
Tak nám leden převzal vládu od prosince a u nás v Br-
dech se nic moc nezměnilo. Ani nevím, jestli se k tomuto
procesu převzetí vlády sešla všechna zvířata, která v le-
sích, na pasekách či v rybnících sídlí. Také by mne zají-
malo, kdo by tomuhle lesnímu brdskému parlamentu
předsedal. Jelen šestnácterák, liška ryšavá, statný kňour
nebo snad Fabián lesů pán? Pohádali by se u toho, po-
prali nebo by jim bylo úplně jedno, že leden přebírá vládu
bez důvěry zvířátek? Tak a mně už asi hrabe. A to jsem
se ani neválel v lese na hrabance, stačilo, že jsem se vy-
hrabal z postele a pustil zprávy v rádiu. Diskuze, rozbo-
ry, polemiky, a plky a plky. Te� jsem si vzpomněl, že jsem
zapomněl na vlky. Prý už se také u nás na Brdech objevi-
li. Zatím se nedají stopovat, prý až napadne zase trochu
sněhu. Já budu také stopovat i beze sněhu, ale jenom ty
vlčí masky, které jsem půjčil klukům na některý z minu-
lých masopustů. Masopust se nám přibližuje mílovými
kroky, tentokrát má téma široké, dlouhé i bystrozraké.
Nebude to o pohádkách, to mne jen tak napadlo, že se
širočinou mohou pracovat tesaři, truhláři, lesáci, dlouhé
pruty mohou mít rybáři, košíkáři, proutkaři, bystrozra-
ce mohou do dalekohledů zírat hvězdáři, do mikroskopů
vědci, do monitorů úplně všichni. Prostě masopust se
bude týkat „dělání“. Protože Dělání, dělání, všechny
chmury zahání. Tak rozje�te mysl na plné obrátky a vy-
myslete si masky a lumpárny a šprýmy, které se tohoto
tématu budou týkat. Máte na to ještě čas, než se zase
bude měnit podbrdská vláda lednová na tu únorovou,
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a potom ještě kousek do sedmnáctého. Mezi tím si mů-
žete odskočit k volbě prezidenta, což by nemělo být tak
složité. Jsou už jen dva kandidáti na úřad rozumného
a slušného zástupce našeho státu a vlastně všech lidí,
kteří v něm žijí. Já vím, je to nelehké rozhodnout se
sám. Jako v tom manželství, jak se při padesátém výro-
čí svatby ptali manžela: „Jak jste to dokázali, spolu ta-
kových let? On jim na to odpověděl: „Když jsem si tady
mamku bral, dohodli jsme se, že já budu vždy dělat vel-
ká rozhodnutí a ona ta malá… no a za celou dobu neby-
lo třeba žádných velkých rozhodnutí.“ Doufám, že jste
se pustili hned od začátku do plnění svých předsevzetí,
která jste si jistě před koncem roku dali. Například, že
nebudete číst cizí maily nebo dokonce, jako ve scénce
Bohoušova dívadla anděl Zdenulín, přes rameno zprávy
v mobilu. Hlavně nelézt do mobilu manželovi, mohly
byste dívky dopadnout jako jedna pani, co se také kouk-
la a našla číslo pod poznámkou „sex zadarmo“. Nedalo
jí to, číslo vytočila a vtom ji začal zvonit telefon v ka-
belce. Pokud jste si dali vy, chlapci, předsevzetí, že bu-
dete na svou manželku hodní a budete k ní pozorní,
koukejte to plnit. Já už začal. Jen bude lépe, když nebu-
de manželka Evina tenhle úvodník opravovat. Co ještě
dodat k lednu, hlavně, aby ta zvířátka v Brdech zvolila
toho správného, který bude sedět na nejvyšším kopci.
A hlavně, aby se za něj nemusela stydět, že jim dělá
po přírodě ostudu. Š�astnou ruku zvířátka.

bs

Doba a místo konání II. kola

volby prezidenta České republiky

pátek 26. ledna 2018 od 14 do 22 hodin  a

sobota 27. ledna 2018 od 8 do 14 hodin

Místo konání voleb
Volební okrsek 1. volební místnost Spolkový dům
Obecnice č. p. 315
Volební okrsek 2. volební místnost Budova OU
v Oseči č. p. 4

Volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola
volby prezidenta ve volební místnosti.

Výsledky prezidentských voleb
I. kola v obci Obecnice

účast: 65,71 %

Miloš Zeman 41,59 % 277 hlasů
Jiří Drahoš 24,62 % 164 hlasů
Marek Hilšer 11,26 % 75 hlasů
Michal Horáček 8,26 % 55 hlasů
Pavel Fischer 7,66 % 51 hlasů
Mirek Topolánek 4,05 % 27 hlasů
Jiří Hynek 1,35 % 9 hlasů
Petr Hannig 0,75 % 5 hlasů
Vratislav Kulhánek 0,45 % 3 hlasy

Zdroj: Internet
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Zprávy z Obecního úřadu

Jsme na začátku roku, ve kterém nás čeká
další práce ve prospěch a zvelebení naší obce.

UZÁVĚRKA únorového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pondělí 12. února 2018

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ Obecnice
Zveme dobrovolné dárce na

odběr krve
ve čtvrtek 22. března 2018 v Příbrami

Odvoz z transfuzní stanice v Příbrami do Obecnice zajištěn.
Na OÚ v Obecnici budou předány plakety.

Občerstvení zajištěno ve Staročeské hospodě.
DARUJ KREV – ZACHRÁNÍŠ ŽIVOT

Jubilea v lednu slaví a budou slavit
Jaroslav Střeska  55 let
Mojmír Krupauer  60 let
Zdeněk Vosolsobě  60 let

Jiří Adamčík  65 let
Radima Růžičková  55 let
Marie Marešová  65 let

Jiří Frey  70 let
Jana Šilhavá  65 let

Marie Koukalová  85 let
Milada Karkanová  85 let

Věra Benešová  55 let

Jubilea v únoru budou slavit
Dagmar Uhýrková  80 let
Jaroslav Makovec  75 let
Jarmila Sedláková  75 let

Jaroslava Rozsypalová  75 let
Ludmila Vimrová  55 let
Růžena Nelibová  70 let

Helena Zapletalová  65 let
Anna Petráňová  55 let

Libuše Záborcová  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let

Předtím, než představím plány, které máme pro toto obdo-
bí, rád bych připomněl rok minulý.

 V roce 2017 jsme realizovali výstavbu chodníků v cent-
rální části obce s napojením na chodník směrem ke hřbito-
vu a s tím související úpravu křižovatky u kostela. Akce je
zaměřena na zvýšení bezpečnosti chodců a především dětí
v Obecnici. Je nutné si uvědomit, že každý den chodí
po komunikacích děti, které přijíždí autobusy z okolních
obcí a navštěvují základní školu v Obecnici. Součástí stav-
by bylo i vybudování veřejného osvětlení podél chodníků
a nové lávky směrem na hřbitov. Stavba byla spolufinanco-
vána z Integrovaného regionálního operačního programu
ve výši 4,6 mil Kč.

Další stavbou realizovanou v roce 2017 byla výstavba
nového oplocení okolo Masarykovy základní školy. Na za-
hradě mateřské školy došlo z důvodu bezpečnosti dětí, kte-
ré si na zahradě hrají, k demolici staré odpadní jímky.

Pro děti v Oseči bylo v prostoru okolo zastávky autobu-
su vybudováno dětské hřiště. Dále byla v Oseči opravena
propadlá deš�ová kanalizace.

 Nové parkové úpravy se dočkalo i okolí památníku pad-
lých v Obecnici. Na hrázi Malého rybníka přibyly další dvě
lavičky a pod hrází byly vysázeny keře, květiny a nové stromy.

