
Tak jsem se přátelé dočetl, že v průběhu předchozích
chladných období bylo naše tělo vystaveno různým
nežádoucím vlivům. Například chladnému počasí, sně-
hu, studenému větru, horkému grogu, krátké peřině
(trpí hlavně nohy, že?), prostě je potřeba te� na jaře
s tím něco udělat. Jarní měsíce jsou tím správným
obdobím, kdy musíme začít s očistou a detoxikací.
Je nutné vyhlásit boj, něco jako boj za mír. No, není
to asi zrovna to správné přirovnání boje proti odpad-
ním látkám v našem těle. Já mám zkušenost z loňské-
ho roku, kdy jsem se k očistné kůře nechal přemluvit.
Pil jsem namíchaný nápoj z grepové š�ávy a čehosi
obludného (návody určitě najdete v tisku či na inter-
netu, abyste mne pak nenaháněli po vsi). Předesílám,
že po této očistné kúře mi bylo opravdu lépe, ale při
ní jsem byl dva dny neustále ve střehu a tři kroky
od milované záchodové mísy. Obešlo se to bez následků
a byl jsem jarně očištěn. Dalším podpůrným prvkem
jarní očisty je pravidelný pohyb, u nás zkušených jen
mírné sportování. Uvidíte, jak budete poté veselí a
v dobré náladě. Jak jsem se dočetl, způsobuje to zvý-
šená hladina endorfinů, hormonů dobré nálady. Ne-
chci tento názor nějak shazovat, u mne udělá takovou
službu i zvýšená hladina alkoholu. Ten však není
k jarní očistě odborníky doporučován. Když už se
pouštíme do jarních úklidů a očist, nesmíme zapome-
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nout na svoje miláčky. Myslím na automobily domácí
i pracovní. Těm musíme v prvé řadě vyměnit obutí,
myslím gumy. Musím se vám přiznat, že pro mne je to
hrozně složitá a namáhavá činnost. Skladuji doma
gumy i našim dětem a ještě to mám komplikované tím,
že jednu gumu ze sady čtyř vozím jako rezervu v autě.
Pokaždé si pneumatiky označím, na které auto patří,
ale během roku se některá poškodí, vymění, označené
igelitové obaly se zašantročí a já, když jedu na výměnu
do autoservisu, přivezu většinou nekompletní sadu.
Ani letos to nebylo jinak. Nejdříve byla v sadě jedna
guma úplně jiného typu a tu správnou jsem ani doma
nenašel. Záhada. Když pak jela manželka pro konečně
správně přezuté auto, snažila se mě u technika omlu-
vit: „Víte on manžel je hodný člověk, doma všechno
spraví, dělá časopis, píše hezké články, scénky, ale dát
dohromady čtyři stejné gumy je nad jeho síly“. Všichni
se zasmáli, ale u dalšího auta už jenom kroutili hlava-
mi. Zase jedna guma chyběla. To, že mi občas chybí
telefon, taška, peněženka, doklady, brýle nebo alespoň
jejich pouzdro, už ani nemá cenu psát. Ale náhodou tu
poslední gumu jsem nakonec našel jako rezervu v úpl-
ně jiném autě, do kterého se naštěstí nehodila. Ale sem
prostě patřila, a tak všechno dobře dopadlo – až na tu
občanku (ale už prý mám novou hotovou), a tak jsem
jel ze servisu, jarně duševně naprosto očištěn.      bs

STAROČESKÉ MÁJE
sobota 21. 5. 2016

sraz ve 14 hodin

před Staročeskou hospodou

v Obecnici

Pořádá Obecní úřad Obecnice

Srdečně zveme všechny naše občany do průvodu i jako diváky.
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Hromadný odběr krve
Ve čtvrtek 17. března 2016 se uskutečnil hromadný

odběr dárců krve ČČK Obecnice.
Na transfuzní stanici v Příbrami se sešel rekordní počet

dobrovolných dárců. Úspěšně byla odebrána krev od
43 dárců.

Členové SDH Obecnice zajistili pro všechny odvoz
do Obecnice na Obecní úřad, kde byly v obřadní síni pře-
dány plakety MUDr. Jánského. Starosta obce pan Josef
Karas dárcům poděkoval a společně s paní Růženou
Průšovou, předsedkyní ČČK Obecnice, s paní Simonou
Pospíšilovou, ředitelkou ČČK Příbram a sestřičkou trans-
fuzní stanice, předali oceněným plakety.
Zlatá medaile: Alena Mottlová
Stříbrná medaile: Iveta Hošková

Pavel Štamberk
Bronzová medaile: Jaroslava Soukupová

Karel Škarda
Eva Laňová
Josef Kofroň
Antonín Průša

Po zapsání do Pamětní knihy jsme se přesunuli do Staro-
české hospody u Štamberků k dobrému obědu a příjemné-
mu posezení.
Děkuji všem obecnickým sponzorům za finanční podporu,
bez které bychom slavnostní část dne nemohli uskutečnit.

Za ČČK
Hana Schnejderová

Zprávy z obecního úřadu

Izolace stropní konstrukce u budovy OÚ

V rámci úspory energie na vytápění budovy obecního úřa-
du byla provedena aplikace minerální izolace Supafil do
dutiny trámového stropu. Současně s tím byla provedena
výměna degradovaných trámů a následně provedeno che-
mické ošetření trámů proti dřevokaznému hmyzu nástři-
kem přípravku Airless.

Údržba komunikací

Po zimní sezoně byl proveden úklid vozovek zametacím
strojem. Dále jsou prováděny opravy výtluků na vozov-
kách.

ČOV

V rámci reklamace technologie provedla dodavatelská
firma opravu čerpadla v dosazovací nádrži na čistírně
odpadních vod.

Povolenky k průjezdu motorovým vozidlem

přes území CHKO

Na obecním úřadu v Obecnici je možné si zapůjčit povolen-
ky k průjezdu motorovým vozidlem přes území CHKO.
Povolenky jsou zapůjčovány na dobu nezbytně nutnou.
K zapůjčení je nutné přinést s sebou občanský průkaz.
Povolenka opravňuje pouze k průjezdu územím, a to pouze
směrem na Zaječov popřípadě na Neřežín (podle zapůjčené-
ho druhu povolenky). Vzhledem k tomu, že obec má pouze
omezené množství těchto povolenek (23 směrem na Zaje-
čov a 2 směrem na Neřežín), je nutné je vracet na obecní

úřad v dohodnutou dobu, aby si ji v případě potřeby mohl
půjčit jiný zájemce.

Kácení lesního porostu na Pahorku

a nad čističkou

Z důvodu napadení kůrovcem, byla provedena, na základě
rozhodnutí lesního správce, mýtní těžba napadených stro-
mů. Veškeré dřevo je nutno zlikvidovat, včetně větví. Po té
bude daná oblast chemicky ošetřena a v dalším roce pak
osázena novými stromy. Druh dřevin určených k výsadbě
určí lesní správce.

Očkování psů

Dne 26. 4. 2016 proběhne v Obecnice v době od 15.00
do 15.20 hodin a v Oseči od 17.10 do 17.20 hodin očkování
psů proti vzteklině. Cena očkování je 100 Kč za jednoho psa.

Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice

V rámci zvýšení bezpečnosti chodců v obci rozhodlo zastu-
pitelstvo obce o vypracování projektu a následné podání
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu v aktivitě „Bezpečnost dopravy“. Projekt řeší
výstavbu chodníku od obecního úřadu směrem na hřbitov
a dále pak ke křižovatce u kostela. Řeší též úpravu křižo-
vatky a autobusových zastávek tak , aby vše odpovídalo
požadavkům pro bezpečný pohyb chodců v dané lokalitě
a zejména s ohledem na děti, které navštěvují mateřskou
a základní školu v Obecnici.

Josef Karas, starosta
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE

Zdravím opět po měsíci všechny čtenáře Obecnického zpra-
vodaje, zima už nás asi nadobro opustila, a tak i vy všichni
jste se mohli v sobotu 19. března pobavit na Hasičské
zábavě, kterou jsme pořádali ve Staročeské hospodě. Jak
je zvykem, i letos jsme měli připravenou tradiční tombolu
a na plátně jsme prezentovali fotky z naší činnosti. Aby
celá akce byla ještě zajímavější, připravili jsme i soutěže,
např. motání hadic, které proběhlo ve dvou kolech. Ti, co
vyhráli v rozřazovacích bojích, postoupili do finále.
Do této soutěže se zapojil i jeden člen kapely.  Druhou sou-
těží bylo pití piva „na ex“. Jelikož jsme pro tuto disciplínu
sehnali pouze šest lidí, udělalo se to najednou. Pro všech-
ny vítěze byly připraveny nějaké ceny. Jsme moc rádi, že
o Hasičskou zábavu je takový zájem. Doufám, že se všem
líbila. Děkuji všem organizátorům za suprovou akci.
Už te� se těšíme na příští rok.

Po společenské akci jsme se opět vrátili k naší hasičině.
Vidět jste mohli (někteří možná viděli) ve středu 23. břez-
na naše kluky na Svaté Hoře, kde se pomocí naší Tatry 148
čistil chodník. Ten byl znečištěn vlivem stavební činnosti,
která v uplynulém roce na Svaté Hoře probíhala.

V pátek 25. března většina lidí byla doma, byl státní svá-
tek – Velký pátek. My jsme tento den využili na čištění
kanalizace v obci. Nejvíce času jsme strávili již tradičně
u školky. Tam jsme byli doslova „za pět minut dvanáct“,
protože už to bylo přicpané.

