velkou řepu“. Také
rozdělovaly obrázky zvířat podle toho, jestli patří na far-
mu, nebo do lesa, prohlížely si brka různých ptáků,
mohly si potěžkat paroží i rohy, zasadily si stromek, na-
učily se básničku  a dozvěděly se ještě mnoho dalších
zajímavostí. S paní lektorkou jsme prožili velmi příjem-
né dopoledne a už se těšíme na její další návštěvu
31.března, kdy nás seznámí s nový výukovým progra-
mem „U vody“.
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KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Přednáška o Indii – LADAKHU
Dne 18. 2. 2015 se konala ve Spolkovém domě přednáška

o Ladakhu, do kterého nás zavedla svým vyprávěním paní
Jitka Plojharová. Jezdí tam hlavně kvůli místním lidem.
Jsou milí, chudí, veselí, skromní a díky buddhismu mají
pro nás záviděníhodný náhled na život. Vše berou tak, jak
to přichází. Ale civilizace je válcuje rychlostí světla a ne
všichni jsou schopni obstát, takže i tam začínají problémy.

Předloni paní Plojharová byla v Ladhaku s kamarádkou
jen jako turista a bylo to úžasné. Cestovaly po kláštěrech
stopem, bydlely u místních lidí, stravovaly se zásadně
v Tibetských restauracích, vyrazily na šestidenní trek do
hor... V roce 2014 tam jela jako dobrovolník s organizací
Brontosauři v Himálajích, kteří staví ve vesnici Mulbekh
školu a vozí tam v létě dobrovolníky na 14 dní na stavbu,
ale hlavně na zpestření výuky dětem ve škole. A bylo to
taky úžasné. Ladakh leží na SZ Indie za hlavním Himálaj-
ským hřebenem u hranic s Pákistánem a Tibetem, takže
vlastně s Čínou. Je součástí Indického státu Jammu a Kaš-
mír a je o trochu větší než ČR s hustotou osídlení 2 osoby
na km2. Je to jedno z posledních míst na světě, kde je ještě
možné zažít tibetský buddhismus v jeho přirozené podobě.
Proto se Ladakhu říká Malý Tibet. Často je nazýván taky
Zemí vysokých sedel. Nadmořská výška málokde klesá pod
3500 m a lidé běžně žijí i ve 4200 mnm. Leží ve srážkovém
stínu Himálaje, takže dál od řek je vysokohorskou pouští.
Do 70. let minulého století nevedla do Ladakhu žádná
sjízdná cesta a tak místní lidé viděli paradoxně dříve leta-
dlo než auto. V současnosti se dá do hlavního města Leh
dostat bu� letadlem z Dillí, když je příznivé počasí, nebo
za tři dny po silnici z Dillí přes Manálí nebo letadlem
do Šrínagaru a potom 16hodin horama autem. Přednáška
byla velice pěkná a navštívilo ji 22 občanů. Tento počet je
opravdu dobrý a jsem ráda, že mají občané o přednášky
zájem. Nyní se například můžete těšit na přednášku pana
Karla Škvora o Mongolsku, pokračování povídání paní
Plojharové atd…

Knihovna představuje knihu
Dívka, která sahala po hvězdách
Autor: Sarah Addison Allenová

káže přestat. Snaží se tak udělat radost obyvatelům celého
města a zároveň potichu doufá, že jimi obnoví lásku,
kterou možná jednou provždy ztratila. Mouka, vejce, mléko
a cukr… Pečení je jediná řeč, kterou hrdá, ale zranitelná
Julia dokáže vyjádřit, co se jí skrývá v srdci. Stačí to však,
aby přivolala ty, jimž v minulosti tolik ublížila? Může kolib-
říkový dort skutečně vrátit ztracenou lásku? Opravdu po
Emilyině zahradě pobíhá duch? Odpovědi nebývají vždy
takové, jak čekáte. V Mullaby, městě plném roztomilých
podivínů, kde se dvě velmi odlišné ženy právě učí najít své
místo na světě, ačkoliv jim zpočátku připadá, že nikam
nepatří, však do sebe všechno začíná až nečekaně zapadat.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ
Milí senioři, srdečně vás zveme na společné setkávání,

které se koná každou středu od 14 do 16 hodin ve Spol-
kovém domě. Můžete se setkávat se svými přáteli, posedět
v příjemných prostorách spolkového domu. Je zde možnost
půjčování knih, stolních her, ruční dílny, nebo si jen tak
popovídat třeba u čaje či kávy. Dle zájmu lze zajistit i menší
občerstvení. Senioři, kteří k nám dochází, jsou ve spolko-
vém domě velmi spokojeni a dobře si popovídají třeba
u kroniky obce.

V Mullaby se každý den stane více
kouzel než za úplňku kdekoliv jinde na
zemi. Nechte se očarovat i vy! Emily
Benedictová do malého městečka na
jihu USA přijíždí v naději, že zde na-
jde odpovědi na mnohé otázky, které
obklopují život její matky. Proč Dulcie
Shelbyová rodné Mullaby opustila tak naráz? A proč se sem
rozhodla už nikdy nevrátit? Ve chvíli, kdy Emily vstoupí
do domu, kde matka vyrůstala, a setká se se svým dědečkem,
o němž dosud nevěděla, plachým a něžným obrem, uvědo-
mí si, že v Mullaby se záhady nevysvětlují. Tady se prostě
stávají přirozenou součástí života. Jsou tu místnosti, kde
se tapeta sama od sebe proměňuje, aby odpovídala vaší
náladě. V noci po zahradě poskakuje tajemné světlo. A sou-
sedka zapéká naději do dortů…
Dorty Juliy Wintersonové zbožňuje celé Mullaby - což
je dobře, protože Julia s jejich pečením podle všeho nedo-

„VÍČKA PRO JAKUBA“
Sběr víček Pro Jakuba se koná do konce března.
Tímto bych také chtěla poděkovat všem, kdo víčka
donesl a tím podpořil léčbu Jakuba.

