
Vyšel jsem v neděli na zahradu, nadýchl jsem se a začal
kýchat. Nebylo to kvůli tomu, že jsem alergický. Jen
jaro se hnalo naším podbrdským krajem a neslo s sebou
všechny ty probouzející se vůně. Petrklíč, který odemkl
jarní vrata, pozval k nám ke vzpomínání sněženky a na
zahradu ke konvím na zalévání poslal vůni konvalinek.
Nám všem, kteří jsme zapomněli, jak je jaro krásné,
do nosánků přiletělo lehkým vánkem zavonění pomně-
nek a sedmikrásek. Těm, kteří si mysleli, že si to všech-
no pamatují od loňska, se vedraly do frňáčků krásné
narcisky. Velikonoce se nám jarně ohlásily šustěním
vrbových prutů a poté, na uvítanou na prutech, které
zbyly, jemným mňoukáním hebké kočičky. Alergikům se
jaro ani nemuselo připomínat. Pyl se jim nacpal do těla
všemi dýchacími otvory. Přihlásila se radostně bříza,
olše, líska, jilm, ba i vrba a další stromy i keře. A to nás
ještě čekají jarní trávy. Zmíněné Velikonoce nás už mi-
nuly, ale vzpomínky na ně ještě dlouho vydrží. Už jsem si
do sudu připravil krásné pruty, které co nevidět zasa-
dím, aby byly k dispozici pro další generace malých i vel-
kých koledníků. Založil jsem si také jednu svoji tradici.
Každý rok chodím s novou koledou nebo chcete li s novým
velikonočním vjeršem. Letos jsem také vyrazil po sou-
sedkách, jenom jsem líný se učit ten krátký textík a ra-
ději jej, za použití brýlí, hezkým panenkám čtu. Stejně
ho vždycky popletu. Hody, hody, doprovody, přišel jsem
dnes k vám, pomlázku svou mám. Hody, hody, doprovody,
já koledníček maličký (někde přeřeknutí „stařičký“) při-
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Májová veselice v Obecnici

v úterý 1. 5. 2018

sraz ve 14 hodin

před Staročeskou hospodou

v Obecnici

Staročeská beseda se bude tančit u MÁJE na prostranství u hřiště.

šel jsem dnes omladit dívky, ženy, babičky. Hody, hody,
doprovody,dejte aspoň vajíčko, hody, hody, doprovody,
budu já vás omlazovat po zadečku maličko. Domů jsem
se vrátil z pomlázky také docela mladý a veselý. Druhý
den mi snacha vyprávěla zážitek s naším vnukem Toní-
kem. Ten, asi pod dojmem mnoha vajíček, která při kole-
dě viděl, se ptal maminky: „Maminko, a kde má ta kočička
Micinka vajíčka, ze kterých se líhnou ko�átka?“ „Toní-
ku, kočičky se neklubou z vajíček jako kuřátka, ty se
rodí. Všechna chlupatá zvářátka svoje mlá�átka rodí.
Znáš nějaké?“ Tonda se hluboce zamyslel, a pak s otáz-
kou na rtech vyslovil: „Tatínek?“. Vlastně měl pravdu,
dle Darwina byl vlastně táta také v pradávnu chlupaté
zvířátko. Snad to nebude číst a neurazí se. Pomalu se
blíží květen, čas lásky, proto jsem si vzpomněl na jeden,
který jsem kdesi četl: „Sedí osmdesátiletý děda s babič-
kou  na lavičce, je krásný jarní den: „Pamatuješ, Mařen-
ko, jak jsme se scházívali u rybníčka, co kdybychom si
to na stará kolena zopakovali.“ „To by bylo hezké Pepíč-
ku, tak v neděli ve tři, jo?“ Děda s kyticí narcisů ve tři
přešlapuje u  rybníka, babča nikde. Naštve se a jde domů.
Babča sedí u televize a sleduje seriál. „Bábo, já jako sta-
rej blbec tam čekám a  ty čumíš na televizi!“ „Víš, dědo,
voni mě naši nepustili.“ Přátelé moji milí, radujte se
s nastávajícím jarem, nadopujte se proti alergii, nehle-
dejte v pelíšku u kočky vejce. A když vás vaši nepustí na
rande? Utečte!

bs



2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2018

V březnu oslavila devadesát let

paní Helena Hylánová.