Na Šachtě byla upravena komunikace.
V závěru roku rozhodlo zastupitelstvo obce o nákupu

nového traktoru s čelní radlicí na prohrnování místních
komunikací a se sypačem na posyp cest. S traktorem se
počítá i pro širší využití, zejména s plánovanou výstavbou
sběrného dvora. Mimo tyto plánované akce, jsme realizo-
vali běžnou údržbu obecního majetku.

Zejména v závěru roku nás potrápila porucha na vodo-
vodní síti, kterou se nám podařilo opravit až po té, co byl
přizván specialista na vyhledávání poruch. Bylo to o to slo-
žitější, že to bylo v období vánočních svátků.

V průběhu celého roku jsme připravovali projekty a po-
dávány byly žádosti o dotace na akce, které bychom rádi
realizovali v letošním roce.

V prvé řadě to je oprava a rekonstrukce fary na centrum
vzdělávání. Zde je projekt ve fázi, kdy je doporučen k finan-
cování z Integrovaného regionálního operačního progra-
mu. Další akcí je výstavba nové tělocvičny při základní
škole v Obecnici a s tím související přestavba stávající tě-
locvičny, realizování půdní vestavby na stávající budově
a výměna střešní krytiny na celém objektu. I zde máme sta-
vební povolení a je požádáno o dotaci z ministerstva financí.

Pro zvýšení pořádku v obci a zlepšení nakládání s odpa-
dy je vypracován projekt na výstavbu sběrného dvora.
I tady je stavební povolení a připravujeme podání žádosti
na SFŽP o poskytnutí dotace.

Máme vypracován projekt pro uzemní řízení na výstav-
bu kanalizace směrem na Octárnu a je podána žádost na
stavebním úřadu o územní rozhodnutí. Jakmile nabude
právní moci, bude vypracován projekt ke stavebnímu po-
volení. Tady narážíme na problém s financováním, nebo�
dojde k napojení malého počtu obyvatel, a tak přesáhneme
náklady požadované poskytovatelem dotace ve výši 80 tis. Kč
na obyvatele. Přesto chceme být připraveni pro případ,
že dojde ke změně podmínek dotace.

Pro rozšíření míst na sběr tříděného odpadu bude vedle
čekárny u Hlinovky vydlážděn prostor pro umístění sběr-
ných nádob. Josef Karas, starosta obce

Poděkování
Tímto bych ráda poděkovala děvčatům z naší prodejny
COOP, jmenovitě Veronice, Šárce, Jarmile a Nadě. Patří jim
velké díky za jejich ochotu a přístup k nám - zákazníkům.
Především v době vánočních svátků jsme se mohli přesvěd-
čit, že naše holky nic nezaskočí a se vším se zdárně vypořá-
dají k naší spokojenosti. Věrná zákaznice

VZPOMÍNKA

Dne 3. února 2018 tomu bude už 7 let,

co s námi není naše milovaná maminka

Marie Čápová.

Tento smutný čas vzpomínáme i bratra Zdendu

a babičku Annu Hoškovou.

S úctou a láskou vzpomíná Katka s rodinou
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje v novém

roce 2018. Pro většinu z nás vánoční volno uběhlo rychle a mu-
seli jsme se vrátit do starých kolejí. A tak jsem tu opět s infor-
macemi od vašich hasičů. Jelikož v polovině prosince napadlo
více sněhu, mohli jste nás vidět s hrably okolo hasičárny. I když
sníh moc dlouho nevydržel, jeho odklízení má smysl. Zlepšuje
nám to možnost výjezdu od hasičárny. V chladném počasím, kte-
ré momentálně panovalo, jsme museli také topit v hasičské
zbrojnici, kam chodíme většinou k večeru a spojujeme to s něja-
kou další činností.

Doufám, že se nám nevyplní
přísloví „jak na Nový rok, tak
po celý rok“. Pozorní obyvatelé
si všimli, že 1. ledna nám byl
v 7:25 nahlášen požár rodinné-
ho domu v Příbrami. Při příjez-
du na místo události už každý
z nás cítil, že to bude složitý zá-
sah. Jednalo se o dům, ke které-
mu se nedostala výšková techni-
ka a požár se musel lokalizovat
zvenčí. A to i přes fakt, že hoře-
lo první patro. Zhruba po dvou
hodinách se požár podařilo loka-
lizovat a mohlo se prostupovat
dále do objektu, kde si hasiči mu-
seli počínat mimořádně opatrně,
protože hrozilo propadnutí do
spodního patra. Po chvíli se též začala rozebírat střecha, kde
bylo skryto mnoho ohnisek požáru. Co v horním patře nezničil
oheň, to bohužel dokonala voda. Dům se bude muset s největší
pravděpodobností strhnout. Byl to velice složitý zásah, podle vy-
šetřovatele HZS - požár vznikl od vyhřívané dečky. Takže si na
ně určitě dejte pozor. Naši kluci se vrátili zpět až okolo 15 hodi-
ny. Proto doufám, že se přísloví nevyplní.

Vzhledem výskytu podobných situací vám dám pár rad, ohled-
ně hašení elektrických zařízení. Vždy je lepší, když tento požár
budou řešit hasiči, ale dojezdové časy jsou přeci jen někdy dlou-
hé (hlavně když potřebujete, tak se zdají nekonečné). Jak zachá-
zet s elektrickým zařízením při požáru vypovídá ČSN 34 3085.
Požár je samozřejmě nutné ihned hlásit příslušné nejbližší ohla-
šovně požárů a příslušnému rozvodnému závodu. Před započe-
tím hašení musí být v ohroženém úseku vypnutý elektrický
proud. V domovních elektrických zařízeních se jednotlivé byty
vypínají jističem před elektroměrem, celý objekt pojistkami
v hlavní domovní skříni. Při vypnutí je třeba zajistit, aby nebylo
odpojeno nouzové osvětlení evakuačních cest, zařízení k evakua-
ci osob a materiálu (např. výtahy) a zařízení sloužící k hašení po-
žáru (požární čerpadla), příp. i jiná zařízení.

Při hašení el. zař. pod napětím je nejvhodnější sněhový přístroj
s náplní CO2. Méně vhodný je přístroj práškový, protože speče-
ným práškem se znehodnocují části hašených zařízení. Tetra-
chlórovým přístrojem se smí hasit jen na otevřeném (větraném)
prostranství, protože při jeho použití vznikají jedovaté plyny.
Po požáru smí elektrické zařízení uvést opět do provozu pouze
odborník, který po prohlídce a odstranění případných závad za-
řízení přezkouší. (Zdroj: elektrika.cz)

Doufám, že všichni jste natolik odpovědní, že hasiče nebudete
potřebovat. Přeji všem pěkný a spokojený začátek nového roku.

Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Jednotka SHD
Vážení spoluobčané,
než vás seznámím s prací jednotky dobrovolných hasičů Obecni-
ce v uplynulém roce, dovolte mi nejprve, abych vám všem popřál
od našich členů do nového roku 2018 vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

V roce 2017 byla naše jednotka povolána celkem k 30ti udá-
lostem nejen v naší obci, ale i mimo ni. Jednalo se o technické
zásahy, požáry a další události. Protože dochází k dalšímu zpří-
stupňování bývalého Vojenského prostoru Brdy, rostou i počty
požárů, které jsou díky bezohlednosti tzv. turistů čím dál složi-
tější, jak z hlediska samotné likvidace, tak především v dostup-
nosti. Jsou zakládány ohně v nepřístupných a vzdálených oblas-
tech, a tím pádem je složité toto místo události najít, dostat na
něj hasící prostředky a techniku. Též se začínají navyšovat počty
technických zásahů, jakými jsou vyhledávání a záchrana s ná-
sledným transportem zraněných turistů a cyklistů.