Chtěl bych apelovat na všechny, kteří parkují tak ne-
vhodně, že se nedá ani projet. Největší problém je u školy,
kde lidé zastavují kvůli tělocvičně. Když už tam stojíte –
neparkujte v blízkosti sloupu. Možná Vám připadá, že
osobní auto tam projede, my ale osobním vozem nejezdíme,
a tudíž se tam nemůžeme protáhnout. Druhé rizikové mís-
to je parkování vozidel (ne když se vyzvedávají děti) u vjez-
du do školky. Tam jsme také nemohli projet. Museli jsme
tedy počkat, až dané auto odjede. Hned druhý den, tj.
v sobotu 26. března jste nás tentokrát mohli vidět u hasi-
čárny, kde jsme řezali vrbu, která spadla do rybníka vlivem
nenadálé sněhové kalamity na začátku března. Naštěstí se
dalo po stromě suchou nohou projít, a postupně ho uřezá-
vat od špičky. Všechny řezané části jsme museli nejdříve
uvázat, abychom je pomocí navijáku na Tatře vytáhli na

ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE
7. dubna se v zasedací síni obecního úřadu sešla Výroční

chůze červeného kříže v Obecnici. Jediný  mužský zástup-
ce byl Bohouš Svoboda, bez něhož by nefungovala techni-
ka. Členek Červeného kříže bylo ale hodně, a tak  Výroční
schůze měla důstojnou atmosféru. Šikovné ruce řady
z nich připravily pohoštění, chlebíčku bylo dost a dost a
k nim trochu  víny, kávy a nealko. Ale nebylo to jen o jídle
a pití.  Nejdříve se mluvilo o akcích, kterých se Červený
kříž v Obecnici zúčastňuje, z nichž asi nejvíc lze ocenit pra-
videlné  odběry krve pro ty, kteří by se bez ní těžko obešli.
Za to patří všem dárcům dík a velká úcta za jejich dobré
srdce. Krátký příspěvek o problematice civilizačních
chorob si připravila dr. Svobodová. Pak už se mluvilo jen
o dětech, vnoučatech, chorobách, starostech i radostech
a příjemné posezení končilo až pozdě večer. ES

břeh. Tam následně došlo k rozřezání. Všem zúčastněným
(byli jsme tam ve čtyřech) patří veliké poděkování za odve-
denou práci.

Abychom toho o velikonočním víkendu neměli málo,
v neděli jsme se opět sešli na hasičárně. To jsme měli v plá-
nu zpracovat padlý strom. Museli jsme tedy osekat všech-
ny větve a poté  nařezat tak, aby se dřevo dalo složit do
štosu. Díky této kalamitě opět máme trochu dřeva na příš-
tí zimu.

Nakonec přeji všem už hezké a slunečné dny.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Turnaj v sálové kopané

  V pondělí 21. 4. proběhl ve školní tělocvičně Velikonoč-
ní turnaj v sálové kopané. Zúčastnilo se ho 7 týmů z I.
stupně naší školy. Turnaj žáků 1. - 3. tříd vyhráli druháci,
když v rozhodujícím zápase porazili oslabený tým tře�áků.
Vítězové hráli v tomto složení: M. Soukup., M. Štamberk,
P. Mácha, M. Franta a M. Švehla.

 V turnaji 4. – 5. tříd zvítězilo družstvo pá�áků ve složení
J. Ježek, T. Prokeš, M. Srch, M. Roušal a P. Roušal. Zápa-
sy proběhly v bouřlivé atmosféře, měly pěknou úroveň,
hrálo se bojovně, ale slušně – v celém turnaji téměř bez fau-
lů. Všichni hráči byli zaslouženě odměněni menšími cena-
mi, ti nejlepší obdrželi diplomy. Naši mladí fotbalisté nás
svým nadšením a zaujetím znovu přesvědčili o tom, že zá-
žitky ze sportu jsou neopakovatelné a nedají se srovnat
ani s tou nejlepší hrou na počítači. Jiří Matějka

Šestá třída na výletě

Dne 15. 3. 2016 se šestá třída zúčastnila výletu do
Knihovny Jana Drdy. Jak jsme vstoupili do autobusu, těši-
li se všichni žáci na cílovou čáru. Po cestě autobusem jsme
dorazili na autobusové nádraží a šli jsme krátkou cestou
okolo Obory až do knihovny. U knihovny jsme potkali ma-
lého psa, mysleli jsme si, že je toulavý, ale po chvilce přišla
jeho panička. V knihovně v druhém patře jsme se usadili a
začali si povídat. Dostali jsme také zadání vyhledávat růz-
ná slova a jména v knihách. Paní knihovnice nám pustila
prezentaci o knihách, např. jsme se dozvěděli, proč jsou na
knihách různé barevné papírky. Jedná se o označení pro
věkové doporučení – např. zelená je pro 12 let a výše. Po
velmi poučné prezentaci a názorném předvedení nám vy-
hládlo. Šli jsme tedy do Pražské ulice, kde jsme dostali roz-
chod a mohli si koupit něco k snědku. Většina dětí si kou-
pila gyros a bubble tea. Když si každý dal svačinu nebo si
koupil něco pro radost, vyrazili jsme k autobusu opět oko-
lo Obory až na autobusové nádraží. Moc dlouho jsme neče-
kali, ale mráz nám čekání prodloužil. Když pro nás auto-
bus přijel, nastoupili jsme a vyjeli směr Obecnice. Jeli jsme
přes Podlesí a Oseč. Největší zážitek se stal právě v Podlesí
– porouchal se nám autobus. Museli jsme vystoupit a če-
kat. Někteří žáci chtěli, abychom vyrazili do školy pěšky.
Bohužel pro všechny žáky paní učitelka řekla: „V žádném
případě.“ Naštěstí se autobus brzy opravil a my jsme pěš-

ky nikam nešli. Když jsme mířili k cílové rovince, tak au-
tobus přidal na plyn, abychom tak dlouho nečekali. No a
tady bohužel náš výlet skončil, vrátili jsme se k vyučování
a potom po škole všichni vyrazili domů s úsměvem a poci-
tem, na který nejspíš nezapomenou.

David Štamberk, Jan Zapletal, VI. třída

VELIKONOČNÍ DÍLNY
Ve středu 23. března 2016 pořádala naše škola jako každý

rok velikonoční dílny. Jako vždy se zúčastnily děti z první-
ho i druhého stupně. Tento rok jsme měli např. tyto dílny:
výroba králíčků v květináčích (paní učitelka Patová),
vyhledávání informací o Velikonocích na počítači (pan uči-
tel Kernal), výroba velikonočních zvířátek z kolíčků na
prádlo (paní učitelka Moslerová) a další. Dílny byly v růz-
ných třídách. Každý si přinesl na vyrábění věci a pomůcky,
které si měl předem zajistit. Někteří z nás žáků vyššího
stupně pomáhali mladším spolužákům s vyráběním. Všich-
ni byli se svým výtvorem i s dílnami spokojeni. Všichni
jsme si to užili.

Sabina Rőssnerová, Sandra Strougalová, VII. třída

NOC S ANDERSENEM

V pátek 1. dubna 2016 se v naší škole sešli všichni žáci,
kteří milují literární tvorbu, aby prožili další Noc s Ander-
senem. Tématem letošního ročníku se stala tvorba Miloše
Macourka.

(pokračování na str. 5)
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Na začátku jsme si pověděli informace o životě a díle
Miloše Macourka, aby i ti nejmenší věděli, o koho jde.
Z jeho nejvýznamnějších děl byla vybrána filmová i literár-
ní tvorba: Žofka, Mach a Šebestová, Létající Čestmír, Ara-
bela. Tyto názvy děl zároveň posloužily k rozdělení do čtyř
skupin. Každá skupina šla na určené stanoviště. Ve skupi-
nách jsme si povídali o životě zvířat, vývoji savců a vyrá-
běli jsme postavy Macha a Šebestové z krepového papíru.
Nesměla chybět i pohybová zdatnost, různé překážky a na-
konec si zapamatovat krátkou báseň. Tradiční akcí byl
světélkový průvod. Také se předávaly pamětní listy. A pak
už šup do pelíšků. Ráno nás vzbudily paní učitelky a k sní-
dani jsme si mohli koupit výborný koláček. Tím Noc s An-
dersenem skončila a na nás už čekali rodiče. Všichni už se
mohou těšit na příští rok. Veronika Žofková, IX. třída

Výtvarná soutěž ,,Virtuální svět“
Dne 13. 3. 2016 jsme se s žáky naší školy sešli na slav-

nostním předání cen za výtvarnou soutěž „Virtuální svět“.
Do soutěže se aktivně zapojili žáci všech tříd, i žáci, kteří
v naší škole navštěvují výtvarný kroužek. Bylo oceněno
celkem 19 prací, které si všichni mohli prohlédnout v pro-
storách školy. Výtvarná soutěž byla nedílnou součástí ce-
loročního projektu „Virtuální svět“. Projekt si klade za cíl
seznámit žáky s nebezpečími, která s sebou přináší aktivní
využívání kyberprostoru. Těšíme se na další pěkné práce
žáků v příštích soutěžích. Ocenění žáci: Petáková T.,
Novotná N., společná práce žáků 1. tř., Hrubec T., Laipol-
dová Š., Pondělíčková L., Oktábcová B., Lundáková A.,
Blažková Hel., Havelková K., Blažková H., Robausch Z.,
Polák D., Polák J., Veverková A., Novotná A., Wimerová
V., Pokorný T., Bíza M., Žofková V.

Mgr. Jana Pokorná

Školní kolo recitační soutěže

Dne 13. 3. 2016 proběhlo na naší škole školní kolo reci-
tační soutěže. Děti si samy nebo za pomoci vyučujících
nebo rodičů zvolily jednu báseň, kterou přednesly tak, aby
se nejednalo o pouhé odříkání textu. Snažily se o dodržení
pravidel správné výslovnosti, o práci s hlasem, intonací
a srozumitelnost textu. Nejprve proběhla třídní kola a vy-
braní zástupci třídních kol pak předvedli své umění ve
školním kole, při kterém následně porota vybrala ty děti,
jejichž hlasový projev a celkový výsledný dojem při recita-
ci byl co nejpřirozenější. Mezi takto oceněné žáky patří
Markéta Hrašková, Matouš Srch a Nikola Pondělíčková
(za I. třídu), Natálie Novotná, Tereza Petáková, Michal

NOC S ANDERSENEM

(dokončení ze str. 4)

Švehla (za II. třídu), Šarlota Laipoldová, Dita Kadlecová
a Olga Obstová (za III. třídu), Vincent Ježek, Sára Hrka-
lová, Lukáš Kadlec, Vojtěch Kadlec (za IV. třídu), Helena
Blažková, Veronika Havelková, Anna Bergerová (za V. tří-
du), Michaela Landsperská, Karolína Havelková, Michal
Bělohlávek (za VI. třídu), Valentýna Svobodová, Robert
Dikan a Štěpánka Strništová (za VII. třídu), Vendula
Wimerová (za VIII. třídu).