Vše nejlepší a hlavně zdraví

přejí pravnoučata, vnoučata

a celá rodina.

MOBILNÍ ROZHLAS
Zastupitelstvo obce rozhodlo, v rámci větší informovanos-
ti občanů o dění v obci, na svém zasedání o pořízení mobil-
ního rozhlasu. Není to klasický pouliční rozhlas, ale obča-
né jsou informováni pomocí mobilní aplikace. Informace
budou občanům předávány prostřednictvím SMS, e-mailem
popřípadě hlasovými zprávami na mobilní telefon.

Tato služba zaručuje, že se informace dostane do všech
domácností (samozřejmě pouze do té, která se do aplikace
přihlásí). Co je pro to nutné udělat. Každý, kdo bude chtít
tyto informace dostávat, se musí do systému zaregistrovat.
Toto je možno udělat prostřednictvím webové aplikace,
jejíž název je na přiloženém letáku. Po vložení požadova-
ných údajů, Vám na mobilní telefon přijde registrační kód,
který zadáte do příslušného okénka a tím okamžikem
budete zaregistrováni. Druhou možností je vyplnit přilože-
ný jednoduchý dotazník a ten odevzdat, spolu s podepsa-
ným prohlášením o ochraně osobních údajů, na obecní
úřad. Přihlášení do systému za Vás provedeme sami. Oba
dva způsoby registrace jsou pro občany zdarma. Při regis-
traci se vyplňuje jméno a příjmení, bydliště, datum naroze-
ní, a pokud máte e-mail tak i tento. Dále je nutno zvolit
skupiny informací. V tuto chvíli máme 5 skupin a vy si
můžete vybrat, jaké informace chcete dostávat. Pokud
chcete dostávat informace pouze některé tak zaškrtnete
příslušnou skupinu. Pokud chcete všechny tak zaškrtnete
všechny. V každém případě je skupina „krizové informace“
povinná a ty budou přicházet všem zaregistrovaným (sem
patří např. hlášení o povodni, požáru, větru apod.)
Vzhledem k tomu, že rozesílání SMS zpráv je pro obecní
úřad zpoplatněno, žádáme občany, aby z každé rodiny byl
do systému zaregistrován pouze jeden mobilní telefon.
V případě e-mailů je tato služba zdarma a proto tady není
nutné omezovat počet e-mailových adres.
Věřím, že tato služba přispěje k dalšímu zkvalitnění ale
i k větší bezpečnosti života v Obecnici a v Oseči. Záměrně
zde zmiňuji bezpečnost, protože jak jsem napsal již výše,
pomocí této aplikace budou občané nejenom informování
o dění v obci, ale hlavně varováni před možným nebezpe-
čím (vítr, požár, povodeň apod.).
V případě jakéhokoli dotazu se neváhejte obrátit na tel.
318 614 056 nebo 724 180 549.

Josef Karas, starosta

obecnice.mobilnirozhlas.cz

Široká nabídka kožené obuvi na:

www.obuv.tode.cz

ČESKÁ  OBUV
Kamenná prodejna:
Sedlec-Prčice
náměstí 58

• společenská, letní, zimní, zdravotní, nadměrná,
vycházková, pracovní, domácí, sportovní obuv

• dámská, pánská, dětská obuv

tel. 721 629 728, 606 848 150

Jubilea v dubnu slaví a budou slavit
Marie Rozsypalová  75 let

Bohumil Danda  50 let
Blanka Kofroňová  70 let
Irena Slančíková  50 let

Pavel Hansel  60 let
Marian Průša  50 let

Zdeněk Švehla  70 let

Jubilea v květnu budou slavit
Naděžda Soukupová  65 let

Ivana Vosolsobě  55 let
Vladimír Dušek  80 let
Jana Brůčková  55 let
František Čech  65 let

Jana Švajdlerová  65 let
Miroslav Perman  60 let
Alena Blažková  75 let

Jitka Ježková  50 let
Václav Wimer  50 let

Jarmila Hronková  55 let
Marie Šilhanová  85 let
Hana Medalová  55 let
Milan Dohnal  60 let