Mimo ostré výjezdy jsme asistovali i při různých akcích, jaký-
mi byli například Rallye Příbram, motokros, žně, doplňování
vody do parních lokomotiv účastnících se oslav města Příbrami,
mytí komunikací, dovozy vody, čištění propustí a kanálů, spolu-
pořádání různých akcí pro děti v naší obci i přilehlém okolí.
V neposlední řadě jsme se zúčastnili také dětského dne v Laz-
sku, kde jsme občanům předvedli ukázky naší práce. Nesmím
opomenout zmínit, že od letošního roku provádíme také likvida-
cí bodavého hmyzu.

Začátkem roku podepsal pan starosta smlouvu s firmou
AEROVSION k. s. na spolupráci, vyškolení a darování jednoho
dronu formou sponzorského daru. Bohužel spolupráce ze strany
této společnosti začala postupně váznout a již půl roku praktic-

ky neexistuje. Je to velká škoda, jelikož jsme měli příležitost se
zdokonalit a ulehčit práci jednotky. Pokud se situace i nadále ne-
změní, budeme nuceni spolupráci s touto společností ukončit.
S kým se nám však podařila úspěšně navázat spolupráce, je ky-
nologická skupina hasičů z Příbrami. Pořádáme s nimi různá
cvičení, ze kterých jsme natočili i ukázkové video.

Ze strany státu začíná bohužel docházet ke snižování dotací
pro dobrovolné hasiče na vybavení a dovybavení jednotek techni-
kou i ostatní výstrojí a výzbrojí. Tu potřebujeme nejen k ochraně
členů jednotky při zásazích, ale také ke zlepšení a zefektivnění
práce hasičů. Nesmyslně rostou ceny těchto prostředků, a tak se
snažíme v rámci co největší možné úspory kupovat jen to nezbyt-
né. Jsme odkázáni na finance, které nám poskytuje naše obec,
protože podpora ze strany státu i kraje má klesající tendenci.
Chtěl bych touto cestou velice poděkovat celému zastupitelstvu
a hlavně starostovi obce p. Karasovi, že se nás snaží podporovat.

 Pro zrychlení a zlepšení povolávání z určení místa zásahu nás
obec vybavila novým svolávacím systémem Fireport. Do obou
zásahových vozidel jsou nainstalovány tablety, na kterých se
nám ukáže druh události, místo události s navigací na místo
události a další potřebné informace.

Pokud byste měli zájem, v novém roce bychom velice rádi
mezi sebou přivítali i nové členy, kteří by měli o práci v jednot-
ce zájem a chtěli by pracovat pro občany nejen z naší obce, ale
také okolí.

 Co říci na závěr? Budeme se snažit co nejlépe a nejrychleji po-
skytnout pomoc těm, kteří ji nutně potřebují.

Za jednotku dobrovolných hasičů obce Obecnice
velitel Petr Juříček



4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2018

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

BIG WALL
Dne 13. 12. 2017 nám naše Masarykova základní škola

a mateřská škola Obecnice umožnila návštěvu horolezecké
stěny Big Wall v Praze. Na cestu vlakem z Příbrami se vy-
daly dívky druhého stupně společně s paní zástupkyní Sta-
nislavou Novákovou a paní ekonomkou Janou Uzlovou.
V Praze jsme pokračovaly metrem, pak už jen pár kroků
pěšky a byly jsme v cíli. Plné energie a pozitivního očeká-
vání jsme vstoupily dovnitř. Velikost haly nás ohromila,
skoro jsme nedohlédly ke stropu. Bleskově převlečené
do sportovního jsme si vypůjčily horolezecké boty - LE-
ZEČKY. S údivem jsme zjistily, že tyto boty jsou o 2 až 3
čísla menší! AU, byl to nezvyk a vydržely jsme jen proto, že
jsme si je několikrát během dopoledne na chvilku zuly.
Oblečené a obuté jsme začaly rozcvičkou s milými instruk-
torkami Ká�ou a Lenkou. Po traverzovém lezení, krátké
opičí dráze a protažení nám byly přiděleny sedáky. Poté
jsme se ve skupinkách vydaly na jednotlivá stanoviště
s dalšími instruktory. Lezly jsme na malé BOULDEROV-
CE se stěnou vysokou až 15 metrů! Vyzkoušely jsme také
sportovní sektor s velikým množstvím chytů pro vymýšle-
ní vlastních projektů lezení. Naučily jsme se lézt, slaňo-
vat, jistit kamarádku, věřit si navzájem a také sobě.

sledy! Děkuji paní zástupkyni za tento nezapomenutelný
zážitek. Lezení bych doporučila všem, kteří se nebojí pře-
konávat své možnosti.

Madeleine Anna Ježková, IX. třída

Dne 8. 12. 2017 jsme jeli s paní učitelkou Novákovou
a panem učitelem Matějkou na Pražský hrad. Na cestu se
vydala III., IV. a V. třída. Na Pražském hradě jsme se roz-
dělili do dvou skupin. První skupina pokračovala v pro-
hlídce některých částí Pražského hradu, jež nejsou zcela
běžně přístupné veřejnosti. Naší skupiny se ujala paní prů-
vodkyně, která nás rozčlenila do čtyř skupin, přidělila
nám psací potřeby a seznámila nás s úkoly vyplývající
z výstavy Příběh Pražského hradu. V průběhu plnění úko-
lů nás průběžně pan Musil seznamoval se zajímavostmi
z oblasti historie Pražského hradu. Po vyhodnocení soutě-
že se obě skupiny shromáždily před svatovítskou katedrá-
lou a pokračovaly společně v prohlídce Pražského hradu.
Podívali jsme se do Zlaté uličky, kde skládal básně Jaroslav
Seifert a kde žil Franz Kavka, navštívili jsme Vladislavský
sál. U věže jménem Daliborka nás zaujal krásný výhled na
Prahu. Návštěvu Pražského hradu jsme završili zhlédnu-
tím střídání Hradní stráže. Myslím si, že se všem dětem
líbilo právě střídání Hradní stráže. Výlet se vydařil.
Na tato místa se budeme rádi vracet. Velké poděkování
patří panu Musilovi, který se o nás po celou dobu pečlivě
staral.

 Denisa Smrčková, V. třída

Po té dřině jsme si zašly na oběd a vydaly se na cestu
zpět.

Domů jsme dorazily sice unavené, ale š�astné. Myslím si,
že to pro nás všechny byla velmi zajímavá a neobvyklá zku-
šenost. Byla jsem na stěně poprvé, ale rozhodně ne napo-
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Turnaj dívek v přehazované

Již tradičně Masarykova základní škola a mateřská ško-
la Obecnice organizuje v předvánočním čase turnaj dívek
v přehazované. Do letošního klání se zapojilo celkem 18 dí-
vek druhého stupně. Z prvního místa se radovaly: Michae-
la Landsperská, Tereza Krátká, Tereza Novotná, Vanessa
Steinerová a Karolína Havelková. Druhé místo obsadily:
Barbora Čechová, Michaela Wimerová a Barbora Srchová.
Spokojeně odcházely domů i Štěpánka Strniš�ová, Nikola
Poláková, Adéla Lukešová, Anna Bergerová a Valentýna
Svobodová, které se umístily na krásném třetím místě.
Příjemná sportovní atmosféra naplnila celé předvánoční
odpoledne. Všechny dívky se rozcházely s dobrou náladou
z příjemně stráveného času.

  Stanislava Nováková

Mikuláš na faře

Pátého prosince minulého roku se na místní faře usku-
tečnilo setkání s nebem a peklem. Děti přišly na návštěvu

Děti na Pražském hradě

k čertům do pekla, kde si čerti ověřili, zda jsou děti hodné.
Zlobivé děti slíbili, že budou hodné. Potom děti za odměnu
mohly do nebe k Mikuláši a andělům. Mikuláš si s každým
popovídal a nadělil mu malý dáreček.