Všem zúčastněným žákům děkujeme za snahu, kterou
s nacvičováním básní měli. Těšíme se na další soutěže v re-
citaci. Mgr. Tereza Moslerová

Výsledky školního kola recitační soutěže

– 13. 3. 2016

I. třída: Markéta Hrašková, Matouš Srch, Nikola Pondě-
líčková
II. třída: Natálie Novotná, Tereza Petáková, Michal Švehla
III. třída: Šarlota Laipoldová, Dita Kadlecová, Olga Obstová
IV. třída: Vincent Ježek, Sára Hrkalová, Lukáš Kadlec,
Vojtěch Kadlec
V. třída: Helena Blažková, Veronika Havelková, Anna Ber-
gerová
VI. třída: Michaela Landsperská, Karolína Havelková,
Michal Bělohlávek
VII. třída: Valentýna Svobodová, Štěpánka Strniš�ová,
Robert Dikan
VIII. třída: Vendula Wimerová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

• V pátek 18. 3. naší mateřskou školu navštívila lektorka
z Ochrany fauny ČR z Hrachova u Sedlčan s výukovým
programem „Dobrý den Otakárkovi“. Lektorka si s dětmi
povídala o motýlech, jak se narodí, kde žijí, čím se živí,
jaké druhy motýlů známe. Děti si zahrály na motýlka, kte-
rý se má vylíhnout, pak jak umí létat a nakonec si společ-
ně zahrály hru na sovu a motýlka. Na závěr si z barevného
papíru vyrobily motýlka na špejli. Program se dětem velice
líbil.
• Malé děti si zkouší vypěstovat něco na zub ze semínek.
Rajčata už vystrkují první lístky.
• Ve čtvrtek 7. 4. k nám přijelo divadlo s hrou „Jak se budí
jaro.“ Vyprávěli dětem příběh o Toníkovi, Michalovi
a o kopretinové víle, která umí přivolat jaro. Nejprve si li-
bovaly, že je zima , sníh a mráz, mohly sáňkovat, bruslit,
koulovat se, ale pak jim byla zima a přáli si přivolat jaro.
Kopretinová víla Jarunka jim přislíbila pomoc, ale musejí
splnit tři úkoly. Vyprávěla jim o studánce, kde nepořádná
žába nasbírala samé odpadky do rybníka. Nejprve musí
vyčisti rybník. Toník nechal odpadky na břehu rybníka,
děti se sami zapojují do vyprávění a říkají kam mají odpad-
ky odnést. druhým úkolem bylo setřást sníh ze stromů
a udělat hnízdo pro ptáky, třetím úkolem bylo vyrobit z vr-
bového proutí píš�alku a zahrát na píš�alku písničku. Paní
Zima už slábne, třese se a děti se seznamují s Moranou.
Toník a Michal společně s dětmi hází Moranu do potoka.
Přichází jaro, rozkvétají květiny, stromy, louky a všichni
se radují a mají se rádi. Na závěr si zazpívají píseň „Přišlo
jaro do údolí“. Dětem se představení velice líbilo, aktivně
se zapojovaly do hry, představením byly nadšené. R. M.

I N Z E R C E

Jubilea v dubnu slavili a slaví
Eva Střesková  50 let
Jan Koudela  85 let

Marie Eichlerová  75 let
Marie Vacková  80 let

Pavel Jarolímek  75 let

Jubilea v květnu budou slavit
Gabriela Karaszová  80 let

Martin Paul  55 let
František Kindl  65 let
Jitka Kortanová  50 let

Pavel Kadlec  65 let
Milan Mára  60 let

Jaroslava Kalousková  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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Noc s Andersenem v knihovně

Dne 1. 4. se konala v knihovně již po třetí „Noc s Ander-
senem“. Děti si zahrály hry, vyluštily nejednu křížovku
a malovaly. Přečetlo se dost pohádek a byl večer plný zába-
vy. Večer si děti doplnily energii večeří, aby měly sílu na ro-
zestlání pelíšků. Na spaní ještě děti koukaly na pohádku,
kterou jsem promítala na plátně. Někteří roš�áci ale ne
a ne usnout, a tak byl ještě kousek jedné pohádky. Dětem
se spaní v knihovně líbilo a společně jsme si to užili. Už se
těší na další, které je plánováno na konec měsíce června
a pokud počasí dovolí, budeme spát ve stanech.

KNIHOVNA – Spolkový dům Obecnice

Přednáška o ETIOPII

Dne 16. 3. se konala ve spolkovém domě přednáška
o Etiopii. Přednášel pan Oldřich Večerek a paní Věra
Večerková. Pan Večerek povídal o Danakilské proláklině a
o dosud aktivní sopce Erta Ale. Erta Ale je jedním z něko-
lika míst na světě, kde můžete fotografovat exploze lávy
v neustále obnovujícím se jezeře tekuté lávy uvnitř kráteru.
Danakilská nebo také Afarská proláklina se nachází v se-
verovýchodní Ethiopii, blízko hranic s Eritreou a Džibuti.
Vzniká tlakem podmořské desky Rudého moře a Adenské-
ho zálivu na desky po obou stranách Východoafrického
příkopu. Uvnitř prolákliny se pak působením těchto sil
zemská kůra rozevírá rychlostí 1 až 2 cm za rok. Na vr-
cholu vulkánu Erta Ale jsou dvě kaldery, z nichž alespoň
jedna je vždy naplněna jezerem tekuté lávy. Erta Ale se
nachází ve špatně přístupné oblasti. Je třeba mít místního
průvodce z kmene Afarů, který najde cestu lávovými poli
i v noci a na sopku vystupuje. K místu, odkud lze fotogra-
fovat lávu, se dostanete jen přes čerstvě ztuhlou lávu, kte-
rá je stará asi 5 let. Ztuhlá láva je ostrá a lámavá. Vulkán
je nejkrásnější za šera a v noci. Pan Večerek měl krásné
fotografie z této sopky a video, které tam natočil. Přednáš-
ka byla opět moc pěkná a zajímavá. Už se těším na jeho
další vyprávění.

BEČÁNOVSKÁ KRASLICE
Dne 26. 3. 2016 se konalo malování velikonočních vají-

ček, tedy „Bečánovská kraslice“. Děti malovaly nejraději
vajíčka voskem, ale došlo i na malování vodovkami. Potě-

šilo mě, že nás navštívili i děti ze Lhoty a Oseče. Za své
krásně namalované vajíčka, si děti odnesly nějakou odmě-
nu a s prázdnou nešel domů nikdo. Děti se během malová-
ní posilnily a doplnily tekutiny v podobě velikonočního
beránka a limonády. Myslím, že si to děti užily a odpoledne
se vydařilo. Také se těšíme na další malování.

ENKAUSTICKÉ ODPOLEDNE

Dne 10. 6. 2016 od 16.00 hodin se bude konat malo-
vání žehličkou. Přij�te se naučit a nakreslit si zajímavé
a pěkné obrázky žehličkou. Na malování touto technikou
nepotřebujete žádné znalosti v oblasti kreslení. Žehlička
a voskovky malují za vás a vytvářejí krásné obrázky.
Touto technikou mohou malovat naprosto všichni.

Sobotní ruční dílny

Sobotní ruční dílny se budou konat 4. 6. od 18.00 hodin
ve spolkovém domě. Budeme vyrábět rámečky a zdobit
je ubrouskovou technikou. Zájemci se mohou dopředu hlá-
sit na telefonním čísle 605 986 955. Z důvodu nákupu
materiálu, včasné potvrzení účasti vítáno.

Děkuji Katka

Foto Miroslav Maršálek

(pokračování na str. 8)



8  OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2016

PĚVECKÝ SOUBOR
Ve spolkovém domě, už probíhají zkoušky pěveckého

souboru. Zkoušky se konají každé úterý od 16.00 do
17.00 hodin. Děti jsou moc šikovné a pod vedením naší
Kristýnky se brzy vypracují na dobré pěvce. Také se určitě
najde příležitost, kde budou moci děti vystoupit a ukázat
co se naučily. Stále také přijímáme nové členy. Informace
v knihovně nebo telefonním čísle knihovny 313 105 842.

(dokončení ze str. 7)

Přednáška o Austrálii – pozor změna!

Přednáška nebude o Mongolsku,
ale o AUSTRÁLII

Dne 19. 5. 2016 od 18.00 hodin se bude konat přednáš-
ka o Austrálii. Přednášet bude pan Luděk Kolský. Vstup
volný

Zájmový kroužek

Konečně na nás zase vykouklo sluníčko, a tak jsme toho
s dětmi využili a tvořili jsme venku. Děti si malovaly na
oblázky. Tu a tam byl někdo zmalovaný víc než ten oblá-
zek, ale to dětem vůbec nevadilo. Nakonec měly děti krás-
né kamínky. Někdo dokonce zlatý. Před velikonocemi zase
děti tvořily velikonoční vajíčka. Do polystyrenového vajíč-

ka píchaly špendlíky, flitry a korálky. Výsledkem bylo krás-
né blýskavé vajíčko, ze kterého měla ne jedna maminka
určitě radost.

Uzavření knihovny a spolkového domu

Ze zdravotních důvodů bude ve dnech od 18. 4. do 8. 5.
2016 v knihovně a spolkovém domě zavřeno.
Děkuji za pochopení. Katka Šefflová

SEZNAM AKCÍ v naší vesničce
a ve spolkovém domě květen – červen 2016

8. 5. od 14.00 hodin Den matek, Staročeská hospoda
Obecnice

19. 5. od 18.00 hodin přednáška Austrálie, předná-
šet bude pan Luděk Kolský ve spolkovém domě,
vstup volný

21. 5. STAROČESKÉ MÁJE
1. 6. Den dětí na hřišti
4. 6. od 18.00 hodin sobotní ruční dílny, ve spolko-

vém domě, výroba rámečků, ubrousková technika
10. 6. od 16.00 hodin enkaustické odpoledne,

ve spolkovém domě, malování žehličkou
17. 6. Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně
24. 6. od 18.00 hodin indiánské spaní v knihovně

VÝSTAVA

Až do 7. června je možné shlédnout zdarma komorní
výstavu v Galerii České spořitelny v paláci v Rytířské uli-
ci v Praze 1. Je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Má ná-
zev „Krajina a město v malbě 20. století“. Je vystaveno asi
30 obrazů např. od Vincence Beneše,  Františka Kavána
a dalších umělců. V letošním roce uplyne 150 let od naroze-
ní  Frant. Kavána a zároveň 75 let od jeho smrti. E.T.