Přejeme hodně zdraví a pohody do dalších let
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice

Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
krásné jarní počasí nám uplynulý měsíc rychle odválo,
a já se pokusím opět nastínit, co se u vašich hasičů událo. Ještě
když byl sníh a docela i zima, jste minimálně někoho z nás
měli potkat, a to konkrétně v neděli 18. března. V tento den
jsme zvali na naši tradiční hasičskou zábavu, kterou jsme le-
tos „překřtili“ na ples. I když byla již zmíněná zima, tak lidé
byli doma a většinou i otevřeli. Už jen toto gesto nám oznamu-
je, že nejsme tady jen pro parádu. A jak to většinou bývá, bylo
to docela náročné.

Následující týden jsme byli hodně často na hasičské zbroj-
nici a vrcholily přípravy na ples. Museli jsme pečlivě zabalit
a očíslovat tombolu. V takovém množství cen (letos jsme jich
měli 330), to tak rychle nejde. Vše jsme naštěstí v pohodě
zvládli a ve čtvrtek jsme mohli bez starostí vyrazit darovat
krev s Červeným křížem.

V pátek před plesem jsme si připravili sál a čekali už na so-
botu. Plesový den pro nás začal už odpoledne, kdy jsme mu-
seli přesunout tombolu z hasičské zbrojnice do hospody.
Následně doladit poslední neduhy a v podstatě se jít převléci
do obleku. Zanedlouho přijela kapela, které jsme pomohli
s aparaturou na pódium. Nastával večer a lidé už začali chodit.
Ti, co měli lístky, jsme postupně usazovali. Velice nás překva-
pilo, kolik lidí přišlo ve společenském oblečení. Je vidět, že li-
dem tento styl není tak cizí. V první pauze kapely jsme přiví-
tali všechny přítomné a vyzvali je do první soutěže. Tím bylo
motání hadic. Přes prvotní problém sehnat dostatek lidí se to
nakonec podařilo. A museli se ještě přidávat další boje. Mezi
zajímavější účastníky této soutěže bych vyzdvihl K. Čiháka
od kapely a našeho starostu J. Karase. Dobojováno bylo cel-

kem rychle a opět nám začala hrát muzika. Při té už se začala
prodávat tradiční tombola. O další pauze byla soutěž v pití
piva na ex. Tato soutěž měla rychlý průběh a svého vítěze.
Než začala kapela hrát, tak se lidé mohli hlásit do další soutě-
že, kde jsme potřebovali dvě dvojice žen a mužů. Poslední
soutěžní dvojice byla vybrána z nás, a tím byly P. Hrubec
a P. Juříček. A o co šlo? Každá dvojice dostala stoličku ke slo-
žení. No a řeknu Vám, byla to docela zábava. Ti co skládali,
mohli si danou stoličku odnést. Ta od našich kluků se poté
dala do hlavních cen. Následně kapela zahrála a okolo 23 ho-
diny se vydávala tombola. Jak bývá zvykem, tak po půlnoci se
losují hlavní ceny z útržků vstupenek. A abychom nemohli být
nějak napadnuti, losuje je osoba, která je nezávislá. Letos
nám to s ochotou vylosoval pan Karas. Po této poslední vložce
už jen hrála kapela do konce plesu, který byl zhruba ve dvě
hodiny ráno (no i když vlastně ve tři, když se posunul čas ☺).
Podle ohlasů se většině ples náramně líbil, a to je dobře. Tak-
že ti, co to nestihli se mohou těšit na příští ples, který už po-
maloučku plánujeme.

Velikonoce letos připadly na celkem brzké datum. A jelikož
na Velký pátek je volno, tak jsme ho využili. Bylo hezky a po-
kud jste si všimli, tak u hasičárny se začínaly borovice nataho-
vat na budovu. Samozřejmě jsme nechtěli, aby na ní spadly.
Tak jsme si vyřídili od obce povolení na poražení. A tento den
se nám náramně hodil pro tuto činnost. Te� se to tam alespoň
i hezky prosvítilo.