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ ZAČÁTEČNÍKY
V případě zájmu o angličtinu pro dospělé začátečníky se

můžete hlásit na telefonních č. 313 105 842, 605 986 955
nebo osobně v knihovně. Zatím jsme 4 zájemci. Pokud by
nás bylo alespoň osm, mohl by kurz začít.
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Velikonoční tvoření
BEČÁNOVSKÁ KRASLICE
Milé maminky, tetičky, babičky
srdečně Vás zveme na velikonoční tvoření,
které se uskuteční v sobotu 4. dubna 2015
od 14.00 hodin ve Spolkovém domě.
Bude probíhat soutěž o nejhezčí Bečánovskou kraslici
a deset z vás si odnese domu nějakou tu cenu. Kraslice
bude hodnotit předem stanovená porota.
Dále se můžete těšit na malé pohoštění. Přij�te mezi nás
se svými dětmi a sebou dobrou náladu. Všechny vaše
výrobky budou posléze vystaveny ve spolkovém domě.

MASOPUST
Předposlední únorovou sobotu se sám pán

Brd Fabiáln postaral o příjemné počasí pro
všechny, kteří se aktivně nebo jen jako diváci
zúčastnili masopustního reje na počest celého
jeho království.

Ve dvě odpoledne se ze „Staročeské“ vyhrnuly víly,
vlci, jezinky, vodníci, skřítkové, mravenci, brouk Pytlík,
stromečky, houbičky, čarodějnice, Smolíček Pacholíček,
ale i Béda Trávníček se svým kolem štěstí a další a další
příšerky Fabiánova království. Na návsi předal  starosta
Fabiánovi moc a právo nad Obecnicí a za doprovodu
muziky se vydal průvod po vsi, aby dělal lotroviny pro
potěchu všech přihlížejících i ostatních masek.  Průvod
se prošel až „k Toničce“ a pak zase zpátky na parkoviště
u parku, kde jako každoročně čekaly na chu	ové pohár-
ky všech výborné jitrničky, prdelačka a pivíčko jako

NOC S ANDERSENEM V KNIHOVNĚ

(pokračování na str. 10)

Další, již druhá noc s Ander-
senem v naší knihovně se
bude konat 27. března 2015
od 17.00 hodin.
Letošní téma budou pohádky
z mechu a kapradí.
Děti se na ni už moc těší a věřím, že si to opět pěkně
užijeme.

Přednáška o MONGOLSKU
Dne 22. dubna 2015 od 18.00 hodin proběhne ve Spol-
kovém domě přednáška o Mongolsku. Přednášet bude pan
Karel Škvor. Vstup volný
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křen. Přiletěl sem dokonce
pilot s letadlem, které mu
Fabián zakouzlil do dětské
hračky, setkal se tu Tok s Tře-
mošnou a jejich vzájemná
náklonnost za vydatné podpory
pana pilota všechny potěšila,
nakonec i Fabiána a dal jim
své požehnání.

Děti si užily střelbu míčky
do zvířátek a když se všechno
snědlo a vypilo a všichni si
to pořádně užili, přesunula se
muzika a zbylé masky, i ty bez
masek, zase zpátky do „Staro-
české“, kde se z úspěšného
masopustu radovali po zásluze
všichni do pozdních hodin.

Evas

MASOPUST
(dokončení ze str. 9)
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Každá společnost je dobrá jen natolik,
nakolik se dokáže postarat o své nejslabší 

 LÉKAŘ A VY  •  Na stáří nejste sami

a bezmocné a dát jim alespoň malou část toho,
co poskytuje svým nejsilnějším a mocným. Odhaduje
se, že v České republice je 80-90% osob starších 65 let sobě-
stačných s pomocí rodiny a nejbližšího okolí. Pomoc v do-
mácnosti potřebuje asi 13 % z nich, asi 7-8 % se neobejde
bez soustavné domácí péče a asi 2 % bez trvalé péče ústav-
ní. Rodinná péče, případně s podporou tzv. terénních soci-
álních služeb, představují nejlepší způsob péče o seniory
v jejich přirozeném domácím prostředí. Klade však vysoké
nároky (včetně finančních) na pečovatele a závisí na míře
soběstačnosti seniora. A tak kdo pomůže, když rodina
nemůže? Sociální služba je činnost provozovaná s cílem
pomoci zajistit seniorům co nejdéle co největší fyzickou
a psychickou soběstačnost a umožnit jim v největší možné
míře zapojení do běžného společenského života. V případě,
že to zdravotní stav starého člověka nedovoluje, je poslá-
ním sociálních služeb zajistit mu důstojné prostředí k ži-
votu a dobré zacházení. Poradny a informační centra
pro seniory poskytují pomoc právní, sociální, psycholo-
gickou apod. Poradenství je ze zákona pro seniory zdarma,
jen pozor na poradny provozované politickými stranami,
nebývají úplně nezištné. Tísňová péče – slouží hlavně
seniorům žijícím samostatně ve vlastní domácnosti. Řeší
aktuální krizové situace (zhoršení zdravotního stavu,
pády, napadení...) a smyslem je rychle zorganizovat pomoc.
Služba funguje prostřednictvím tísňového tlačítka, které
nosí senior třeba na krku, po zmačknutí tlačítka se spojí
s operátorkou, která podle potřeby zabezpečí výjezd rychlé
pomoci nebo jiné složky integrovaného systém u atd. Cena
služby je krom instalačního poplatku l80 - 550 Kč měsíčně
podle provozovatele. Pečovatelská služba je tu pro ty,
kteří potřebují pomoc ve své domácnosti (úklid, pomoc při
osobní hygieně, nákupy, donášky obědů, praní a žehlení,
doprovod na úřady a k lékaři...). Cena je zákonem zastro-
povaná na max. 130 Kč/hod. a platí se jen skutečný čas
asistence. Odlehčovací služby jsou na pomezí služeb
terénních a pobytových. Umožní převzetím péče o seniora
pečující rodině př. odjet na dovolenou, absolvovat vlastní
léčení v nemocnici, osamělému seniorovi pomohou v době