Výstava VÝTVARNÍCI PŘÍBRAMSKA
Vážení přátelé, srdečně Vás zvu na výstavu

VÝTVARNÍCI PŘÍBRAMSKA
do Galerie Františka Drtikola.

Vernisáž proběhla ve čtvrtek 21. 4. 2016.

Na společné výstavě představuje galerie

nejen tvorbu profesionálních umělců,

ale také práce desítek regionálních výtvarníků,

kteří se malbě či kresbě věnují ve svém volném čase.

Hana Ročňáková

ředitelka Galerie Františka Drtikola Příbram

UZÁVĚRKA

květnového čísla Obecnického zpravodaje

je v pátek 13. května 2016
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(Pokračování z min. čísla zpravodaje)
 

 LÉKAŘ A VY  •  První pomoc zas a znovu

Omylem v poskytování první pomoci je prohlášení
„Ten už je mrtvej, tomu už nikdo nepomůže“. Prohlásit
někoho mrtvým může jen lékař, laik musí poskytnout
první pomoc, pokud nehybný člověk vypadá „normál-
ně“, čili jeho tělo není zásadně mechanicky poškozeno.
Výjimku tvoří samozřejmě situace, kdy jde o stavy ne-
slučitelné se životem, tedy např. totální destrukce těla
při autonehodě, hlava je oddělena od trupu atd. A dál
zcela zásadní je, že zachránce nesmí být výkonem
první pomoci ohrožen!!! V situaci, kdy se jedná o sil-
ně podchlazeného člověka, může podchlazení jeho šance
zvýšit a hypotermie se cíleně používá i v nemocnici
po úspěšné resuscitaci. I zde platí výjimka pro reuscita-
ci, když v mrazu je hrudník na kost zmrzlý a nejde
stisknout pro úspěšnou srdeční masáž.

Dnes něco o TERMOFÓLII, ktreá se dnes již dostala
do povinného vybavení autolékárny. Jde o plastovou
folii, na kterou je v tenké vrstvě nanesen hliník. Odolá-
vá teplotě do cca 140 st.C , pak ale začne měnit vlast-
nosti. Cigaretou ji lze bez potíží propálit a k ohni není
dobré si v ní sednout. Nehřeje ani nechladí, jen izoluje,
proto je jedno, kterou stranou je otočena k pacientovi.

Odrazí zpět až 80% tepla, které lidské tělo uvolní
do okolí, a tedy by ho ztratilo. V prevenci šoku má tepel-
ný komfort pro pacienta velký význam. Termofólie chrá-
ní i proti profouknutí, ale nesníží ztráty tepla dotykem,
tedy např. ležením postiženého, by� ve folii, na studené
zemi. Vynikající je v případě, kdy promoknete na kost.
Do folie se můžete zabalit na holé tělo a mokrý oděv na-
táhnout přes ní. Je nepromokavá a dá se použít jako
improvizovaná pláštěnka. Současně ale je nutné počítat
s tím, že člověk vodu současně odpařuje a ta zůstává
uvnitř. Pokud byste se do ní zabalili ve spacáku na noc,
budete ráno provlhlí.Výborná je při porodu mimo ne-
mocniční zařízení k zabalení novorozence. Je průsvitná,
ale současně vrhá stín a dá se tedy použít jako přístře-
šek proti slunci. Je jedno, jestli koupíte zlatou, stříbr-
nou nebo oboustrannou, nejlépe nejlevnější. A nakonec
trochu fantazie – je to dobrá podložka, musíte-li si leh-
nout pod auto, potřebujete-li vystěhovat věci z krosny
na zem, skvělá ochrana na čelní sklo auta v mrazivé
noci. A potřebujete na chvíli zabavit děti? Nechte jim ji
rozbalit, chvíli si s ní hrát a pak zabalit zpátky do pů-
vodního obalu. Kam se hrabe lego :-)).

Podle internetu upravila s přáním, abyste fólii potře-
bovali jen na ty poslední varianty, Drsvo.

HROZBA zvaná KLÍŠTĚ
Podle časopisu Moje zdraví 3/2016

Loňské teplé a suché léto dalo zabrat nejen lidem, ale
i klíš�atům a infekcí, které přenášejí nebyly tak časté, jako
v minulých letech. Bohužel celoroční teplé počasí jejich
sezónu prodlužuje, a tak hrozba boreliózy nebo klíš�ové en-
cefalitidy se zase hlásí o slovo. „Klíš�ovka“ je virové one-
mocnění, které napadá nervovou soustavu včetně tkáně
mozku. Po přisátí infikovaného klíštěte začnou zhruba po
dvou hodinách přecházet viry do lidského organismu a
postupně se množit. Onemocnění začíná nenápadně jako
chřipka bolestí svalů, kloubů, únavou a obvykle se stav
zase vrátí do obrazu plného zdraví. Po několika dnech za-
čne druhá fáze onemocnění, kdy je zasažen nervový systém
nemocného. Objeví se brnění končetin, poruchy zraku,
sluchu, světloplachost, bolesti hlavy a vysoké teploty. Do-
chází k napadení mozku, který je provázen jeho otokem,
a tím může vést až ke kómatu. U pacientů nad 50 let věku
může onemocnění končit fatálně, mnoho pacientů si odná-
ší trvalé následky. U dětí může onemocnění proběhnout bez
rozvoje zánětu mozku, ale i tady se mohou objevit trvalé
následky ve formě poruch učení, soustředění, spánku...
Léčba je komplikovaná a rekonvalescence závisí hlavně na
odolnosti organismu. Vzhledem k tomu, že se jedná o viro-
vé nemocnění, antibiotika jsou neúčinná, léčba spočívá
v tlumení příznaků – bolestí hlavy, horečky, křečí, v řádné
hydrataci, podávají se kortikoidy na snížení otoku mozku
atd. Pobyt v nemocnici trvá řadu týdnů a rekonvalescence
i měsíce.

Lymská borelióza je onemocnění způsobené několika
druhy bakterie rodu Borrelia. Jedná se o antropozoonózu,
tedy onemocnění přenosné ze zvířat na člověka. Nejčastěj-
ším zdrojem přenosu na člověka je klíště, přenos jiným
hmyzem sajícím krev je nepravděpodobný, protože k pře-
nosu je potřebná delší doba přisátí. Od infikovaného klíš-

těte přecházejí bakterie do
těla hostitele až po 24 hodi-
nách!!! od přisátí. Mezi první
příznaky patří vznik červené
skvrny na kůži s bledším
středem v místě, kde bylo
klíště přisáto a může měnit
své místo. Skvrna se objevuje za několik dnů až týdnů
po vstupu infekce do organismu a následně sama vymizí.
Problém je, že se nemusí objevit vždy. Tato fáze nebolí, ale
může být spojena s únavu. Protože borelie napadají nervo-
vou soustavu, klouby a další orgány, mohu být následné
projevy onemocnění pestré. Nejčastěji se objeví závratě,
záškuby ve svalech, brnění končetin, stěhovavé bolesti
kloubů, páteře... Protože se jedná o bakteriální onemocně-
ní, lze v léčbě použít antibiotika, ale pro úspěšnou léčbu
je nutná včasná diagnóza. Jinak nemoc může přejít do
chronického stádia, kdy se nemocný potýká se řadou ne-
specifických potíží. Klíště si můžete případně sami otesto-
vat, zda bylo infikováno boreliemi. Jedná se o Beaphar
borrelia test, informace najdete na internetu. Nejlepší pre-
vencí boreliózy je ale včasně odstranění klíštěte. Vyšetřo-
vání protilátek u člověka má cenu až za několik týdnů.
Prevencí obou nemocí je správná obuv do přírody, kontro-
la těla po pobytu v lese i městských parcích, repelenty
a proti zánětu mozku hlavně očkování. A není to tak, že
„naočkujeme hlavně děti“. Jak vyplývá z předchozího
textu, mnohem těžší průběh mají právě dospělí a starší
lidé. Informace o očkování vám poskytne obvodní lékař
nebo státní zdravotní ústav, v Příbrami sídlí v budově hy-
gienické stanice v areálu nemocnice.

Klidné slunné dny bez zbytečných zdravotních komplikací
přeje Drsvo.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Ze Šeráku přes Keprník na Vozku