A co nás čeká následující měsíc? No určitě bychom chtěli
usadit železné schody, které máme u hasičárny. Poté jsme se
vrhli do přetěsnění PS 12, z které nám unikal stále olej
a v neposlední řadě bychom měli v sobotu 12. května 2018
pořádat okrskovou soutěž zde v Obecnici. To by mělo být
na hřišti cca od 10.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Přeji všem hezké jaro a hlavně bez požáru.
Petr Zima

velitel SDH Obecnice

U Z Á V Ě R K A
květnového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pondělí 14. května 2018
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Projekt ZOH 2018
V únoru se konaly Zimní olympijské hry 2018 v Pchjongč-

changu. My, žáci 6. třídy, jsme v březnu s paní učitelkou
Hrušovskou ve výchově k občanství pracovali na projektu s  té-
maty: Význam olympijských kruhů, Město Pchjongčchang,
Zimní sporty, Češi v Pchjongčchangu , Češi a lední hokej, Es-
ter Ledecká. Na tomto projektu jsme pracovali čtyři týdny.
Museli jsme si přinést informace a obrázky a v hodinách jsme
vše zpracovávali. Své práce jsme prezentovali před spolužáky
a měli jsme pro ně připravený kvíz, který ověřil jejich pozor-
nost a znalosti. Myslíme, že se všem práce povedla a těšíme se
na další projekt.

 Lucie Pondělíčková, Alena Dušková,
Vojta Kadlec, 6. třída

rozmístěno tematicky do tří pater. Kdo měl odvahu, mohl se
nakonec podívat na překrásný výhled na Prahu z vyhlídky
na Tančícím domě.

Den jsme si moc užili a všem se velmi líbil.
 Kolektiv žáků 5. třídy

Noc s Andersenem

Již po čtrnácté se Masarykova základní škola Obecnice za-
pojila do projektu „Noc s Andersenem“. Cílem této akce je
vzbudit u dětí zájem o čtení knih a současně oslavit Meziná-
rodní den dětské knihy, který se připomíná na celém světě
každoročně dne 2. dubna, v den narození známého dánského
pohádkáře Hanse Christiana Andersena.

Letošní pohádkovou noc, které se zúčastnilo 45 dětí a 5 za-
pálených učitelek,  jsme si připomněli kouzelnou knížku Poví-
dání o pejskovi a kočičce. Všichni žáčci přišli v převlecích za
kočičky a pejsky. Po krátké prezentaci života a díla Josefa Čap-
ka žáci ve skupinách plnili úkoly v dílnách. Každá dílna před-
stavovala jednu pohádku z dané knížky. V jedné dílničce si
žáci upekli dort, ve druhé nacházeli v tělocvičně poházené
hračky, ve třetí dílně zašívali pejskovi kalhoty. Poslední dílna
byla zaměřena na zvířecí kamarády – pejska a kočičku. Děti
zjiš�ovaly, jak se pejskovi a kočičce žije ve světě lidí. Nezapo-
mněli jsme ani na čtení pohádek. Večer jsme završili lampio-
novým průvodem. Potom už všichni zalehli do svých připrave-
ných pelíšků. Doufáme, že se všem pejskům a kočičkám zdály
jen samé hezké sny.

Kolektiv učitelů1. stupně

VÝLET ZA UMĚNÍM

Dne 15. 3. 2018 navštívila naše 5. třída společně se 4. tří-
dou divadlo Gong. Životopisné představení „Jak Jules žil
Verne“ nás zavedlo do doby, rodiny a tvorby francouzského
spisovatele Julese Verna. Herci nám představili jeho životní
pou� a pokusili se nám přiblížit spisovatelovy myšlenky,
z nichž vznikla uznávaná světová díla.

Poutavé představení skončilo a my jsme se přesunuli za ži-
votem dalšího spisovatele. Probíhající interaktivní výstava děl
Josefa Lady v Tančícím domě byla vytvořena z obrazů Hrusic,
kocoura Mikeše, bubáků, vodníků, … Jeho život a dílo bylo
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Tvořivá dílna

Žáci 8. třídy měli podle obrázku vytvořit popis pokoje. Zda-
řilé slohové práce ukazují, že i z nudného popisu pokoje může
vzniknout zajímavá slohová práce. Přesvědčte se sami.