vlastní rekonvalescence po nemoci nebo s nácvikem sebeo-
bsluhy... Cenu upravuje vyhláška na max. za pobyt 210 Kč/
den, za stravu (3 hlavní jídla) 170 Kč/den a za úkony péče
130 Kč/hod. Sociální rehabililtace má preventivní cha-
rakter a má zabránit společenskému vyloučení seniorů.
Jde o soubor specifických činností směřující k dosažení
nezávislosti a soběstačnosti formou terénní, ambulantní
nebo pobytové péče. Stacionáře – denní – senioři v nich
tráví část dne, jinak bydlí sami nebo s rodinou a poskytují
pomoc při stravování, konsultacích s lékařem a činnosti
vzdělávací a aktivizační. Cena je opět do 130 Kč/hod.
Týdenní stacionář poskytuje péči obvykle od pondělí do
pátku , poskytují ubytování, stravu a socializační a tera-
peutické aktivity. Cena bývá 3 - 4 tisíce/měsíc. Denní služ-
by – jsou podobné dennímu stacionáři, navíc nabízí př.
kadeřnictví, pedikůru atd. Domácí zdravotní péče
tzv. home care stojí na pomezí zdravotních a sociálních slu-
žeb. Pomáhá zkrátit dobu hospitalizace nebo se jí úplně
vyhnout. Zdravotníci docházejí za klientem a provádějí
potřebné úkony (injekce, infuze...). Na doporučení lékaře
je služba plně hrazena ze zdravotního pojištění. Paliativ-
ní péče je služba pro důstojné a bezbolestné prožití posled-
ních chvil. Jde o službu v lůžkových zařízeních (hospice,
geriatrická oddělení nemocnic, léčebny dlouhodobě nemoc-
ných, domovy pro seniory) nebo v domácím prostředí
(mobilní hospic, agentury domácí péče). Jde o tým odbor-
níků, kteří navštěvují seniora doma a nezaměřují se jen
na stránku fyzickou, ale i sociální, duchovní a spirituální.
Neorientujete se v nabídce služeb ve vašem regionu?
Ptejte se praktického lékaře, na sociálním odboru obecní-
ho úřadu, v kterémkoli nejbližším sociálním zařizení, nebo
na: www.zivot90.cz, www.zitdeledoma.cz,
www.seniorum.cz, www.generaceuprostred.cz,
www.zijemenaplno.cz, www.elpida.cz.

Telefonická krizová pomoc: 800 157 157 – non stop bez-
platná linka provozovaná občanským sdružením Život 90.
Společnost Elpida provozuje bezplatnou anonymní linku
800 200 007 ve všední dny 8.00 - 20.00 hod. Klíčové zákony
najdete na www.zakonyprolidi.cz nebo www.mpsv.cz.

Podle časopisu Moje zdraví 3/2015 upravila Drsvo

Vše o Tvém skvělém mozku a jak ho cvičit (John Woodward)

Chu� a čich jsou spolu úzce propojeny. Oba smysly nám
pomáhají vychutnat si jídlo, ale čich nás navíc varuje před
nebezpečím a pomáhá rozeznat známá místa , věci i osoby.
Mozek reaguje na vůně překvapivě silně, zejména na ty,
které zná z dávné minulosti. Čich člověka lze těžko srov-
návat s čichem mnoha zvířat, ale je mnohem vybroušenější
než chu	. Dovoluje nám rozlišit tisíce vůní. Molekuly vůní
jsou rozptýleny ve vzduchu, při nadechnutí jsou zachyce-
ny dvěma políčky čichových buněk v horní části nosní du-
tiny a nervová vlákna odtud vedou zakódované signály
přes tzv. čichový bulbus do mozku. Čichový bulbus je částí
oblasti mozku, která hraje významnou roli v paměti a emo-
cích. Proto mohou vůně vyvolat silné emoce a vyvolat
z hloubi času zasuté vzpomínky. Reakce mozkové kůry
je mnohem pomalejší. Každý z nás má jedinečný pach, kte-
rý je určen genetickou výbavou, stravovacími návyky a ty-

pem kůže. Někteří lidé si mohou nosem vydělávat na živo-
bytí. Patří k nim odborníci na testování parfémů, ochutná-
vači vína nebo míchači čajů. Těmto lidem hodně ztrpčí
život rýma. S ucpaným nosem člověk neví, jestli pije čaj
nebo víno ☺. Na jazyku máme asi 10 tisíc chu	ových po-
hárků a každý z nich tvoří 50-100 buněk s jemnými chu	o-
vými řasinkami. Do chu	ových pohárků se dostanou jen
chemické látky z jídla, které jsou rozpuštěné ve slinách
a chu	ové buňky pak posílají zakódované signály dál
do mozku. Chu	ové pohárky rozeznají pět základních chu-
tí: slanou, sladkou, kyselou, hořkou a tzv. chu	 umami.
Jejich kombinace nestačí k popisu všech rozmanitých
chutí, velkou měrou se na vnímání chutí podílí i čich.
V beztížném stavu vůně jídla k nosu kosmonautů často ne-
doletí, takže ti si ve vesmíru moc nepochutnají. ☺