Výchozím bodem pro hřebenovou túru do Národní
přírodní rezervace Šerák-Keprník bude horská osada Ram-
zová, rozprostírající se v okolí Ramzovského sedla
(760 m.n.m.), která je součástí obce Ostružná, ležící v Olo-
mouckém kraji v okrese Jeseník. V minulosti přes Ramzov-
ské sedlo vedla po historické zemské hranici stará kupec-
ká a poutní cesta mezi Moravou a Slezskem, dnes tudy pro-
chází silnice a železniční tra� z Hanušovic do Jeseníku.
Osada nebyla osídlena téměř až do konce 18. století, první
písemná zmínka o Ramzové tak teprve pochází z roku
1786. Název osady je odvozený od osobního jména Rams,
úředníka císařské správy, pověřeného organizací osídlení
této oblasti. Od Hotelu Neubauer (dnes Andromeda), kde
jsme byli ubytováni, jsme vyrazili k dolní stanici sedačko-
vé lanovky, která vede přes Černavu na Šerák. Jedná se
o první lanovou dráhu vybudovanou v Hrubém Jeseníku.
První úsek z Ramzové do stanice Černava (1.058 m.n.m.)
byl dlouhý 1.347 metrů a zahájil provoz na jaře 1976. Dru-
hý úsek z Černavy do stanice Šerák (1.332 m.n.m.) byl
dlouhý 1.852 metrů a pro veřejnost byl zprovozněn v roce
1981. V roce 2009 byl do provozu uveden nový úsek lanovky
z Ramzové na Černavu, dráha byla prodloužena o 150 me-
trů a byla vybavena čtyřmístnými sedačkami (původně
pouze dvoumístnými). Horní úsek lanovky byl po rekon-
strukci uveden do provozu v roce 2010, lanovka, původně
jednosedačková, byla nahrazena dvoumístnými sedačka-
mi, její současná délka je 1.810 metrů, horní stanice Šerák
byla postavena o něco níže (1.325 m.n.m.) a byla zřízena
mezistanice pro výstup Mračná v nadmořské výšce
1.253 m. V době naší návštěvy jsme se na Šerák svezli ještě
„starou“ lanovkou. ☺ Od horní stanice jsme pokračovali
k Chatě Jiřího, která se nachází pod vlastním vrcholem
Šeráku (1.351 m.n.m.). Minuli jsme zvoničku, stojící neda-
leko chaty, a dále jsme pokračovali na rozcestí Šerák, kde
jsme se napojili na trasu naučné stezky, která z větší části
prochází NPR Šerák-Keprník. Ta je nejstarší rezervací na
Moravě. Byla zřízena tehdejším majitelem panství kníže-
tem Janem II. z Lichtenštejna v roce 1903. Popud k vyhlá-
šení rezervace vzešel z řad botaniků, organizovaných
v olomouckém botanickém spolku. Důvodem ke zřízení re-
zervace byla ochrana vrcholových partií v prostoru mezi
Šerákem a Keprníkem s porosty horského smrkového lesa
pralesovitého charakteru. Místy jsou vyvinuta vrchoviště
s typickými rostlinnými druhy. Výměra rezervace se něko-
likrát měnila, v roce 1991 byla rezervace rozšířena a její
výměra v současné době činí 800 ha, její ochranné pásmo
je o výměře 374 ha. Cesta, směřující k jihu, chvíli klesá,
ale pak začne hřebenovou smrčinou pozvolna směřovat
vzhůru až k nejvyššímu vrcholu severozápadní části Hru-
bého Jeseníku – Keprníku (1423 m.n.m.). Zde už jsme se
ocitli nad přirozenou hranicí lesa, vrchol je tedy holý
a tvořený nízkými skalami. Od skal je překrásný kruhový
rozhled, který je považován za nejlepší v jesenické oblasti.
Jednotlivé směry výhledu jsou popsány na kamenné růži-
ci. Kromě okolních vrcholků jsou za dobré dohlednosti vi-
dět i Krkonoše se Sněžkou a Beskydy. Z vrcholu Keprníku
(je čtvrtý nejvyšší v celém Hrubém Jeseníku) jsme pokra-
čovali dále na jih až k rozcestí Trojmezí, kde jsme odbočili
z hlavní trasy a okrajem rašelinné smrčiny jsme tudy došli
až pod skalní útvary Vozky (1.377 m.n.m.). Vrcholová ská-
la je významnou krajinnou dominantou a váže se k ní řada
pověstí. Nejznámější z nich hovoří o tom, že přes zdejší

rašeliniště v době hladomoru projížděl vozka s povozem,
na kterém měl náklad chleba. Zapadl však a aby z rašeli-
niště vyjel, tak házel z povozu bochníky chleba na zem
a podkládal jimi kola. Za to jej stihl krutý trest a i se svým
vozem na vrcholu hory zkameněl. Z vrcholu Vozky je rov-
něž nádherný kruhový rozhled na Branensko, Staroměst-
sko, Králický Sněžník a na hlavní hřeben směrem k Pra-
dědu. Od skal jsme podél tzv. Japonské zahrady sešli
do údolí Hučivé Desné, odkud jsme pokračovali až do Sedla
pod Vřesovkou, kde jsme se opět napojili na hlavní hřebe-
novou trasu. Zde je možnost pokračovat dále směrem
k Červenohorskému sedlu nebo se vrátit zpět na Šerák.
Zvolili jsme druhou možnost a hřebenovkou jsme vystou-
pali zpět na Trojmezí, odkud jsme před tím odbočili na vr-
chol Vozky. Cestou zpět ke Keprníku stojí za povšimnutí
jedna zajímavost, tzv. vlajkové smrky. Jedná se o smrky,
které mají vlivem extrémních klimatických podmínek
a převládajících větrů jednostranně vyvinutou korunu
s větvemi, připomínající vlajku. Po hřebenovce jsme se vrá-
tili zpět k Chatě Jiřího, kde lze posedět v příjemné restau-
raci nebo venku na terase a při tom se kochat nádhernými
výhledy do kraje. Od chaty jsme po značené cestě došli
k informačnímu místu Pod Šerákem a dalším prudkým kle-
sáním až k Obřím skalám (1.082 m.n.m.) na severozápad-
ním svahu Šeráku. Tvoří je bizarní skalní hradba 10-16
metrů vysoká a mrazové sruby, kde lze sledovat charakte-
ristické zvětrávání svoru se zajímavými drobnými tvary –
žlábky, skalní hřiby a pokličky, skalní okno. Od skal je
výborný výhled do údolí Staříče, Bělé a na hřeben Rychleb-
ských hor. U skal jsme odbočili vlevo a pěšinou po stráni
přes paseky, později lesem, jsme sestoupili až k Vražedné-
mu potoku. Ten jsme přešli a pěšinou po vrstevnici nad po-
tokem jsme se dostali až ke spodní stanici lanovky, odkud
už zbýval jenom kousek cesty zpátky k hotelu. Až na závě-
rečný sestup ze Šeráku zpět do Ramzové se jedná o pohodo-
vou túru, která se dá zvládnout za půl dne. ☺

Z cest Vás všechny zdraví
Martin „Párek“ Jarolímek
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BUDU VČELAŘEM / Závěr – můžu začít • 10. díl

Vážení čtenáři. V minulých dílech jsme se seznámili
s tím, co všechno by člověk měl udělat, aby ochutnal vlastní
med. Je toho ještě hodně, co se nevešlo do našeho malého
seriálu. Vzali jsme si za úkol vysvětlit a popsat základní
záležitosti, které je potřeba splnit a překonat, aby vznikl
nový včelař. Je nutné nezapomínat na hlavní zásadu proč
chovat včely. Odpově� zní -  být prospěšný přírodě, ostat-
ním lidem a hlavně své rodině. Zvolit si včelaření jako pro-
středek zbohatnutí je stejný nesmysl jako pořádat symfo-
nické koncerty na osamělém majáku.

K založení chovu včel je třeba získat včelstvo, oddělek,
případně roj. Z důvodu nebezpečí zavlečení některé nákazy
se doporučuje získat včely od chovatele z okolí. Trvalé pře-
místění včelstev v rámci místní včelařské organizace musí
být uskutečněno pouze se souhlasem zdravotní komise za
podmínky, že jde o přemístění mimo období nařízeného vy-
šetření nebo léčebného ošetření a jedná se o včelstva, která
byla prokazatelně vyšetřena. V případě přemístění včelstev
mimo rámec místní ZO si musí chovatel včel předem vyžá-
dat souhlas krajské veterinární zprávy. K přesunu včelích
oddělků platí stejná pravidla jako při přesunu včelstev. Pro
začínající chovatele v žádném případě nedoporučuji zahá-
jit chov osazením roje neznámého původu nebo divoce žijí-
cího včelstva, tyto je nařízeno utratit, viz. nařízení kraj-
ské veterinární správy z roku 2008. Jak důležité je dodržo-
vat tato hygienická nařízení ukázal nedávný případ z ital-
ské Kalábrie, kdy byl nepovoleným dovozem včel z ciziny 11.
září 2014do okolí města Gioia Tauro (Sovereto) v provincii
Reggio zavlečen  obávaný včelí škůdce lesknáček úlový
(Aethina tumida). Bylo nutno zlikvidovat kolem dvaceti
včelnic se všemi úly a včelstvy a celou oblast chemicky
a geologicky sanovat. Pro místní zemědělce katastrofa.
A protože se to stalo v Itáli, pachatel osudného dovozu na-
kažených včel zanedlouho zemřel při "nehodě na lovu."

Včelař by si měl udržovat určitý přehled o svém konání,
např. formou deníku. Měl by v něm mít údaje o stáří ma-
tek, síle včelstev, množství spotřebovaného cukru na krme-
ní, data léčení, spotřebě mezistěn a výnosech medu.

Chov včel podléhá ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb. po-
vinné registraci všech chovatelů. Pro zaregistování včel-
stev je třeba vyplnit internetový formulář Evidence včel-
stev, který si vytisknete, podepíšete a odešlete na adresu:
ČESKOMORAVSKÁ SPOLEČNOST CHOVATELŮ, a.s.,
Pracoviště ústřední evidence včel, Hradiš�ko 123
252 09 Hradiš�ko pod Medníkem
nebo vyplněný oskenujte a zašlete na e-mail: uevcely@cmsch.cz
Registrační číslo vyplňovat nebudete, tento údaj bude do-
plněn při registraci.
Kontaktní spojení:(pí. Eva Zelenková) tel. 257 896 210

Českomoravská společnost chovatelů vám přidělí regis-
trační číslo chovatele a registrační číslo stanoviště. Takto
zaregistrovaný chov je třeba přihlásit u jednatele přísluš-
né základní včelařské organizace do evidence. Pokud se za-
čínající včelař rozhodne stát se členem místního včelařské-
ho spolku, je třeba poskytnout osobní údaje pro účely evi-
dence a získání členství v naší organizaci v podobě členské
přihlášky. Všechny potřebné informace se může zájemce
dovědět na sekretariátu ČSV, Křemencova 8, 115 24 Pra-
ha, nebo internetové adrese: vcelarstvi.cz

Chovatelé včel sdružení v Českém svazu včelařů se oslo-
vují: „příteli“. Členstvím v této organizaci získáte novou,
velkou rodinu přátel. Zjistíte, že lidé, se kterými jste se léta
míjeli, protože vám připadali nezajímaví, jsou ve skuteč-
nosti jedinci s pestrým životem a přátelskou duší, se který-
mi rychle najdete společnou řeč. Váš život se obohatí o ce-
lou řadu nových zajímavých zážitků a událostí,  které se
stanou jenom proto, že budete moci říci nahlas - Jsem včelař.
Hodně úspěchů se včelami přeje Bc. Jiří Roub

Vypouštění pstruhů
Do Malého Veského rybníka přibylo v neděli 3. dubna

za přítomnosti mnoha diváků 500 ks mladých pstruhů.
Jedná se o siveny americké o velikosti 15-18 cm, kteří byli
zakoupeni v rybí líhni Lota u obce Zátoň u Českého Krum-
lova. Jelikož slunce na vodní hladinu pěkně svítilo, odebra-
li se pak mnozí přítomní na druhý břeh, kde proběhlo
krmení již větších pstruhů zakoupených v loňském roce.
Především děti byly z tohoto zážitku nadšené. Doufejme, že
i nově vysazeným sivenům se v našem rybníce bude líbit

a až dosáhnou přinejmenším pohlavní dospělosti, udělají
radost mnoha rybářům. Nyní však prosíme, i jménem
pana starosty, aby rybáři velcí i malí vyčkali ještě alespoň
1 rok, než rybky povyrostou.