Můj pokoj
Tento pokoj je můj a mé sestry. Přišla jsem ze školy domů

a měla jsem ještě tři hodiny čas, než půjdu ven s kamarádka-
mi. Přišla jsem do svého pokoje a odložila si tašku napravo ke
skříni. Sedla jsem si na židli ke stolu a zatím si četla noviny.
Jedny noviny jsem položila na stůl a druhé mi spadly na zem
vedle židle a křesla. Ráda hraji na kytaru, tak jsem si sedla na
postel a chvíli jsem zkoušela novou písničku. Po chvíli jsem
kytaru nechala ležet na posteli. Ve škole jsme kreslili obrázky,
tak jsem si je nalepila napravo na skříně. Po chvilce přišla ze
školy moje sestra a šla si hrát s panenkou. Přestalo ji to bavit,
tak ji odložila na stůl. Za chvilku měli domů přijet rodiče…
Převlékla jsem se, svetr jsem hodila na postel, ponožku také
na postel a tu druhou na zem vedle míče a polštáře. Vycházela
jsem z pokoje, protože na mě už venku před barákem čekaly
kamarádky. Rodiče zrovna vešli do mého pokoje a řekli mi,
a� se vrátím, a že nikam nepůjdu…Tak jsem se vrátila do po-
koje a rychle jsem ho uklidila. Rodiče si to rozmysleli a nako-
nec mě ven pustili.

Kája Havelková, 8. třída

Popis pokoje
Zítra jedeme k babičce na prázdniny, asi bych si měl jít

zabalit. Když jsem přišel do pokoje s tím, že si jdu pro batoh,
tak jsem si při pohledu na ten nepořádek vzpomněl, že za pár
hodin udělá mamka kontrolu pokojů. „Asi bych si měl uklidit,
ale s čím začnu?“ Rozhodl jsem se, že srovnám všechny časo-
pisy a noviny do šuplíku, který se nachází na levé straně po-
koje. První noviny jsou na zemi před křeslem a ty druhé
na stole vedle. Poté si odnesu špinavé oblečení do koupelny.
Ponožky leží: jedna na zemi a druhá na posteli společně se
svetrem, jako poslední vezmu kalhoty koukající z batohu
a rovnou s nimi do koupelny. Při návratu do pokoje jsem zvedl
dva polštáře ležící na zemi a dal je na postel. V průběhu uklí-
zení hraček do poliček v zadním pravém rohu si sestra přišla
pro panenku, kterou si u mě zapomněla. Tak a jde se balit.
Během balení mi mamka zkontrolovala pokoj a pochválila mě.

Michal Oktábec, 8. třída

(pokračování na str. 6)

(dokončení ze str. 4)
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Velikonoce ve škole

Dne 28. března jsme se ve škole zúčastnili přednášky
o křes�anských Velikonocích s páterem Piotrem Nowickim.
Po zajímavé přednášce následovaly velikonoční dílny, které
jsme si předem zvolili. Měli jsme na výběr z mnoha dílen, na-
příklad pletení pomlázky, barvení vajíček, velikonoční pre-
zentace, velikonoční líčení, zdobení vajíček ubrouskovou
technikou, filcové sovičky pro Vincentinum a mnoho dalších.
Tímto dnem jsme si všichni připomněli pravý význam Veliko-
noc a odnesli si mnoho vědomostí a zážitků. Pro nás, devátou
třídu, už jsou to poslední Velikonoce na této škole, a tak jsme
rádi, že jsme se jich mohli zúčastnit.

Štěpánka Strniš�ová, Zuzka Lockerová, 9. třída

(dokončení ze str. 5)

První školní zkušenost

Dne 6. dubna 2018 přivítali žáci druhého stupně budoucí
prvňáčky. Malí návštěvníci společně s doprovodem staršího
budoucího spolužáka navštívili tři třídy, ve kterých byl připra-
vený program. V první třídě si děti společně s velmi ochotnou
paní učitelkou Bízovou mohly vyzkoušet krásu hudby. V další
třídě si děti zahrály na Picassa a namalovaly krásné obrázky,
které budou zdobit naši školu po celý rok. Nakonec si s paní
učitelkou Hájkovou prohlédly knížky, které si jistě oblíbí,
až se naučí číst.