Upravila Drsvo
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Eva Hölzelová: HVĚZDNÁ OBLOHA / VI.
V roce 2013 vydala paní Eva Hölzelová knihu Hvězdná

obloha, příběhy souhvězdí na severní obloze s krásnými
ilustracemi paní Renaty Petříčkové. S laskavým svolením
autorky se v Obecnickém zpravodaji objevují úryvky z této
velmi zajímavé a čtivé knihy, v níž zpracovala řecké mýty
vztahující se ke 37 souhvězdím, a tak vzniklo 18 povídek.
S ohledem na rozsah Zpravodaje je možná vždy jen malá
úprava z povídky. Zájemci si ke knize jistě cestu najdou ☺.
Dnes úvod o Herkulovi.

Héraklés – práce první – Nemejský lev
Héraklés se přihlásil do služeb krále Eurysthea, aby si

u něj odpracovat svůj trest. Ten se zlekl jeho obrovských
svalů a rozhodl se mu raději vyhýbat. Úkoly pro něho vy-
mýšlel, ale pověřil sluhu Koprea, aby mu úkoly zadával
sám. Jako první úkol mu uložil zabít nemejského lva,
obludu dvakrát tak velkou než je běžný lev. Vraždila lidi
i dobytek a každý se před ní třásl. Lev měl kůži, která odo-
lávala šípům, mečům i kopím, a tak vypadal takřka nezni-
čitelně. Cestou za lvem zabijákem přenocoval Héraklés
u ovčáka, kterému kdysi lev roztrhal syna. Chtěl obětovat
berana bohyni Héře, ale Hérakles mu to vymluvil, protože
dobře věděl, že za vším stojí nesmiřitelná Héra. „Počkej
třicet dnů, vrátím-li se, obětuj bohu Diovi, který mě bude
chránit. Nevrátím-li se, má obě	 již padla na oltář bohyně
Héry.“ Héraklés doputoval do Nemeie, ale město bylo
prázdné. Ti, které lev nesežral, s hrůzou uprchli. Na lva
narazil na kopci za městem, kde měl své doupě. Celou
smrš	 šípů vypálil na obávané zvíře, ale ty se odrážely od
jeho neprůstřelné kůže a padaly na zem jako neškodné kla-
cíky. Lev výsměšně hleděl na útočníka a věděl, že i když
použije všechny své zbraně, nezabije jej. Pak stačí jen sko-
čit a další obě	 bude jeho. Héraklés tasil meč a sekl,
ale jako by měl v ruce jen papír. Lev se nahrbil k útoku a
v tom použil Héraklés svou poslední zbraň. Přetáhl kyjem

lva přes čenich, až se otřásl a couvl. Kyj se ale roztříštil
na tisíc kousků a Héraklés stál před lvem s holýma ruka-
ma. Ten skočil a Héraklés jej za letu chytil za krk a začal
škrtit. Lev řval, bojoval, ale Héraklés nepovolil. Postupně
se lev stále méně bránil, až vydechl naposled. Héraklés si
jej hodil na ramena a vrátil se do paláce krále Eurysthea.
Král se bál, aby se síla jeho služebníka neobrátila jednou
i proti němu, a tak mu zakázal nosit trofeje do města.
Musel zůstávat za hradbami. Héraklés si ze lví kůže udělal
nezranitelné brnění a hřívu si nasadil na hlavu jako přilbu.
Zeus pak přenesl lva na oblohu jako souhvězdí.

Lev patří mezi jarní souhvězdí a nejlépe je vidět v březnu.
Je tvořen dvěma lichoběžníky, v jejichž spojení je dvojhvězda
Algieba. Velký lichoběžník představuje tělo a malý hlavu
lva. Největší hvězdou v souhvězdí je dvojhvězda Regulus,
v překladu „malý král“, která září 114x intenzivněji než
Slunce a patří mezi 20 nejjasnějších hvězd. Regulus tvoří
spolu s hlavními hvězdami Panny a Pastýře tzv. Jarní troj-
úhelník. Lví ocas tvoří jasná hvězda Denebola.

Upravila Evas

POZNÁMKA REDAKCE

Vážení čtenáři a čtenářky Obecnického zpravodaje,
oblíbené Střípky z mého vandrbuchu

Martina Párka Jarolímka
vám předložíme znovu až v příštím zpravodaji.

Věříme, že redakci i Martinovi
tento prohřešek odpustíte.

Red. bs ☺

Výročí - ZDENĚK FIBICH
V letošním roce uplyne 165 let od narození a 115 let
od úmrtí českého hudebního skladatele Zdeňka Fibicha
(1850 - 1900). Vytvořil rozsáhlé hudební dílo, které zahrnu-
je symfonie, klavírní skladby, koncertní melodramata -
Štědrý večer a Vodník na motivy Erbenovy Kytice a mnoho
dalších skladeb. Jeho opery jsou Blaník, Bouře, Námluvy
Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie, Messinská
nevěsta a Šárka. Jeho nejznámější skladba je Poem, část
selanky V podvečer. E.T.