Každý podvečer se nyní nabízí krásný pohled na rybí
koncert, kdy pstruzi vyskakují nad hladinu při lovení
náletového hmyzu. Pstruhy společně zakoupili: Robert
Hájek, Petr Janák, Jan Krátký, Lá�a, Tomáš a David
Krumbholcovi, Marie Matulová, Jiří Oktábec, Lá�a Piš�a-
lák, Zdeněk Smrček, Jarda, Tomáš a Radek Srchovi, Olda
a Luděk Srchovi a Josef Zelenka. Martina Srchová
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

(Po stopách Brdského predátora)

Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace Karel Š�astný

Kapitola XI. • Brdská noční palba (pokračování)

Ale abych neodbíhal. Podíval jsem se tedy do Jirkovy
"pravěké" mapy a zjistil, že potok má jméno Červený. Při-
padal jsem si rázem jako objevitel Henry Morton Stanley
někde v rovníkové Africe. Jenže ten měl s sebou armádu
domorodých nosičů a pořádné lovecké kulovnice.

Náhle jsem zabystřil. Ano, byl to zvuk motoru, zřejmě od
Obecnice se blížilo jakési auto. Seknul jsem sebou to trávy
asi pět metrů od škarpy silnice a ještě se překulil za objem-
ný pařez. Vozidlo, které se náhle objevilo za blízkým ohy-
bem cesty, mělo na střeše "maják" a na boku nápis POLI-
CIE. Hrklo ve mně jako ve starých pendlovkách. Jestli se
naplní Murphyho zákony, tak moje expedice skončí dříve,
než začala. Ležel jsem v mechu a kapradí jako Vochomůr-
ka nebo Křemílek, ani nedutal a nepatrně vyčuhoval smě-
rem k silnici.

No samozřejmě, asi dvacet metrů ode mne se zelenobílý
Forman zastavil a vylezl z něho vysoký hubený policista v
šedomodré uniformě. Jelikož neměl na hlavě čepici, mohl
jsem jeho věk odhadnout tak na pětadvacet let. U pasu se
mu bimbala v pouzdře devítka a pouta, takže jsem zalezl za
pařez ještě více. Mimochodem, trochu odbočím, ty policej-
ní stejnokroje. Dřívější zelené, to byla děs a hrůza, ale ani
ty nové tedy nic moc. Alespoň z mého pohledu. Policisté mi
v nich připadají takoví nevýrazní a šedí, barevně skoro
jako bývali za minulého režimu příslušníci Lidových mili-
cí. Ten "šikula", který to má na svědomí, dle mého názoru,
Policii České republiky moc nepomohl. Spíše naopak a je
to škoda.

Te� mi však bylo úplně jedno, i kdyby měl muž zákona
na sobě třeba frak a dřeváky a vrtal jsem nos do země za
pařezem. Přesně v souladu se zákony pana Murphyho, se
vydal směrem ke mně. V duchu jsem si již sumíroval vý-
mluvy na dříve uvedená témata (zbloudilý houbař atd.),
když se kroky náhle zastavily a zaslechnul jsem cinknutí
kovu o kov. Že by již policista vsunoval natažením uzávěru
zbraně patronu do nábojové komory? Nepatrně jsem zvedl
oči a ejhle, mladík stál opodál zády ke mně a slušně řeče-
no, konal potřebu u vzrostlé jehličnaté dřeviny. V tichu
přírody jsem slyšel zurčení potůčku, tedy víte, jak to mys-
lím a do toho z pootevřených dveří vozu hlasitě vyřvávala
radiostanice pokyny zřejmě z operačního střediska k jed-
notlivým hlídkám. Asi hledali nějakého zlosyna, pro kte-
réžto zprávy si na policii s oblibou chodím a rozepisuji je
v minisoudničkách a černé kronice.

"Tý vole, já pochcal hříbka. Jsem to ale vosel," zařval
zcela nečekaně "můj" policista a já se leknutím skoro osy-
pal. Z auta vyskočil jeho kolega, kterým byl asi tak třiceti-
letý hromotluk se zrzavými vlasy a hnal se k němu. "Kde je
jeden, bude jich víc!" jásal přitom a rozhlížel se kolem sebe.
To jsem ale vůbec nemohl potřebovat a začal se pí�alkovi-
tými pohyby sunout od svého úkrytu pozpátku do hloubi
džungle. Bágl jsem opatrně táhnul za sebou, ale naštěstí
byli oba poldové zaujati hledáním hub napravo ode mě,
takže jsem svůj ústup z pozic mohl zvládnout poměrně bez

větších problémů Chvílemi jsem ještě zaslechl jejich juchá-
ní, když byli úspěšní. Budiž chlapcům přáno, alespoň něja-
kou radost a� mají ve své těžké práci. Opět malou poznám-
ku. V dnešní rozhárané době to mají policisté nebo spíše
četníci, jak si oni sami mezi sebou říkají, velice složité.
Je jasné a celkem i logické, že je veřejnost nebude nikdy
milovat, nebo� představují tu represivní složku, ale každý
slušný a rozumný člověk by je měl podporovat! Policistům
vůbec nenahrávají děravé zákony, ty jako by byly spíše
"šity na míru" pro různé grázly. Pokřikům pseudohumanis-
tů, že nechtějí policejní stát, kdykoliv ochránci pořádku
rázněji zasáhnou proti vše ničícím radikálům, bych nejra-
ději nakopal zadek. Copak jsou tak hloupí, že jejich vylože-
ná a neskrývaná nenávist vůči policii převáží nad zdravým
rozumem? Vždy� svým mediálním "brekotem" a záští pod-
kopávají i ten zbytek autority, kterou policisté ještě mají
a vlastně ubližují nám všem. Jak se asi zachová takový čet-
ník, "jebaný" ze všech tiskových stran, až se něco kolem
vás semele? Třeba bude dělat, že nevidí. Protože a� zasáh-
ne nebo ne, vždycky to bude podle těchto blbů (a bohužel
i mnohých mých kolegů od celostátních novin) špatně. Vás
by taková práce bavila? Také mi vadí příliš vyvinutý pud
sebezáchovy u policejních špiček. Nikdo z té generality
není schopen rázně uhodit do stolu a říci politikům a kriti-
kům z řad žurnalistů na plnou hubu:" Už toho máme dost,
nechte nás dělat svou práci, postarejte se nám raději o po-
řádné zákony, výstroj a výzbroj, sociální zabezpečení a ne-
kecejte nám furt do všeho!" Jenže nikdo z nich nic takového
dosud neřekl a asi ani neřekne, naopak budou kejvat všem
hlavounům a křiklounům a budou se vozit po svých podří-
zených, kteří měli tu odvahu a vydali ve vypjaté situaci,
kdy se velitel musí rozhodnout během okamžiku, nějaký
rozkaz, který nenašel u výše uvedených "lovců poldů" klad-
nou odezvu.

Ale to jsem se zase ve spravedlivém hněvu příliš rozkecal
a úplně zapomněl, proč jsem vlastně tady. Jsi, hochu,
na lovu senzace a zapomeň na pár dní na problémy naší rá-
doby civilizace. Odplazil jsem se ještě asi padesát metrů, až
úplně ztichly zvuky od silnice a já si uvědomil, že se během
chvilky snesl už docela solidní soumrak. Trochu mě toto
zjištění poplašilo a mrknul jsem se na hodinky. Jejich sví-
tící ciferník mi napověděl, že je skoro 19 hodin, takže mám
nejvyšší čas, abych sebou hodil, jestli chci dojít ještě dnes
k Valdeku. Pořádně jsem si upevnil bágl na zádech, zkont-
roloval, že bouchačku mám za pasem a boviják visí na
opasku a vyrazil jsem severním směrem. Můj plán byl pro-
stý, půjdu tak deset minut pořád nahoru na sever, takže
obkroužím policejní hlídku a pak se zase vrátím k silnici
a budu ji sledovat ze skrytu lesa. Že bych ještě narazil na
policisty, to mi připadalo nevěrohodné, nebo� jsem předpo-
kládal, že hrad je tak na hranicích našeho a berounského
rajónu, takže četníci sem takhle večer určitě nejezdí. Co by
tu také hledali? Pytláky? To určitě.

Pokračování Kapitoly XI. příště
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VÝZVY PŘÍRODY
Vědomostní karetní hra pro děti dospělé přináší řadu zajímavých informací ze světa živé i neživé přírody

včetně informací, která zvířata jsou  ohrožena vyhynutím. Před několika dny proběhla médii informace
o nárůstu  světové populace tygrů. Poj�me si  vyzkoušet něco z našich znalostí o této šelmě.

Ve „Výzvách přírody“ je uveden tygr bez dalšího označení, tygr ussurijský a tygr sumaterský. Který z nich je největší?,
který je nejohoženější? a který se dožívá nejdelšího věku? Odpovědi najdete na poslední straně Zpravodaje ☺.

SLAVOJ Obecnice – STOLNÍ TENIS

MOHUTNÝ FINIŠ STOLNÍHO TENISU
V OBECNICI

Ahoj všem, jak již vyplývá z názvu tohoto článku, nás
konec sezóny 2015/16 po předchozích nezdarech zastihl
ve výborné formě. Do Obecnice zavítaly týmy až z Kutné
Hory, Zruče nad Sázavou, Týnce nad Sázavou a všichni
odjeli s prázdnou. ☺  "A" tým po sérii 9 proher v řadě,
vyhrál poslední 4 zápasy a posunul se na konečné, krásné
7. místo v Krajské soutěži 1. třídy. Což je historický
úspěch. Toto umístění jako první zajiš�uje záchranu v sou-
těži i pro příští sezónu. Týmy na 8. - 11. místě musí absol-
vovat složité boje o záchranu a celek na 12. místě sestupu-
je automaticky.