Zdeněk Robausch

Mikuláš ve škole

Na den 5. 12. se v Obecnici
hodně dětí moc netěšilo, hlavně
ty zlobivé. Místní školu totiž
navštívil Mikuláš s anděly
a čerty. Zlobivé děti postrašili
a hodné děti pochválili. Některé
měli dokonce v plánu odnést
v pytli do pekla, aby tam slouži-
li. Protože ale v každém viděli kousek dobra, darovali
andělé každému čokoládovou figurku v podobě Mikuláše,
takže si zamlsali i ti zlobílci. Ale kdoví, třeba si čerti odne-
sou někoho příští rok? Antonín Matějka

DĚTSKÝ PYŽAMOVÝ BÁL
čtvrtek 1. února 2018
ve 13 hodin ve Staročeské hospodě
v Obecnici

Společně se sejde školní družina, mateřská škola a ostatní dětičky. Masky v pyžamu vítány!
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Adventní čas jsme ve školce
oslavili v duchu českých tra-
dic. Společně jsme nazdobili
vánoční stromeček. Školkou
začaly vonět vánoční perníčky
a linecké cukroví a každou
chvilku se ozývaly koledy. Kaž-
dý den děti dostaly perníčky
z vánoční větvičky. Ubývaly ve-
lice rychle a za chvilku tu byla
vánoční besídka. Která proběh-
la 20. 12. 2017 v odpoledních
hodinách. Po uvítání rodičů,
bylo taneční vystoupení dětí se
slečnou Bírovou na píseň ve-
černíček. Než se děti převlékly
do kostýmů, byly rodičům puš-
těny vánoční koledy. Besídka

Vánoce jsou pro děti nej-
hezčí svátky. Jako překva-
pení pro děti, připravily
paní kuchařky štědrodo-
polední hostinu na jídelně
pro starší děti. Dětem se
moc líbil vzhled svačiny
a s chutí ji celou snědly.

začala příchodem všech dětí na svá určená místa. Vánoční
příběh byla legenda o narození Ježíška. Dětem se moc po-
vedla a všem přítomným se velice líbila.

(pokračování na str. 7)
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V MŠ naděloval Ježíšek o trochu dříve a to 22. 12. 217, ale
dětem to nevadilo. Vyzkoušely si tradice jako je házení
botou, pouštění lodiček z ořechových skořápek, rozkrojení
jablka, zazpívání koled. A protože byly děti hodné, nechal
tu ježíšek pod stromečkem spoustu dárků - krásných no-
vých her a hraček. Děti si odnesly domů malý dáreček.
Také za námi přišla Kristýnka, která nám předala ceny
za soutěž o nejkrásnějšího Anděla.

MŠ (dokončení ze str. 6)

5. 1. 2018 jsme
navštívili míst-
ní knihovnu,
kde si pro nás
slečna Strmis-
ková připravi-
la podrobnější
informace o
Třech Králích,
které jsme ješ-
tě neslyšeli. Vy-
pracovaly jsme pracovní listy a zazpívali písničku.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Akce, které proběhly:
Vánoční čas je za námi, ale vra�me se na chvilku zpátky
a poohlédněme se zpět do měsíce prosince. Než ale začnu
psát o akcích, které proběhly, chtěla bych poděkovat všem
zpěvačkám, zpěvákům a slečně klavíristce za nádherné zpí-
vání koled v kostele na Štědrý den. 
V prosinci (6. 12.) se v knihovně konala beseda s panem
ilustrátorem a zároveň autorem Vojtěchem Jurí-
kem, který vystupuje pod pseudonymem „V Hrsti“. Bese-
da byla velice zajímavá a poutavá. Vojtěch tvoří spíše pro
děti, ale i pro dospělé se kousek najde. Do knihovny jsme
od něj pořídili několik knížek. Tak kdo má chu� si od něj
něco přečíst nech� si zajde knížečku vypůjčit.
Ve středu 13. 12. proběhlo „Česko zpívá koledy.“ Sešli
jsme v hojném počtu a společně jsme si zazpívali vybrané
vánoční koledy. Zpívali jsme venku před spolkovým domem
a aby nám nebyla zima byl připraven čaj a malé pohoštění.
V průběhu měsíce byla ve spolkovém domě vyhlášena sou-
těž v básničkování na téma „Vánoční nálada“. Úko-
lem v soutěži bylo vymyslet a napsat básničku. Zúčastnily
se děti 1.stupně místní základní školy. Početná porota,
ve složení místních babiček, vybrala tři nejlepší díla. Děti
pak své básně ještě před porotou přečetly a dostaly ceny.
Zde jsou tři vítězné básně:

1. místo: Sárinka Oktábcová
Vánoční nálada

Cinkají nám zvonečky,
provoní nám domečky.
Dneska máme stromečky,
Pod stromečkem dárečky.
Rozsvítí nám světýlka,
Dědy berla Mrazilka.
Ježíšek nám do domu,
Přinese dobrou náladu.

2. místo: Tomášek Šilhan

Vánoce přicházejí
Vánoce přicházejí, děti se smějí.
A táta křičí, že je náledí.
Na youtube jsou vánoční speciály,
Vánoční nálada panuje mezi námi.
Rolničky cinkají,
Andělé koledy zpívají.
Pod stromkem jsou dárečky,
K obědu jsou párečky.

3. místo: Barunka Soukupová, Eliška Lacmanová,
Nikol Pondělíčková

Vánoční rýmy
Dneska máme štědrý den,
Dneska se nám splní sen.
Máme hezké domečky,
Zazvoní nám zvonečky.
Napečeme vánočky,
Budeme mít rolničky.
Krásné Vánoce všem.

Ve středu 20. 12. se konalo Vánoční posezení se seniory.
Pan starosta domluvil pro babičky muziku v podobě har-
monikáře pana Novotného. A tak za příjemného hudební
doprovodu začal vánoční dýchánek. Povídalo se, hodovalo,
pilo, smálo se a zpívalo. Zkrátka večírek jak má být.
Při této slavnostní příležitosti byly přečteny a oceněny již
zmiňované básně. Středeční posezení v náladě se tak vyda-
řilo a každý odcházel domů s úsměvem.

První týden v lednu, v pátek 5. 11., navštívila knihov-
nu místní mateřská škola. Pro děti byl nachystán pro-
gram na téma „Tři králové.“ Děti byly seznámeni s povídá-
ním o třech mudr-
cích, ke kterému do-
staly bu� bludiště
nebo omalovánku.
Na závěr si všichni
společně zazpívali
známou koledu.
Dětičky byly šikov-
né a moc pozorné.
Těším se na další
setkání. 
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Z kroužku Všeználek

Na kroužku je pořád pilno. Ještě před
Vánoci jsme tvořili vánoční a zimní de-
korace. Malí i velcí si vyzkoušeli enkaus-
tiku – zažehlování voskových barviček
nebo například tvořili andílky. I v lednu
jsme nezaháleli a pouštěli se do díla.
Začali jsme například zimním kalendá-
řem, třemi králi nebo stojánky na tužky.
Přesvědčte se sami. ☺

Nové akce ve spolkovém domě:

Čtenářský kroužek – každé pondělí v čase 15.00 – 16.00
hodin. Vždy v pondělí se sejdou děti nebo i dospělí v knihov-
ně, kde si budou číst jakoukoli knihu. Ke čtení všichni
dostanou svůj deníček, kde si budou zapisovat nebo malo-
vat své poznatky, které přečetly. Součástí kroužku můžou
být i různé texty a pracovní listy. Na konci června pak
bude vyhodnocen „Nejlepší čtenář.“ S prvním kroužkem
začínáme již v pondělí 5. února.
Maminko, babičko, rodinko vyprávějte pohádky. –
vždy první pondělí v měsíci v čase 16.00 – 17.00 hodin.
Akce určená dětem a rodičům. Hromadné vyprávění popří-
padě čtení pohádek. Pohádkování bude spočívat v tom, že
se sejdou rodiče s dětmi a rodiče budou vyprávět nebo číst
(s dramatizací) všem ostatním pohádky. Vypravované
pohádky mohou být klidně vymyšlené - fantazii se meze ne-
kladou. Děti mohou jen poslouchat nebo si pohádky kres-
lit. Začínáme v pondělí 5. února.
Turnaj ve vědomostních hrách – vždy první čtvrtek
v měsíci v čase 16.00 – 17.00 hodin. Turnaj pro rodiče
s dětmi. Všichni se společně sejdeme a zahrajeme si bu�
nějaký kvíz nebo různé vědomostní hry. Ten nejlepší hráč
si na konci turnaje odnese cenu a titul „Chytrák týdne.“
Začínáme ve čtvrtek 8. února.