Jubilea v březnu slavili a slaví
Jana Kotrbová  55 let

Jaroslava Kubíková  65 let
Olga Karpíšková  80 let
Hana Hylánová  55 let

Jaroslava Poláková  60 let
Václav Drsek  50 let
Václav Šefl  55 let
Josef Polák  70 let

Bořivoj Rozsypal  65 let
Pavel Městka  50 let

Jubilea v dubnu budou slavit
Iva Stočesová  50 let

Eva Svobodová  60 let
Magda Kolářová  50 let

Jana Vyšínová  75 let
Soňa Ježková  50 let
Karel Peták  65 let

Jiří Kryll  70 let
Bohumil Svoboda  60 let

Vojtěch Karasz  50 let
Květoslav Koukal  85 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let



OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Březen 2015 13

Úvod brdského „románu“ Vaška Moravce
Vážení čtenáři OZ naskytla se mi příležitost publikovat (za pár piv ☺) Literární výtvor Vaška Moravce z Příbrami, který
vás doufám zaujme jako mne, svým humorem a fantazírováním, a který vás bude chvíli vyprovázet na stránkách našeho
Obecnického zpravodaje. Václava znám již hojně let, dá se říci přímo z ranného mládí a jeho knihy mne vždy pobavily.
Možná se vám také dostaly do rukou například Fraktury v kopačkách, Jak jsme chytali úchyla a jiné povídky, Tajemství
podzemní chodby, Jak se Kamil vzpříčil, Klukoviny a Nejslavnější piráti. Ta kterou čtete je vlastně teprve rukopisem pu-
blikovaným právě v našem „populárním malém střediskovém“ zpravodaji. Václav Moravec žije od roku 1960 v Příbrami,
kde vystudoval střední strojní průmyslovou školu, ale v podstatě se celý dosavadní život věnoval psaní. Většinou jako
novinář v místních redakcích, a současně psal knihy. Kromě výše zmíněných sedmi má připraveny k vydání, „v šuplíku“,
ještě i další rukopisy. Tak se bavte a to pivo můžete platit klidně i mně, já jej převedu na Václava... ☺

Bohouš Svoboda red.

ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA (Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • Kapitola I

Někdy se to tak semele aneb tajemný nález v lese
Někdy se to tak semele, že rovnýma nohama spadnete do udá-

lostí, které jste do této doby znali jenom z knížek a filmů. To byl
i můj případ. Všechny ty neuvěřitelné věci začaly tím, že jsem si
vyrazil koncem léta 2002 na houby do brdského vojenského pro-
storu. "Samozřejmě" bez povolení, na černo. Po hodinovém pla-
hočení ve středočeské divočině, jsem narazil na zbytky několika
stavení, která ještě před několika lety sloužila za zkušební cíl
kanónům a flintám naší armády. To bych nebyl já, abych hned
do těch rozstřílených ruin nevlezl a "nepátral" tam. Nebyl jsem
veden žádnou profesionální intuicí, jako například známí hleda-
či pokladů Chlapík či Bentl, u mě to byla prostá zvědavost.
Košík s houbami zůstal stát u zbytků rámů dveří starého selské-
ho domku, či co to kdysi bylo a já vkročil dovnitř. Pod nohama
mi zapraskaly sutiny, zpuchřelé dřevo a kovové zbytky střel.
"Proč sem lezu, vždy	 je jasné, že tady za ta dlouhá léta, co odtud
odešel poslední obyvatel, prošly jenom vojenské kanady a šmej-
dila tu lesní zvěř," brblal jsem si pro sebe. Ve vypjatých chvílích
mi to pomáhá. Někde jsem četl, že přiměřená samomluva
odbourává stres. Ale nesmím to přehánět nebo skončím u Cho-
cholouška. Za mlada jsme s klukama prolezli kdejaký jenom
trochu tajemný kout v Příbrami a jejím okolí, to znamená i důl-
ní chodby, kterými je naše město poddolováno jako ementál.
Holt mi té objevitelské mánie trošku zůstalo i po čtyřicítce.

Přehlédl jsem tu smutnou spouš	 a v mysli mi vytanula před-
stava těch dávných nebohých obyvatel, žijících zde kdovíkoliká-
tou generaci a najednou přijde befel jakéhosi mocipána a stěhuj-
te se. Odejděte do neznáma, zapomeňte, kde jste se narodili.
To je na utopení nebo špagát. Smutné, velice smutné, nechtěl
bych být v kůži těch lidiček.

Mou pozornost náhle zaujalo zapraskání v pravém rohu míst-
nosti, kde se ještě zachovaly zbytky prkenné podlahy. Nedávno
jsem viděl v televizi hororovou sci-fi Vetřelec, takže zvuk
ve mně v prvé chvíli asocioval ne zrovna příjemné pocity. Již
jsem se viděl ovinut slizkým chapadlem a přitahován k zubaté-
mu chřtánu vesmírného netvora. Musel jsem se usmát. Ještě,
že v Brdech nic podobného nehrozí. Anebo si to jenom namlou-
váme, ukolébáni mírným středočeským klimatem, absencí divé
zvěře a jiných nebezpečných anomálií, které tak rádi sledujeme
ve večerních televizních zprávách a Aktech X ? "Dobře si to ten
náš zlatej Praotec Čech tenkrát vybral. Fakt, moc dobře. Ještě,
že na ten Říp vylezl a zalíbilo se mu tady."