 Za "A" tým letos nastoupili tito hráči: Radek Srch, Petr
Steiner, Radek Tůma, Pavel Hála, Zdeněk Petráň, Honza
Herink, Tonda Hušek, Fanda Steiner a Pavel Král.

"B" tým z posledních 7 zápasů zaznamenal 5 výher, 1 re-
mízu a 1 prohru. I to nakonec nestačilo na lepší než konečné
9. místo v Krajské soutěži 2. třídy. To zapříčinilo, že jsme
spadli do tzv. skupiny o udržení, kde nás v 1. kole čekal
nepříjemný soupeř TTC Příbram.

Po nádherných zápasech s výsledky 10:8 a 9:8 pro nás
jsme je poslali do Okresního přeboru:) Abychom do Okres-
ního přeboru nespadli, taky musíme ještě ve 2. kole vyřa-
dit Viktorii Ořech. Tyto zápasy proběhnou 16. a 17. 4. pří-
padně 23. 4. Tak nám držte palce. ☺

 Za "B" tým letos nastoupili a ještě nastupují následující
hráči: Radek Tůma, Zdeněk Petráň, Honza Herink, Tonda
Hušek, Pavel Král, Honza Podsedník, Jarda Podsedník
a Lá�a Fiala.

Nejhůře si v letošní sezóně vedl náš "C" tým. Po prvním
vyhraném zápase již následovaly jen samé prohry (kon-
krétně 21) a následoval zasloužený sestup z Okresního
přeboru. Po celou sezonu se "C" tým potýkal s nedostatkem
hráčů což zapříčinilo i nevalné výsledky. Za "C" tým na-
stoupili: Pavel Král, Míra Suchý, Jarda Podsedník, Standa
Vinš, Venca Burian, Honza Podsedník a Venca Lukeš.

Zapomenout nemůžu ani na naše nejmladší naděje, které
nám stále dělají velkou radost. V průběhu sezóny se účast-
nily řady turnajů z kterých si přivezly krásné poháry. ☺

Na turnajích nás letos zastupovali: Míša Landsperská,
Terka Krátká, Vaness Steinerová, David Štamberk a Lu-
káš Landsperský.
Poslední výsledky: "A" tým
TJ Sokol Hudlice "B" - TJ Slavoj Obecnice 5:10
TJ Tatran Sedlčany "B" - TJ Slavoj Obecnice 6:10
TJ Slavoj Obecnice - TJ Sokol Kutná Hora 10:7
TJ Slavoj Obecnice - SK Zruč n S.-RABBIT "B" 10:1
Tabulka

1. TTC Říčany 218: 66 62 b.
2. KST Rakovník "B" 212:94 57
3. TJ Sadská "C" 188:147 44

4. TJ Sokol Kutná Hora 181:160 34
5. SK Březnice 162:165 34
6. SK Zruč nad Sázavou "B" 150:154 32
7. TJ Slavoj Obecnice 132:177 23
8. TJ Sokol Králův Dvůr "B" 147:188 20
9. TJ Sokol Žebrák 132:184 20

10. TJ Chaloupky 135:189 19
11. TJ Tatran Sedlčany "B" 129:202 14
12. TJ Sokol Hudlice "B" 130:190 13
Poslední výsledky:"B" tým
TJ Slavoj Obecnice "B" - KST Týnec n. S 12:6
TJ Slavoj Obecnice "B" - Stolní tenis Benešov "A" 6:12
TJ Slavoj Obecnice "B" - TTC Příbram 10:8
TTC Příbram - TJ Slavoj Obecnice "B" 8:9
Následující domácí zápas s SK Viktorie Ořech sehrajeme
v neděli 17. 4. 2016.
Tabulka

1. TJ Sokol Mníšek pod Brdy "B" 268:128 46
2. SK Březnice "B" 222:174 43
3. TJ Olešná 211:185 41
4. TJ Spartak Čenkov 208:188 40
5. TJ Sokol Velké Popovice 209:187 37
6. TJ Sokol Příbram "B" 216:180 36
7. Stolní tenis Benešov "A" 207:189 33
8. SK Viktorie Ořech 206:190 31
9. TJ Slavoj Obecnice "B" 168:228 28

10. TTC Příbram 165:231 23
11. KST Týnec nad Sázavou 179:217 17
12. TJ Sokol Hořovice "B" 117:279 7

                                        ZP
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

9. 4. 2016   Milín "B" – Obecnice 5:3 (1:1)
branky: Příbík 2, Škvára
Musil - Fulajtár, Houžvička "k" (83 Pech), Kratochvíl P.,
Petráň - Lilling (46  Kratochvíl A.), Přibík, Šrámek M.
(70 Hejnic), Soukup (80 Šrámek F.) - Škvára, Blaško
(46 Smrček).
První jarní utkání jsme odehráli proti kvalitní a zkušené
rezervě Milína. Od prvních minut bylo zřetelné, které muž-
stvo je silnější v kombinaci. Musím hráčům Milína složit
poklonu za fotbalovost a hlavně nasazení do utkání. Když
vidíte, jak padesátník Pavel Valta utíká našemu benjamín-
kovi Míšovi Lilingovi, tak si člověk říká, co tam bumbají
za dobrou vodu. Ale zpět k zápasu. Milínští od úvodu drže-
li míč na svých kopačkách a umě kombinovali. Nicméně
po ojedinělé ztrátě soupeře ukázal Martin Šrámek, že to
s míčem taky umí a krásnou kolmou přihrávkou za hostu-
jící obranu vyzval Petra Škváru k úniku a ten tváří v tvář
gólmanovi hostů nezaváhal a chladnokrevně zavěsil 0:1.
Obdržená branka s milínským družstvem nezamávala
a opět nás přehrávali. Jejich hra byla smrtelná. Několikrát
si rychle přihráli ve vysokém tempu, nechali nás vystoupit
a v tu chvíli přišla smrtelná přihrávka na volného spolu-
hráče, který šel sám na Musila. Dvě vyložené šance nevyu-
žili, ale do třetice se jejich forvard nemílil 1:1. Do druhé
půle jsme prostřídali a chvíli to i vypadalo, že jsme srovna-
li hru. Nicméně Milín potrestal naše špatné bránění, kde
Mára Fulajtár ustupoval od útočícího hráče tak dlouho, až
ten z 20 metrů vystřelil a Musil si na míč sáhl, až ho lovil
ze sítě 2:1. Třetí branka padla hned po sléze po krásném
pasu na nabíhajícího útočného hráče Milína a ten Musila
obstřelil 3:1. Už nebylo co ztratit, tak jsme začali více úto-
čit a vyplatilo se. Pé�a Škvára unikl po křídle a přihrál míč
Vencovi Přibíkovi křižnou přihrávkou do prázdné branky
3:2. Bohužel nám Milín oplatil stejnou mincí a po dvou sle-
pených brankách odskočil na 5:2. Venca Přibík svou dru-
hou brankou ještě upravil skóre na 5:3. V závěru se ještě
dostal do gólové šance Michal Pech, žel bohu neproměnil.
Je na místě uznat sílu soupeře a pogratulovat k vítězství.
Na naší straně podali vynikající výkony neunavitelný Petr
Škvára, nová posila z Drahlína Venca Přibíka, který se na
místě útočníka našel a nová vycházející obecnická hvězdič-
ka Viktor Soukup, který restartoval kariéru a přidal naší
hře rychlost. Pozitivní je, že se nám do kádru po zranění
vrátil Tomáš Hejnic, který odehrál 20 minut a po jeho pří-
chodu vypadala naše kombinace mnohem lépe.
17. 4. 2016   Obecnice – Višňová "B" 4:2 (3:1)
branky: Šrámek 2, Fulajtár, Łilling
Musil - Ručka, Houžvička "k", Kratochvíl P., Noha (55 Ka-
ras) - Fulajtár, Hejnic (35 Smrček), Šrámek M., Soukup -
Škvára (20 Lilling, 84 Kratochvíl A.), Přibík
První jarní domácí utkání se nám výsledkově podařilo...
ale byla to šichta. Začali jsme velmi dobře. V 8  Venca Při-
bík vyhrál souboj před vápnem soupeře a nádhernou kol-
micí vybídl Martina Šrámka ke skórování a ten moc dobře
věděl, jak se to dělá 1:0. Prvních 20 minut jsme umě kom-
binovali a soupeře jasně přehrávali. Nicméně jsme se vza-
du nevyvarovali chyb a po jedné z nich jsme inkasovali.
Ve 12  soupeř vystihl naši špatnou přihrávku na hranici
pokutového území a útočník soupeře uklidil míč k pravé
tyči Musilovi branky. Přesto jsme se snažili dále míč držet
na našich kopačkách a postupným útokem se dostávat do
pokutového území soupeře. V 17’ nás soupeř zastavil fau-
lem a k přímému kopu ze 30 metrů se postavil Pé�a Škvá-

ra. Ten přímý kop rozehrál na nabíhajícího Tomáš Hejni-
ce, který míč nabídl Márovi Fulajtárovi a na něj zývala
prázdná branka 2:1. Do poločasu jsme přidali třetí gól
po nádherném úniku Venci Přibíka, který ke skórování vy-
bídl ve 44  Míšu Lillinga a ten na dvakrát překonal hostu-
jícího brankáře 3:1. Druhý poločas na nás soupeř vlítl
a my se dostali pod tlak. Bohužel jsme se uchýlili k nako-
pávaným míčům a to nám vlastní není. Ještě více jsme se
dostávali pod tlak a soupeř v 62 minutě po taktické chybě
naší obrany, kde na jednoho hráče vystoupili tři naši
obránci a ani jeden ho nedokázal zastavit, snížili na 3:2.
Po této brance to byl více boj než fotbal. Tlak hostů jsme
přežili a Martin Šrámek svou druhou brankou po indivi-
duální akci v 78  zvýšil na 4:2.
Tentokrát bych vyzdvihl Martina Šrámka za jeho přínos
pro tým a to nejen díky jeho dvěma brankám, ale také za
bojovnost a nasazení.
1. Sedlice 9 7 1 1 30:14 22
2. Milín B 10 7 0 3 36:22 21
3. Kamýk B 10 6 2 2 36:23 20
4. Obecnice 10 5 1 4 28:21 16
5. Višňová B 10 5 0 5 23:29 15
6. Zduchovice B 9 4 1 4 19:20 13
7. Rosovice B 9 2 1 6 21:30 7
8. Klučenice 9 2 0 7 18:32 6
9. Nečín B 8 0 2 6 8:28 2
Zdroj:
http://pribramsky.denik.cz/fotbal_region/jah-kam20160415.html