Akce v lednu a únoru:

25. 1. proběhne ve spolkovém domě přednáška na téma:
Magie v každodenním životě. Přednášku povede zkuše-
ná lektorka Mgr. Hana Szabad. Že nevíte o co půjde? Ne-
bojte se přij�te se podívat a nechte se vtáhnout do magic-
kého vánku. Začínáme v 18.00 hodin.
2. 2. proběhne cestopisná prezentace na téma Maro-
ko. Povídáním o Maroku Vás provede mladý pán Zdeněk
Vávra, který procestoval právě zmiňované Maroko křížem
krážem. Začínáme v 18.00 hodin.
6. 2. Recitační soutěž –  v dopoledních hodinách proběh-
ne v knihovně recitační soutěž, kdy děti 1. stupně místní
základní školy budou recitovat básně před porotou.
9. 2. Levadnulová dílnička – v pátek proběhne levandu-
lové tvoření – šití pytlíčků s levandulí. Dílničku povede
zkušená paní učitelka Mgr. Jana Pokorná, která Vás naučí
jak správně šít a plnit ony voňavé levandulové pytlíčky.
Cena na zajištěný materiál činí  50 Kč/osoba. Začínáme
ve 14.00 hodin.

Akce pro děti mimo spolkový dům:
1. 2. Dětský pyžamový ples – společně se sejde školní
družina, mateřská škola a ostatní dětičky v místní staro-
české hospodě. Pyžama nebo masky v pyžamu vítány!
Začátek ve 13.00 hodin.
18. 2. Dětský maškarní ples – všichni se sejdeme na sále
staročeské hospody. Maska a dobrá nálada nutná! Přij�te
si zatrsat a zasoutěžit. Začínáme ve 14.00 hodin.

Výpůjční dny knihovny:
pondělí 9.00 – 12.00 hod. 15.00 – 18.00 hod.

úterý 13.00 – 15.00 hod.

středa 14.00 – 16.00 hod.

pátek 9.00 – 11.00 hod.

Kontakty knihovna: tel. 318 105 842, mob. 725 428 280

e-mail: knihovnaobecnice@seznam.cz

www.obecnice.knihovna.cz

Aktuální dění knihovny a spolkového domu můžete

sledovat v Obecnickém zpravodaji nebo na faceboo-

kových stránkách knihovny.
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 LÉKAŘ A VY • První pomoc musí být co nejjednodušší

Někdy může být nejtěžší zachránit sebe. Pokud
se dostaneme do situace, která si poskytnutí prv-

ní pomoci vyžaduje a my se rozhodneme tak učinit, musím
nejprve dokázat celou situaci vyhodnotit, zorientovat se
v tom, kde pro nás může být riziko, co můžeme udělat pro
to, abychom ho vyloučili a pak teprve jednat. Uvědomme
si, že poskytnutí první pomoci je i samotné zavolání linky
155.

Co všechno bychom měli vzít při poskytování první po-
moci v úvahu? Je toho jistě mnoho, tak snad pár nápadů:
1. Krvácející zraněný – může být nositelem neléčitelné cho-
roby, kterou může jeho krev přenést. Stojí žloutenka nebo
HIV za takové riziko? Řešením by mohl být jeden pár ru-
kavic v kabelce nebo batohu. 2. Ležící člověk může být zra-
něný, nemocný, opilý ale taky nebezpečný. Nele�me bezhla-
vě k němu, rozhlédněme se, není tu někdo, kdo ležícího
zranil a mohl by zranit i nás? Voláme hlasitě nejen na leží-
cího, ale snažíme se upozornit i okolí, že potřebujeme po-
moc. Proletí nám hlavou i to, že kdyby to byl podvod, mohli
bychom ležet za chvíli na zemi i my. 3. Autonehoda, zasta-
vili jsme, vystupujeme z auta – Máme na sobě vestu? Máme
v kapse telefon? Zastavili jsme pro svoje spolucestující bez-
pečně? Máme zabrzděno, vypnutý motor a puštěná vý-
stražná světla? Vzali jsme s sebou trojúhelník a lékárnič-
ku? … Mimochodem víme, kde v autě trojúhelník máme
a kde je ta mrňavá lékárnička? A co ta čísla? Volat 155
nebo 112? U nás je 155 tutovka, zavolá všechna potřebná
ostatní čísla a provede nás celou první pomocí do příjezdu
záchranářů. Ale musíme dát pracovníkům na druhém kon-
ci „drátu“ možnost, aby vůbec slyšeli, co říkáme. Kolem
zranění , lhostejno zda u dopravní nehody nebo třeba pora-
nění dítěte, může být takový křik zraněných nebo ostat-
ních v okolí, že nám nemusí být v telefonu vůbec rozumět!
112 využijeme s výhodou v zahraničí, stačí říci „ček repu-
blik“ a budeme přepojeni na česky mluvícího tlumočníka.
Podobně u nás upřednostníme 112 u zranění cizinců, se
kterými se nemůžeme domluvit. Vra�me se ještě k autone-
hodě. Před poskytováním první pomoci je třeba místo
zabezpečit. Zapomeňme , kolik že jsme se učili metrů troj-
úhelník umístit. Prostě tak, aby byl dostatečně včas vidět
pro přijíždějící vozy z obou!!! stran. Ale my máme jen jeden
trojúhelník. Ale další má přece i havarovaný vůz!!! A bez-
pečnost pro nás, je vždy na prvním místě. Když nás smete
další projíždějící auto, už žádnou první pomoc neposkytne-
me. Tak, máme zabezpečeno, už stojíme u havarovaného
vozu. Vypnout motor, pustit „blikačky“ a zatáhnout ruč-
ku – pro nás bezpečná činnost jen když už vyletěly „erbe-
gy“. Jinak pozor na ně!!! Takže vypnout motor, pustit „bli-
kačky“ a zatáhnout ruční brzdu jen opatrně vsunutou ru-
kou do vozu, nikdy hlavou napřed!!! Airbag může být po-
rušený a vyletí zrovna v tu chvíli. Cestující v havarovaném
vozu nechme pokud možno uvnitř. Pobíhání zraněných po
silnici to nevylepší. Ale jsou tři situace, kdy to neplatí. Jed-
nak když nemůžeme v autě zajistit základní životní funk-
ce, čili nemůžeme zastavit silné krvácení nebo cestující
potřebují resuscitaci, nebo když z auta začne stoupat tma-
vý dým, což signalizuje riziko požáru. V tom případě ven
s nimi.

Poj�me k těm dvěma základním životním funkcím – dech
a oběh. Oběh nebude fungovat dlouho, pokud bude zraně-
ný silně krvácet. Ale i při silném krvácení nepodceňme
těch několik minut pro vlastní bezpečí použitím ochran-
ných rukavic. Krvácení zastavujeme stylem „kde teče, tam

ucpu“. Neřešme, zda je tepenné nebo žilní, ale silné nebo
slabé. Na krvácení patří tlakový obvaz.