Namísto Vetřelce na mne z otvoru v prknech u zdi vykoukla
tmavá hlavička s protáhlým čenichem. Asi dvakrát v životě jsem
již tchoře viděl, takže jsem si jej dokázal zoologicky zařadit
i nyní. Malému vylupovači slepičích kurníků jsem se zjevně
nelíbil, nebo	 zlostně zaprskal, vyšvihl se z díry a byl ten tam.
Patrně měl na práci něco zajímavějšího, než zírat na zvědavého
dvounožce. Popošel jsem k jeho skrýši a podupal patou na zetle-

lá prkna. Samozřejmě nevydržela. Ukázalo se, že chlupatý lou-
pežník si zde zařídil solidní bejvák, nejméně 3+1. Zakroutil
jsem hlavou a chystal se odejít, když vtom má noha narazila
na něco tvrdého, co se skrývalo pod dřevem a evidentně tam
nepatřilo. Sehnul jsem se a s trochou sebezapření zašátral ruč-
kou chmatalkou, jak by řekli pánové Šimek s Grossmannem,
po té neznámé věci. Před mýma očima se objevilo rezaté kovové
pouzdro obdelníkového tvaru o rozměrech cca 15 x 10 cm.
Tajemství bylo na světle božím a já se chytl na udičku. Tuhle
věcičku sem rozhodně nezatáhl onen tchořík. Spíše to vypadalo
na schovku původního obyvatele domku... Proč však pouzdro
ukryl a důsledně je zabezpečil pájeným svárem po obvodu?
Co tohle bylo za záhadu? Potil jsem se vzrušením, jako při na-
šich dávných klukovských výpravách. Toto bylo jiné kafe, než se
brouzdat lesem a sbírat klouzky a babky. Jsem na stopě nějaké-
ho důležitého tajemství nebo se po otevření pouzdra vykutálí
pár nábojů, odznáčků a jiných klukovských pokladů? Možná
také, že si v něm movitý sedlák schoval rodové šperky a peníze!?
To už by bylo lepší. V očekávání zlatého cinkotu jsem pouzdrem
zatřásl u ucha, ale trochu zklamán jsem musel konstatovat,
že v něm nic kovového nechrastí.

"No co, nebu� hamoun, Václave, jak to říkali judisti ve filmu
Jáchyme, ho� ho do stroje - Nemusí pršet, stačí, když kape!"
A na mne přece ukápla trocha štěstíčka tím, že jsem se ve správ-
ný čas ocitl na správném místě a stojím na prahu rozluštění dáv-
ného tajemství.

Odpoledne se již nachylovalo a na okolní krajinu začínal padat
soumrak. Zatím pozvolně, ale mně se podivně stáhlo hrdlo.
Označíte mě zřejmě za bázlivce, který má strach i v mírumilov-
ných brdských hvozdech, by	 už poněkud sešeřelých, ale ta tíseň
tu najednou byla a nemohl jsem se jí zbavit. Racionálně nešla
vysvětlit, bylo to, jako kdybych se náhle přenesl tisíce let zpát-
ky v prostoru i čase, kdy za každým stromem a keřem číhalo ne-
bezpečí v podobě dravých šelem a světu vládly zlé astrální síly.

Brr, oklepal jsem se, jak mi mráz přejel přes záda a pouzdro,
které bylo jistě příčinou mého rozechvění, jsem rezolutně zastr-
čil do kapsy bundy. Rychle jsem se pak otočil a vydal se ztichlým
lesem k cestě, kde na mě již čekal můj malý věrný fiátek stodva-
cetšestka, řečený brundibár. To je taková moje "zvrhlost",
ač měřím hodně přes stoosmdesát cen	áků, tak mám slabost pro
pr	avá auta. Kupodivu v něm nejsem ani moc stočený, připadám
si celkem pohodlně. Do fiátka jsem se zamiloval ještě v počátcích
svého novinaření v týdeníku Periskop, kde byl v té době jediným
služebním vozidlem. Jednou, při ranním rozvozu novin, když
jsem z vozítka vystupoval na Březových Horách, tak trojice
opodál postávajících školáků dostala záchvat smíchu, načež jsem
si uvědomil, že jistý nepoměr mezi výškou mou a "vrčákovou"

(pokračování na str. 14)
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ŽÁKOVSKÝ HALOVÝ TURNAJ

tu je a působí i srandovně. Mně to však nijak nevadilo a postu-
pem času jsem si zvykl na podivné pohledy a cukající koutky
spoluobčanů.

 Ale to jsem odbočil. Vsoukal jsem se do fiátka, bundu i se
záhadným pouzdrem odložil vedle sebe na sedačku a nasměro-
val se k domovu. Když jsem projížděl v Obecnici kolem baráku
našich rodinných přátel Hanky a Jirky Schnejderů, spustil jsem
klakson, ale zacházet k nim dnes již nebudu, je dost pozdě.

 Nevím proč, ale ta neurčitá bázeň, by	 již méně znatelná, se
vezla se mnou. "Za všechno může to zatracené pouzdro," bručel
jsem si pro sebe a kdyby mě tak nepřemáhala zvědavost, tak
jsem ho snad v návalu zlosti vyhodil za jízdy z okna. Sice bych si
ulevil, ale stejně by mě to pak žralo a už se vidím, jak ho za ho-
dinu poté hledám na kolenou s baterkou někde u silnice. A záro-
veň bych neprožil ten neskutečný příběh, jako vystřižený z ...
Ale nebudu předbíhat, mám rád, když jsou události řazeny
pěkně popořádku.