MLADŠÍ ŽÁCI
19. 3. 2016   Višňová – Obecnice 0:4 (0:3)
branky: Roušal P. 2, Polák, Oktábec
Locker Ant. (Táborský) - Roušal M., Pergelt O., Locker
Al., Matějka - Štamberk, Polák, Roušal P., Sirotek - Oktá-
bec, Zapletal, Kadlec
Velmi povedené utkání, kde jsme soupeře převyšovali úpl-
ně ve všem. Soupeř se k naší bráně dostal pouze 2x za celé
utkání a to vypovídá o naší velmi dobré hře, kde jsme soupe-
ři téměř nepůjčili míč. Výborný výkon podal Patrik Roušal,
a to nejen pro dvě vstřelené branky, ale také pro jeho zaujetí
do hry, kdy každý jeho útok končil vyloženou šancí.
26. 3. 2016   Obecnice – Nová Ves pod Pleší 5:3 (2:1)
branky: Srch 2, Oktábec, Locker Al., Roušal P.
Locker Ant. - Roušal M., Pergelt O., Matějka, Locker Al. -
Srch, Štamberk, Roušal P., Oktábec - Polák, Sirotek
Bojovné utkání odehrané ve vysokém tempu, kde se střídal
útok za útokem. Musím kluky pochválit za bojovnost
a nasazení. I když se nám tentokrát nedařilo tolik fotbalo-
vě, tak jsme dokázali velmi dobře hrajícího soupeře pora-
zit bojovností. Tentokrát bych vyzdvihl výkon Matěje Sr-
cha, který mimo své výtečné přihrávky za obranu, mimo-
chodem ... ty by mu mohl závidět kterýkoli starší fotbalis-
ta, přidal také mnoho nebezpečných zakončení a vstřelil
dvě branky.
2. 4. 2016   Bohutín – Obecnice 7:1 (2:0)
branka: Roušal P.
Locker Ant. (Táborský) - Roušal M., Zapletal, Matějka,
Locker Al. - Polák, Štamberk, Roušal P., Oktábec - Kadlec,
Janák
Bohužel se v tomto utkání projevila absence Matěje Srcha,
na což jsme museli zareagovat stažením Kuby Poláka
do středové řady a tím pádem nám Kuba chyběl v útoku,
kde jsme nedokázali udržet míč. Jediným našim nebezpeč-
ným hráčem byl Patrik Roušal, žel bohu ho nikdo v útoku
nedoplňoval. Přesto Pá�a dokázal vsítit čestný úspěch.

(pokračování na str. 15)
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První půle nebyla tak špatná, nicméně jsme se k brance
soupeře moc nedostávali. V druhé půli to vypadalo, že se
dostáváme do hry, bohužel jsme v té chvíli dvakrát inkaso-
vali a kluky to zlomilo. Jedním dechem musím zmínit sílu
soupeře, který hrál velmi dobře a nebezpečně.

1. Březnice 15 14 0 1 108:17 42
2. 1.FK Příbram B 15 13 0 2 133:20 39
3. Bohutín 15 13 0 2 95:22 39
4. Dobříš 15 10 1 4 103:31 31
5. Rožmitál 15 10 1 4 84:32 31
6. N. Knín/M. Hraštice 15 7 2 6 44:44 23
7. Obecnice 15 7 2 6 44:54 23
8. Milín 15 6 3 6 44:50 21
9. Sp. Příbram B 15 6 1 8 67:53 19

10. Pičín 15 6 1 8 52:69 19
11. Višňová 15 5 1 9 49:55 16
12. Nová Ves 15 5 1 9 38:53 16
13. Hluboš/Drahlín 15 5 1 9 43:74 16
14. Kovohutě 15 4 2 9 31:78 14
15. Obořiště 15 0 1 14 12:145 1
16. Tochovice 15 0 1 14 10:157 1

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

17. 4. 2016   Obecnice – Drahlín 1:5
branka: Pergelt Marek
Táborský Dáňa - Štamberk Mára, Soukup Mára, Karas
Kuba, Hylánová Sabča, Vohradský Fíla, Roušalová Á�a,
Houžvička Má�a, Houžvičková Jindřiška, Pergelt Mára,
Prokešová Á�a

Řekl jsem si, že bychom opět měli začít s těmi nejmenšími
a povedlo se :-). Po dvou společných trénincích jsme si po-
zvali soupeře z Drahlína. I přes to, že drahlínské děti spolu
hrají téměř rok a hrají soutěž přípravek, musím říct, že se
naše družstvo nemá za co stydět. Je nádherné vidět, jak
děti hra baví a naplňuje štěstím :-). Utkání se odehrálo
před výbornou kulisou, kde rodiče a prarodiče vytvořili
dětem krásnou atmosféru, za což jim patří velký dík. Jen
jedna malá výtka...je třeba dětem fandit...ale nekoučovat,
to prosím nechte na trenérech :-).
Sportu zdar a fotbalu zvláště :-)

David MUSIL
člen výboru, vedoucí "A" týmu, trenér mládeže

Zdravím naše fanoušky a čtenáře Obecnického
zpravodaje,
v březnovém vydání zpravodaje jste se mohli dočíst, že
jsme vstoupili do play-off proti Hunters Příbram a po dvou
utkáních jsme na tom byli 1-1 na zápasy, poté co jsme první
zápas vyhráli 3-1 a druhý prohráli 3-5. V dalších zápasech
jsme s Hunters neměli štěstí a bylo to opravdu o „štěstí“,
protože v každém zápase jsme je dokázali přehrát a vytvo-
řit skvělé - někdy až neuvěřitelné šance, kde nás zradila
koncovka nebo skvěle zasáhl gólman Hunters.

Třetí zápas jsme prohráli 3-4, Martin Stoklasa dokázal
pár sekund před koncem vyrovnat, ale rozhodčí mu bran-
ku neuznali pro zahrání vysoké hole. Body: P. Steiner 1+1,
P. Tobolič 1+0, L. Stejskal 1+0.

Další zápas jme museli vyhrát jinak by naše tažení
v play-off končilo, a to stejně jako minulou sezónu. Bohu-
žel se tak stalo, prohrávali jsme 0-3, fanoušci nás hnali tak
dopředu za vítězstvím, až se to málem povedlo ☺. Zápas
skončil 4-4 a šlo se do prodloužení (v play-off PFL je to tak,
že pokud zápas skončí nerozhodně, hraje se dál, dokud
nepadne zlatý gól), takže místo 3 třetin se může odehrát
„třetin“ i 7 ☺. 4 třetina branku nepřinesla, zápas se rozho-
dl v 5 třetině, odehráli jsme tak navíc cca 16 minut. Bohu-
žel, ruce nad hlavu zvedali hráči Hunters. Mrzelo nás to,
ale odcházeli jsme ze vztyčenou hlavou a za potlesku na-
šich úžasných fanoušků. V tomto zápase jsme měli opět na-
vrch, v prodloužení byla střela za střelou. „Štoky“ netrefil
prázdnou branku po nahrávce „Pepy“, rozhodnout mohl

SLAVOJ Obecnice         FLORBAL – PFL

i „Stejk“, který po křižné nahrávce od „Štokyho“ trefil
pouze masku gólmana. Svůj nejlepší zápas rozhodně ode-
hrál Pavel Steiner, který nastřílel v tomto zápase svůj
první Hattrick v dresu Slavoj Bečánov a hlavně díky němu
jsme mohli jít do prodloužení. S tímto ročníkem se tedy lou-
číme, ale musíme podotknout, že opravdu se ctí a chválou
od ostatních, protože jsme předvedli skvělý výkon v play-off.
Body: P. Steiner 3+0, P. Tobolič 1+1, Z. Karnoš 0+1,
P. Valach 0+1.

V dalším vydání zpravodaje se ohlédneme za celou letošní
sezónou. LS

FL
O
RB

AL 2 0 1 4

MLADŠÍ ŽÁCI  (dokončení ze str. 14)
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SPRÁVNÉ ODPOVĚDI (ze str. 13) • VÝZVY PŘÍRODY • Největší je  tygr ussurijský s váhou asi  300kg.
Nejohroženejší je tygr sumaterský, který žije v Indonésii na ostrově Sumatra  v počtu asi 500 jedinců.

Ten současně žije nejdéle, a to asi 20 let.

VELIKONOCE v obci

vody, dejte vejce malovaný, nedáte-li vajíčka, zmalujem
vám pytlíčka“, byla dostatečně výmluvná na to, aby se nám
košíčky rychle plnily a dostatek dobrůtek v pevném i teku-
tém stavu opouštělo nachystané stoly a končilo v našich
bříšcích ☺.

Cestou se sice objevovaly i mužské bojůvky, ale nakonec
jsme zvládly i pány hasiče.

Pan starosta si na nás dokonce připravil vodu, ale i tady
jsme nakonec zvítězily a dobře se poměly do pozdních
odpoledních hodin. Tak zas za 4 roky. Evas

Představujeme PAVLA STEINERA
z Obecnice
Automobilový jezdec Pavel Steiner účinkoval sedm let
v rally. V současné době přijal novou výzvu - jménem
rallycross. Účastní se České trofeje historických auto-
mobilů. Na prvním závodě Slovakiaringu (13. 3. 2016)
vyhrál všechny rozjíž�ky a finále, i když to dost soupeři
dramatizovali a vyskytla se i technická závada na voze
- Pavel to přesto zvládl na výbornou!

 Přestupný
rok je víta-
nou příleži-
tostí vrátit
m u ž s k é m u
pohlaví vše,
čeho se nám
předchozí tři
roky dostá-
valo měrou
vrchovatou.

A tak jsme
na Veliko-
noční pondělí
zase vyrazily
a tentokrát
stylově v
krojích. Naše
koleda „Hody
hody dopro-

Další závod se uskuteční 22. 5. 2016 v Sedlčanské
kotlině.
Tak hodně štěstí při dalších závodech!                     LS