Zástava dechu vede k zástavě oběhu a dech není možný
bez průchodností dýchacích cest. Průchodnost dýchacích
cest zajistí záklon hlavy. Zapomeňme na vytahování jazy-
ka... Obavy z poranění páteře musí vést jen k vyloučení
rotace nebo pohybů hlavy do stran. Bez opatrného mírné-
ho záklonu hlavy se ani tady neobejdeme. Uvolnili jsme
dýchací cesty a co zraněný? Dýchá? Dýchá normálně?
Skloníme-li tvář nad obličej postiženého a ucítíme výdech,
tedy dýchá. Dýchá během cca 10 vteřin zhruba jako já?
Tedy dýchá normálně. Nebo jsem si hned všiml že dýchá
nějak jinak? Tedy nedýchá normálně! Kdo nedýchá nor-
málně (chrčí, lapá po dechu jako leklá ryba..) nebo nedý-
chá vůbec, ani když jsme zprůchodnili dýchací cesty, potře-
buje resuscitovat. U dospělého to znamená zevní srdeční
masáž. S výhodou je mít v telefonu aplikaci „záchranka“.
Nejen že se s námi spojí někdo, kdo současně má informaci
i o naší poloze a současně radí, jak na to a posílá do správ-
ného místa záchranáře, ale my máme současně informaci
tom, kde nejblíže najdeme defibrilátor, který nám může
první pomoc velmi usnadnit. S dospělým člověkem tedy
nedýcháme (pokud to dobře neumíme!!, a to je třeba nacvi-
čit), ale provádíme zevní srdeční masáž. Výjimkou jsou
děti. S dětmi se prostě dýchá. U kojenců a batolat do úst
a nosu současně a vydechujeme zhruba jen obsah nafouk-
nutých tváří. To je zásadní rozdíl od resuscitace dospělých,
ale není jediný. U dospělého voláme 155, a pak zahajujeme
resuscitaci, u dětí nejdříve asi minutu resuscitujeme,
a pak teprve voláme. Kéž by u toho byl ještě někdo, kdo by
mohl telefonovat hned. Resuscitaci dětí zahajujeme pěti
vdechy a pak střídáme 30 stlačení hrudníků se dvěma vde-
chy. U kojenců a batolat masírujeme dvěma prsty, u star-
ších dětí jednou rukou, na rozdíl od dospělého. Frekvence
je ale zhruba stejná, a to 100-120 za minutu.

Ještě k již zmíněnému defibrilátoru. Už samo to slovo
vzbuzuje pocit, že se jedná o specializovanou, složitou ma-
šinku, sloužící k nějakému nebezpečnému výboji do srdce.
Opak je pravdou. Obsluha defibrilátoru je velmi jednodu-
chá, slovem vede krok po kroku laika k pomoci postižené-
mu, sám vyhodnotí, zda je defibrilace potřebná, dál pravi-
delně sleduje stav postiženého a případně doporučí další
a další výboj do příjezdu záchranářů.

Te� asi máte pocit, že se to celé od samého počátku dobře
říká, protože šedá je teorie a zelený strom života. A máte
neprostou pravdu. Naštěstí existuje společnost PrPom,
která pořádá zážitkové kurzy první pomoci. Výše uvedenou
teorii probere v celodenním kurzu spolu s praktickou výukou
a na to navazují modelové situace. V rámci těchto modelo-
vých situací se každý účastník kurzu stane jednou zraněný
figurant, aby na vlastní kůži zažil, jaké to je, když je s jeho
tělem manipulováno, aby mohl vnímat, jak poskytovaná
pomoc působí. Pak se stane tím, kdo se musí ve složité situ-
aci rychle zorientovat a první pomoc poskytnout na základě
předešlých hodin teorie a praktického nácviku. Na závěr
každé modelové situace je její průběh společně zhodnocen.

V lednu tohoto roku jsem se takového kurzu zúčastnila
a byl to pro mě velký zážitek. Vřele mohu kurzy společnosti
PrPom doporučit. Na jejích webových stránkách najdete
jednak nabízené kurzy na celý rok 2018, články o poskyto-
vání první pomoci v různých situacích (ostatně mnoho
informací z nich bylo čerpáno i pro Obecnický zpravodaj)
a další užitečné informace, které se vždy hodí. Drsvo
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

(Po stopách Brdského predátora)
Dobrodružně-humorná sci-fi • autor Václav Moravec • ilustrace BS

Kapitola XXI.  •  Jakoby se do země propadli (pokračování z min. čísla)

Nemohl jsem si rázem nevzpomenout na jednu knihu,
jedno jak se jmenovala, kde byl popisovaný velice podobný
příběh odněkud z turecké fronty v I. světové válce, kdy si
"mrak" takto odnesl před zahájením útoku celou vojen-
skou jednotku. Už se nikdy neobjevila! Měla to být údajně
literatura faktu a i kdyby nebyla tak docela, tak na kaž-
dém šprochu, pravdy trochu. Vždy� znáte to moudré české
přísloví. U nás se te� také schylovalo k boji a stejně tak
zasáhly "nadpřirozené síly". Pravěk prostě zmizel v tom fi-
alovém mraku a nad námi svítilo krásné žluté slunce. Je-
nom mi vrtalo hlavou, že už je tak vysoko, jako kdyby bylo
pozdní odpoledne.

"Ty, Joe, kolik máš hodin?" obrátil jsem se s dotazem na
Němčíka, nebo� ty mé se už dávno zastavily. Nemám "digi".
Joachim na mě jenom nechápavě zabrejlil.

"No, ptám se tě, wie viel ist Uhr?" Byl jsem hrdý na snad
jedinou větu, jíž jsem si zapamatoval z úmorných hodin
německého jazyka na základní škole. "Ale prosím českou
odpově�," dodal jsem již pokorněji.

"Ja," špitnul Joe a podíval se na své zlaté cibule. "Mam
tefjet chotin ráno." To mi nějak neštymovalo, ale te� jsem
to nechtěl řešit.

"Krucinál, poví mi někdo, co se tu děje za kouzla?" láteřil
Karel a již poněkolikáté dupal svou ohromnou nohou
v místech, kde zmizel agresivní mladý hominid.

"Neblbni, mazej odtu�, jinak taky zmizneš a už tě nikdo
nikdy nenajde," postrašil jsem ho. Náš bezdomovec si od-
plivl jak před satanášem a raději si přisedl ke mně.

"Já to viděl stejně jako ty poprvé v životě, ale leccos jsem
o těchle věcech četl. Říká se tomu vstup do jiné dimenze
a magnetická bouře. V tomhle případě to vzácně působilo
najednou, což není podmínkou. Každopádně nám to po-
mohlo dostat se z pořádné kaše. Kam se poděli opičáci,
to ti tedy opravdu nejsem schopnej říct a už vůbec ne, jestli
se tu ještě někdy v budoucnu zase objeví.

"Tak to mě mrzí ze všeho nejmíň," uchechtl se Karel.
"Každopádně ten prostor u lesa, kde se ztratil Yetti, radě-

ji obejdeme širokým obloukem. Zřejmě už je ta vesmírná
brána (použil jsem označení z jednoho sci-fi filmu) uzavře-
ná, ale nemusíme to zkoušet."

"To s tepou moc souchlasit," horlivě přitakával Joe
a hned se pokřižoval.

Nebudu tady obsáhle rozepisovat naše další klábosení,
jež se neslo hlavně v úlevném duchu, že nebezpečí je koneč-
ně zažehnáno. I když, úplně jisti jsme si tím být nemohli.
Selský rozum nám říkal, že není možné, aby se na honičku
za námi vydala celá brdská opičí populace. Nějaký Yetti
snad musel zůstat v tom jejich kaňonu, přece mlá�ata,
samice a jistě nějaká ta hlídka. Jenže Joachim mi tvrdil, že
v době jeho zajetí v tlupě žádná mlá�ata neviděl, pouze
odrostlejší kusy, jako byl ten mladý klacek, který nás chtěl
slupnout ke snídani a pak najednou byl fuč. To však ne-
znamenalo, že třeba někde bokem, v jiném úkrytu nemohli
opové mít něco jako svou školku či jesle. Neznáme jejich
zvyky, takže bude lepší počítat se vším. Samozřejmě by
nám vše mohl osvětlit stařík Ondrák, ale ten si zatím ještě
ani neuvědomoval, že kdysi patřil do lidské společnosti.