Domů do Příbrami jsem dojel už celkem v pohodě. Zaparkoval
jsem ve dvoře mezi daleko většími a honosnějšími automobily,
aby můj polský trpajzlík nebyl tak na očích a nezajímali se
o něj vylupovači aut. Manželka Dáša (už 17 let) se ihned vrhla
na košík s houbami, který jsem položil na stůl. "Zase neočiště-
né," konstatovala odevzdaně, ale jinak můj mykologický úlovek
zhodnotila velice kladně. Stejně tak i dvanáctiletý synek Martin,
jenž se jal potěžkávat mnou přinesené produkty lesa. "Bude
houbový guláš," upřesnila večerní menu Dáša a zapálila si Petru-
light, aby se duševně připravila na čištění hub, kterýžto úkon
zrovna nemilovala. Pravdu má v tom, že jsem "čuňák" a houby
nečistím na místě nálezu nožíkem, ač ho s sebou samozřejmě
tahám. Podal jsem hlášení, jak bylo v Brdech, svůj tajemný nález
jsem přirozeně prozatím zatajil, načež o mou osobu ztratila
rodina zájem a já mohl v klidu zalézt do "nory". Pod tímto ozna-
čením rozumějte mou "ložnicopracovnu", takový malý pokojík
s oknem do dvora. Dcera Dominika kdysi nazvala mé podobné
únikové manévry "zalezením do nory", což se u zbytku rodiny
s úspěchem ujalo a já tak mohl zároveň navázat na přezdívku
z dětství, kdy mě kamarádi občas titulovali jako jezevce. To pro-
to, neb jsem někdy dával přednost knížkám před čutáním do ba-
lónu a hraní na vojáky.

Přisunul jsem si své vyseděné křesílko ke stolu, na němž trů-
nil monitor VGA color MCH-4415 od našeho repasovaného počí-

tačového génia typu PC 286/20MHz/1MB RAM, který společně s
tiskárnou TECO 2415 měl své místo na vedlejší skříňce. Žádný
zázrak, ale naší rodině plně postačoval. Ušmudlané pouzdro
jsem opatrně položil na rozložené staré noviny a rozsvítil lam-
pičku. Nyní jsem si připadal jako Mulder Fox, zatímco Sculyová
pižlala vedle v pokoji houby. Svůj úlovek jsem si pořádně prohlé-
dl ze všech stran. Bylo vyrobeno z jakéhosi lehkého kovu a jeho
obsah též nebyl nikterak hutný. Váhu předmětu jsem odhadl
maximálně na půl kilogramu. To, co jsem původně pokládal
za pájený svár po obvodě pouzdra, se ukázalo být pouze blíže ne-
určenou těsnící trvanlivou hmotou a pod ní byla položena ještě
silná guma. Něco jako klasická zavařovačka. To jsem zjistil odrý-
páním horní těsnící vrstvy svým "bovijákem". Samozřejmě jsem
tak činil nad košem na papíry, abych nebyl manželkou popotaho-
ván, že doma dělám svinčík.

Nůž byl ostrý a tak jsem brzy zbavil pouzdro ochranného
nánosu. S gumou nebyly žádné problémy díky její notné zpuch-
řelosti. Zbýval poslední úkon, a to vrazit čepel nože do věkem
zpečených čelistí onoho záhadného artefaktu a zapáčit. S buší-
cím srdcem jsem tak učinil. Pouzdro statečně vzdorovalo, takže
jsem je musel načít na více místech. Zpocen více vzrušením, než
samotným otvíracím aktem, jsem nakonec slavil úspěch. Za pro-
testujícího skřípotu rezatých pantíků se obě strany "brdského
nalezence" roztáhly jako rozpáraná konzerva...

Chvějícíma se rukama jsem jeho obsah vysypal na noviny
rozložené na stole. Slabě to zašustilo a mému zvědavému pohle-
du se naskytla změ	 jakýchsi papírů, na nichž se nemalým dílem
podepsal zub času. Já však měl pro papíry, hlavně ty popsané,
již od dětství velké pochopení, a proto hromádka listů jenom
podnítila mou zvědavost. Toto zavánělo vzrušujícím dobrodruž-
stvím a já byl celý napružený, až se dozvím, jaké tajemství
ze starých časů, se mi dostalo řízením osudu do rukou. Kdo asi
cítil potřebu před desítkami let (časové období jsem odhadnul
dle stavu listin) uschovat toto pouzdro do skrýše pod dřevěnou
podlahu svého domku, co jej k tomu pohánělo, proč se k němu
později nevrátil, co je obsahem jím psaného sdělení? Tyto a mno-
ho dalších otázek se mi prohnaly hlavou jako startovní výstřel.
Ještě jednou jsem se pohledem přesvědčil, že nebudu rušen
a vzápětí jsem opatrně vzal do prstů první list.

Pokračování příště

Někdy se to tak semele aneb tajemný nález v lese
(dokončení ze str. 13)

pořádala 28. 2. 2015  TJ Mondeo
Podlesí ve Sportovní hale Pří-
bram. Startovali zde žáci ročníku
2000 a mladší. Naše obecnické
mužstvo Slavoje hrálo ve složení
Radek Šeffl, Jan Krátký, Marek
Doležal, Vojtěch Vítek, Ondřej
Srch, Jan Zapletal, Matěj Srch,
Jonáš Matějka, Jakub Polák.
Úspěšnými střelci byli J. Krátký
3x, R. Šeffl 1x, J. Matějka 1x. Naši
kluci skončili po pěkném výkonu
nakonec na sedmém místě ve vel-
mi slušné konkurenci. Konečné
pořadí: 1. Jince, 2. Dobříš B, 3.
Březnice, 4. Dobříš A, 5. Rožmi-
tál, 6. Podlesí, 7. Obecnice,
8. Bohutín.  Byla to dobrá zkuše-
nost pro naše mladé hráče.   BH
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Slavoj Obecnice  /  STOLNÍ TENIS
Když místo slov hovoří činy ☺
Představujeme vám přeborníky okresu Příbram pro sezonu
2014/15 - TJ Slavoj Obecnice "B"!