A řekl bych, že bude muset být pěkně dlouho v péči lékař-
ské vědy, především psychiatrů, než bude schopen komuni-
kovat.

Otázka tedy zněla, jak dále ? Stáli jsme u silnice, která
by nás nepochybně dovedla zakrátko do civilizace, ale mně
se ještě nechtělo vyklízet pozice. Zbývaly mi ještě tři dny
expedice a chtěl jsem je využít až do úplného rozuzlení.

"Musíme se vrátit do jejich doupěte, jestli tam nějakej
opičák ještě nesedí na zadku a taky pro naše bágly," obrátil
jsem se na kamarády.

"Ty ses snad po...." použil Karel nepublikovatelný výraz.
"Na poslední chvíli nám Pán Bůh seslal pomoc a ty chceš

ještě provokovat jeho trpělivost. Já osobně se odsa� paku-
ju, zdrhám a už nikdy nechci ty opičí ksichty vidět!"

"A kam se chceš pakovat. Do tý tvý zemljanky u Jinců?
Jestli nějaký Yetti přežil, tak tam do těch míst může klidně
zabloudit a vyšáhnout tě. Takže nikdy nebudeš mít jistotu,
že až budeš chrnět, tak tě nebací kyjem."

Karel na mě nepřátelsky koulel očima a nadával, že si
vůbec s tou naší povedenou partou něco začínal, nicméně
už nebyl tak vehementně proti a dělal, že se ještě rozmýšlí.

Joachim prohlásil, že se bude držet vedle mě, protože
chce prožít dobrodružství až do jeho konce. Jenže mně bylo
jasné, že by nejraději zdrhal jako o závod do svého Tojč-
lant. Jenom, kdyby věděl kudy a nebál se jít s Karlem, kte-
rého stále pokládal spíše za loupežníka pošilhávajícího po
jeho peněžence. No, možná, že nebyl tak daleko od pravdy.

"Karle, bez tebe to místo nenajdeme, tak neblbni a ve�
nás. Joe ti ztracený čas určitě finančně vynahradí," uhodil
jsem zřejmě na tu pravou strunu. Polechtal jsem zálesáko-
vu ješitnost a vzápětí jí podpořil i slibem peněžité odměny.
Z cizího se to holt rozdává. Joachim se jenom nadechl
a vyčítavě se na mě podíval, ale jenom jsem na něho zamr-
kal. Ono to nebude tak žhavé. Karel určitě nebude mít kdo-
víjaké nároky. Pár flašek rumu a podobné materální vyrov-
nání to spraví. Z toho Joachimovo zlatnictví rozhodně
nezkrachuje.

(pokračování příště)
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Ahoj všem,
naše sezóna je právě v půlce a probíhá měsíční přestávka.
I tak bylo u nás v oddíle minulý měsíc velmi živo. Zúčast-
nili jsme se regionálních přeborů, uspořádali jsme po vá-
nočních svátcích oblíbené turnaje ve Staročeské hospodě,
odehráli jsme 2. kolo Českého poháru a nakonec jsme osla-
vili příchod na svět Jarmilky Srchové. ☺

Regionální přebory 2017

V celkovém počtu 6
lidí jsme se 16. 12.
2017 zúčastniliRegio-
nálních přeborů ko-
naných v Rožmitále
p. Třemšínem. Ve vel-
ké konkurenci více
než 40 hráčů a hrá-
ček dosáhl mezi muži
nejlepšího výsledku
Zdeněk Petráň, který
se dostal mezi 8 nej-
lepších. V ženské ka-
tegorii dosáhla na
krásné 3. místo Ter-
ka Krátká a nakonec
v mixech 3. místo vy-
bojoval náš pár Míša
Landsperská – Zde-
něk Petráň. Z Rožmi-
tálu jsme si tedy na-
konec odvezli tři nádherné poháry a tento turnaj pro nás
dopadl víc než dobře.

Turnaje ve Staročeské hospodě

Turnaj registrovaných 27. 12. 2017
Opět velikou kvalitu měl turnaj registrovaných. Více než

20 hráčů se utkalo o první tři místa ve dvouhrách a o prv-
ní tři místa ve čtyřhrách. Nejhezčím zápasem dne bylo fi-
nále dvouher, ve kterém se utkal náš Radek Srch s Marti-
nem Vrátným ze Sokola Příbram. V této pětisetové bitvě,
kdy se hráči přetahovali o každý míček a předháněli se
v krásných výměnách, nakonec ruce nad hlavu zvedl Ra-
dek Srch. A protože i první dvě místa ve čtyřhrách obsadili
hráči ze Slavoje, potvrdilo se, jakou domácí pevností pro
nás Staročeská hospoda je. ☺
Dvouhry:
1. místo – Radek Srch, Slavoj Obecnice
2. místo – Martin Vrátný, Sokol Příbram
3. místo – Jirka Dlouhý, Nusle Praha

Čtyřhry:
1. místo – Radek Srch, Jirka Dlouhý,  Slavoj Obecnice,
Nusle Praha
2. místo – Zdeněk Petráň, Pavel Hála, Slavoj Obecnice
3. místo – Roman Mráz, Martin Vrátný, Sokol Příbram

Turnaj dětí 28. 12. 2017
Štafetu čtvrtečních turnajů odstartovaly děti. Celkem

9 chlapců a 3 dívky. Nejspravedlivější systém turnaje, kdy
hrál každý s každým, určil nejlepší první trojku. Celý tur-
naj byl velmi dramatický, vítězství a porážky přibývaly
u všech a až poslední zápasy rozhodovaly o vítězích. První
místo nakonec zaslouženě získala Míša Landsperská, když
v celém turnaji prohrála pouze jeden zápas. Na druhém
a třetím místě se umístila Vanda Steinerová a David Eršil,
se stejným počtem dvou porážek. O konečném pořadí tedy
rozhodoval jejich vzájemný zápas, který nejtěsnějším mož-
ným rozdílem v 5. setu 15:13, vyhrála Vaness Steinerová.

(pokračování na str. 13)

Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS
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Velký ohlas a emoce následně přinesla speciální obíhačka,
kterou jsme si pro děti připravili. Nehrála se totiž tradič-
ními pálkami, ale např. pokličkou, CDčkem, děravou pál-
kou, mobilem, prkýnkem, pánvičkou atd… Děti si jednotli-
vě vylosovaly s jakým předmětem si obíhačku zahrají a šlo
se obíhat. ☺ Vítězem se stala Vanda Steinerová, která hrá-
la s pánvičkou. ☺ GRATULUJEME!
Dvouhry:
1. místo – Míša Landsperská
2. místo – Vaness Steinerová
3. místo – David Eršil

Čtyřhry:
1. místo – Terka Krátká, Vaness Steinerová
2. místo – Honza Strniště, Marek Vobejda
3. místo – Honza Zapletal, David Eršil

Turnaj žen 28. 12. 2017
Štafetu po dětech přišlo převzít 13 žen. Zahrály si každá

s každou a nakonec je neminula ani naše speciální obíhač-

Turnaj dětí 28. 12. 2017  (dokončení ze str. 12)

ka. ☺ Výsledky turnaje se pro tentokrát ztratily někde pod
stolem, ale na co si pamatuji je, že naší obíhačku vyhrála
Simona Srchová s učebnicí dějepisu ☺.

Turnaj muži 28. 12. 2017
Dvoudenní stolně-tenisový maratón byl ve čtvrtek večer

ukončen turnajem neregistrovaných hráčů. Účast byla
co do počtu nejvyšší za poslední roky - celkem 20 hráčů
nejen z Obecnice, ale i z okolních vesnic. Věříme, že se
osvědčil i systém turnaje, kdy se hráči ve vyřazovací části
postupně rozdělili na hráče dříve registrované a neregis-
trované. Obě tyto kategorie si rozdělily ceny a turnaje pro
rok 2017 tím byly zdárně za námi. ☺

(pokračování na str. 14)



14 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2018

Hráči dříve registrovaní:
1. místo – Miroslav Konopásek
2. místo – Marek Vobejda
3. místo – Jiří Hess

Turnaj muži 28. 12. 2017
(dokončení ze str. 13)

Hráči neregistrovaní:
1. místo – Václav Strniště
2. místo – Honza Strniště
3. místo – Zdeněk Petráň st.

2. kolo Českého poháru

KST Slatina – Slavoj Obecnice 1:9
(body Obecnice – čtyřhra1, Hála 3, Petráň 3, Lukeš 2)
Až do daleké Slatiny u Kladna nás poslal los českého pohá-
ru. Soupeř to byl nepříjemný a nedal nám míček zadarmo.
Po necelých dvou hodinách jsme se však radovali z výhry
1:9. V dalším kole narazíme na lepšího z dvojice Sokol Dříň
– KST Rakovník „C“.

Zdeněk Petráň

Celý oddíl stolního tenisu gratuluje
naší jedničce Radkovi Srchovi
k narození dcery Jarmilky ☺

Středočeský kraj
Meziokresní přebor

Celková tabulka Z Skóre B

1. HT Mníšek pod Brdy 11 80:62 25

2. TJ Sokol Solopisky 11 91:43 19

3. HK Příbram 99 10 51:43 19

4. TJ Slavoj Obecnice 11 65:72 18

5. SK Černošice B 11 49:56 9

6. HC Lány 107 42:102 3

 V neděli 7. 1. jsme odehráli první dva zápasy v roce 2018
a do tohoto roku jsme nevkročili vůbec dobře. Nezískali
jsme ani bod.
První zápas proti Palermu Příbram se nějaký bod očeká-
val, nebudu lhát, úkol byl vyhrát (jako tomu bylo vždy,
když jsme se s tímto týmem utkali). I když to byly pokaždé
vyrovnané zápasy, poslední měření sil jsme vyhráli těsně
2:1. Tentokrát bylo jasně silnější Palermo a zápas byl jed-
na velká přestřelka v náš neprospěch 6:10. Skvělý výkon
předvedl hráč Slavoje Petr Svoboda, který vstřelil 4 bran-
ky a svým přístupem dával pořád šanci na úspěch. Jednou
se trefil Josef Neliba a Lukáš Stejskal.
Druhý zápas nás čekal proti silným a FbC Mobydicks, kteří
už několikrát zvedli nad hlavu pohár pro mistra soutěže.
Jen jednou se nám povedlo nad nimi zvítězit, a to minulou
sezónu. Když jsme se viděli v prvním zápase, opravdu hod-
ně jsme se obávali debaklu, nakonec jsme podali vcelku

slušný výkon a zápas skončil prohrou 3:7. O branky
se postaral Martin Petřík, Josef Neliba a Martin Stoklasa.

LS

Výsledky MOP v ledním hokeji 2017/18
od 1. kola do 11. kola, TJ Slavoj Obecnice
1. kolo: Slavoj Obecnice – Sk Černošice 6:4
2. kolo: Slavoj Obecnice – Hc Lány 8:4
3. kolo: Slavoj Obecnice – Příbram 99 5:6
4. kolo: Ht Mníšek – Slavoj Obecnice 9:4
5. kolo: HC Lány – Slavoj Obecnice 3:9
6. kolo: TJ Solopisky – Slavoj Obecnice 16:1
7. kolo: Slavoj Obecnice – Ht Mníšek 7:8(sn)
8. kolo: Černošice – TJ Slavoj Obecnice 4:5
9. kolo: Příbram 99 – TJ Slavoj Obecnice 6:3
10. kolo: Obecnice – TJ Solopisky 6:5 (np)
11. kolo: Obecnice – HC Lány 11:7

PŘÍBRAMSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
SPORTOVNÍ HALA Příbram – Vavex

sobota 27. 1. 2018
Chlupatý Hokejky – Slavoj Bečánov

Slavoj Bečánov – SK Panthers Příbram

neděle 4. 2. 2018
SkP Hunters PB – Slavoj Bečánov

Čas bude upřesněn na stránkách PFL

Slavoj Obecnice         FLORBAL – PFL

Slavoj Obecnice                   LEDNÍ HOKEJ
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Předvánoční pochod starší přípravky na Klobouček

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

VÁNOČNÍ FOTBÁLEK

Dne 26. 12. 2017 se žáci s rodiči tradičně sešli na fotbalo-
vém hřišti a zahráli si fotbálek ve vánoční atmosféře.
Letos nám počasí přálo, nálada bylo výborná a to vše se od-
razilo na kvalitě hry.Předvedené výkony bylo úctyhodné
a bylo zjevné, že naše nadupané žáky už stíhat opravdu ne-
jde. Vyhrálo družstvo okolo Pavla LOCKERA, ale to neby-
lo až tak důležité. V samotném závěru jsme si připili
na zdraví a to je to, co si přejeme všichni nejvíce.

FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
POZVÁNKA

Srdečně všechny zveme na

VALNOU HROMADU ,

která se koná dne 25. 2. 2018 od 16.00 hodin
ve Staročeské hospodě u Štamberků.

Bude zde vyhodnocení jednotlivých družstev
za rok 2017, dále je na programu volba

výkonného výboru a nastíní se střednědobý plán.

Občerstvení zajištěno.

Neděli, co neděli, se naše nejmenší fotbalové hvězdičky
scházejí ve školní tělocvičně a učí se milovat pohyb, zejmé-
na ten fotbalový. Úkolem nás trenérů, je vytvořit emoční
vazbu na tento nádherný kolektivní sport a doufám, že se
nám to daří. Máte-li zájem, můžete nás se svou ratolestí
navštívit, popřípadě rozšířit naše řady slavojáků.

David Musil
trenér mládeže, člen výboru

23. prosince minulého
roku jsme se rozhodli, tro-
chu unavit naše fotbalové
ratolesti i jinou drobotinu,
menším turistickým výle-
tem na Klobouček. Sraz
všech pochodu chtivých
byl ve 13 hodin na hřišti
TJ Slavoj Obecnice. Sešli
jsme se v hojném počtu
a s dvoukolákem nalože-
ným teplým čajem pro děti a něčím ostřejším pro nás do-
spělé jsme se vydali lesní cestou ke Kloboučku. Cesta pří-
jemně ubíhala, i když počasí díky větru bylo proti nám.
Po příchodu k vytyčenému cíli, ta�kové rozdělali oheň
a hurá na proviant. Buřtíky všem moc chutnali. Poté si
malí sportovci odlili sádrou stopy lesní zvěře.

Všichni jsme si společné předvánoční odpoledne užili
a  těšíme se na další - tentokrát velikonoční „vejšlap“.

Díky všem za účast! Za starší přípravku trenéři
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XIV. PYŽAMOVÝ BÁL
sobota 3. února 2018 v 19 hodin

ve Staročeské hospodě v Obecnici
Vstup 100 Kč. Předprodej vstupenek na Obecním úřadě.

NOČNÍ ÚBORY či MASKY VÍTÁNY!

Tradiční TANEČNÍ PŘEKVAPENÍ a SOUTĚŽE ☺
Srdečně Vás zve OU Obecnice a Divadelní soubor Skalka

Hraje skupina

STATIV

sobota   2018 ve 14 hod.17. února
Průvod vychází od Staročeské hospody v Obecnici,
předání práva a glejtu, muzika, pivo, vepřové hody...

Téma: Dělání, dělání...

18. února 2018 od 14 hod.

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ PLES
Sejdeme v sále Staročeské hospody
v Obecnici. Maska a dobrá nálada nutná!
Přij�te si zatrsat a zasoutěžit.