zleva: Radek Tůma, Honza Podsedník, Zdeněk Petráň a Honza
Herink

O vítězství se dále zasloužili: Fanda Steiner, Miroslav Suchý,
Jarda Podsedník a Václav Lukeš.
Aktuální tabulka:
1. TJ Slavoj Obecnice B 257:103 60
2. TJ Spartak Rožmitál B 200:160 39

Vstup do Play-off jsme nezvládli
V sobotu 14. 3. se naplno rozběhlo Play-off PFL.
Vzhledem k tomu, že jsme se umístili ve středu tabulky,
čekal nás naprosto rovnocenný soupeř – tým GANG BANG.
Má i podobný styl hry – útočný a vzadu často propustný.
Zápas v základní skupině jsme s ním prohráli 7:3. I přesto
jsme si věřili a doufali v postup do čtvrtfinále. Bohužel,
sobota 14. byla pro nás spíše „pátkem 13.“ a tento den
nesedl skoro nikomu, snad jen Josefu Nelibovi, který
zaznamenal svůj první hattrick v sezóně. První zápas jsme
prohráli 4:6 (2x L. Riegel, J. Neliba/V. Pešl, Z. Karnoš
/L. Stejskal) a byl to opravdu upadající výkon nás všech.

3. Sehaz Příbram 192:150 38
4. TJ Spartak Čenkov B 208:152 38
5. TJ Spartak Rožmitál C 186:156 30
6. TJ Tatran Sedlčany D 26 bodů;  7. TJ Sokol Hluboš 24 bodů;
8. SK Březnice C  24 bodů;  9. TJ Tatran Sedlčany 19 bodů;
10. TJ Sokol Drahlín A 19 bodů; 11. TJ Sokol Voznice A 18 bodů;
12. SK Březnice D 9 bodů.
Otázkou už jen zůstává, zda se nám podaří dohrát sezonu bez
ztráty jediného bodu ☺. Náš "A" tým čeká na konci března prv-
ní semifinálový zápas play off. Už je jisté, že začínat budeme
doma, a to 28. 3. 2015 od 17 hodin. Soupeřem nám bude bu�
Březnice "B" nebo Sokol Příbram "B". Tímto bych vás tedy rád
pozval na tento zápas a požádal o podporu.
Níže aktuální tabulka "A" týmu.
1. SK Březnice "A" 242:118 53
2. TJ Slavoj Obecnice 228:132 52
3. SK Březnice "B" 206:154 40
4. TJ Sokol Příbram "B" 191:169 39
5. TJ Spartak Čenkov 198:162 33
6. TJ Olešná 33 bodů; 7. TJ Mníšek pod Brdy "B" 27 bodů;
8. TJ Chaloupky 25 bodů; 9. TTC Kladno "E" 24 bodů; 10. TJ
Lokomotiva Zdice 22 bodů; 11. TJ Sokol Hořovice "B" 6 bodů;
12. TJ Sokol Hudlice "C" -6 bodů.

Zdeněk Petráň

15. kolo 14. 2.  Žebrák – Obecnice 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky Obecnice 29. Kozelka Martin
(Stoklasa, Kozelka Pavel), 40. Kozelka Martin (Stoklasa)
16. kolo 21. 2. Obecnice – Mníšek 6:4 (3:1, 1:1, 2:2)
Branky a nahrávky Obecnice 3. Kozelka Martin
(Stoklasa), 5. Veselý (Dvořák), 18. Bělka (Dvořák),
26. Bělka (Kozelka Pavel), 52. Filkorn (Stoklasa, Veselý),
53. Filkorn (Kozohorský).
17. kolo 28. 2. Důl Kladno – Obecnice 1:3

(0:1, 1:2, 0:0)
Branky a nahrávky Obecnice 11. Kozohorský
(Procházka, Bělka), 33. Stoklasa (Dvořák, Kozelka
Luboš), 37. Kozelka Pavel (Větrovský, Kozelka Luboš).
18. kolo 7. 3. Obecnice – Černošice ''B'' 4:3

(0:1, 3:1, 1:1)

Slavoj Obecnice  /  LEDNÍ HOKEJ

Branky a nahrávky Obecnice, 27. Kozelka Martin
(Kozelka Pavel), 31. Střeska Tomáš (Bělka),
39. Kozelka Martin (Kozelka Pavel), 51. Kozelka Pavel.

Tabulka
P Tým Zápasy Bodování
1. Žebrák 18 29
2. Solopisky 18 27
3. Obecnice 18 26
4. Příbram 99 18 25
5. Černošice ''B'' 18 24
6. Důl Kladno 18 14
7. Lány 18 10
8. Mníšek 17 10
9. Cerhovice 17 7

10. Nové Strašecí 18 6

Druhý zápas jsme hráli o dost lépe, byli jsme bojovnější
ve všech řadách, ale přesto jsme podlehli 4:7 (3x J. Neliba
/L. Stejskal, J. Vavroch, Z. Malý/P. Valach). Shodli jsme se
na jednom, že jsme si tyto zápasy prohráli sami a tím si
zkomplikovali cestu do čtvrtfinále.
V sobotu 21. března od 13 hodin je před námi jasný úkol –
vyhrát. Pokud se tak stane, ztížíme cestu k postupu Gang
Bangu. Rozhodne se tak hned v neděli 22. března, kdy by
se měly odehrát další dva rozhodující zápasy. Budeme se
snažit, abychom tým Slavoj Bečánov dovedli k postupu
a k tomu nám drže palce!
Děkujeme za  podporu . LS

Slavoj Obecnice  /  FLORBAL – PFL
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