Byl to vskutku nádherný den plný zábavy, zážitků a nových
poznatků. Všichni se budeme těšit, až se znovu setkáme
s budoucími prvňáčky. Do naší školy jich bylo zapsáno 28.

A na závěr musím poděkovat všem zúčastněným dobrovol-
níkům, kteří tvořili tak úžasnou atmosféru.

 Jan Zapletal, 8. třída

Galerie Františka Drtikola v Příbrami
Vás  zve
na  zahá jen í  dvou výs tav  ve středu 25. dubna 2018.

Vernisáž výstavy sbírky knih NEJHEZČÍ Z BABIČEK
začíná v 17.00 hodin v 1. patře GFD.

V 18.00 hodin bude zahájena výstava
ANNA VANČÁTOVÁ OBRAZY
ve 2. patře GFD.

V hudebním programu vystoupí Vladimír Matějka a Josef Krček.

Galerie Františka Drtikola Příbram

26. dubna – 20. května 2018
otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Ve čtvrtek 15. 3. přijela do MŠ slečna z OFČR, která pro děti
měla připravený program na téma „Z ptačí perspektivy“.

Děti se naučily poznat nejběžnější druhy našich ptáků, dozvě-
děly se něco o jejich specifické stavbě, těla a peří. Pomocí her
si získané informace upevnily a vyzkoušely. Nakonec si se
slečnou vybarvily ptáčka.

21. 3. ve středu  se berušky i žabičky dozvěděly od slečny
Strmiskové co je to Den Země a jak se oslavuje. V moderním
pojetí je to svátek ekologicky motivovaný, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí. Děti roztřídily odpad
a odnesly se do školky pracovní listy k tomuto tématu.

Ve čtvrtek 22. 3. proběhla v prostorách mateřské školy první
část zápisu do první třídy základní školy s paní J. Pokornou.

V pátek 23. 3. k nám do školky přijel kouzelník RENO. Jeho
show byla především o spolupráci, která byla pojata velmi
vtipnou formou. Děti do efektů zapojoval, jako asistenty. Hod-
ně se smály, přemýšlely a počítaly. Do programu byla zapojena
i slečna učitelka Katka, která asistovala u karetního kouzla.
Před koncem nám kouzelník vyčaroval z balónku živého
králíčka.

V úterý 27. 3. bylo ve školce planetárium. S dětmi jsme
se přesunuly do družiny, kde byla nafouklá kopule, v které
se promítalo představení „Život stromů“. Úžasné dobrodruž-
ství malých broučků, kteří se spolu s dětskými diváky vydají
za jednou z velkých záhad přírody. Na nic jsme nečekali
a vydali se s beruškou Dorotkou a jejím kamarádem, světlušá-
kem Mirkem, na dobrodružnou cestu za poznáním záhadné-
ho světa stromů. Animovaný příběh – pohledem drobného
hmyzu – představí nejmenším divákům kouzlo mikrokosmu.
Dorotka a Mirek spolu s dalšími kamarády připravují školní
film o největší záhadě přírody.

(pokračování na str. 8)
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(dokončení ze str. 7)

V měsíci březnu probíhala soutěž „O nejkrásnějšího veli-
konočního zajíčka“. Slečna Strmisková přišla 28. 3. vyhod-
notit 5 nejkrásnějších zajíčků, kterých bylo opravdu mnoho.
Každá beruška i žabička si odnesly menší balíček za účast v
soutěži.

Ve čtvrtek 5. 4. při dopolední pěší vycházce se děti seznámily
s prvním jarním kvítím, které cestou k ovečkám vyhledávaly.
Během dopoledne se děti dozvěděli, kdo je beran, ovce, jeh-
ňátko. Kde bydlí a jak se o tyto zvířata správně starat. Děti
zvířátka nakrmily i pohladily. Také zjistily, že mlá�átka jsou
jak miminka, stále potřebují u sebe maminku.

Navštívili jsme nejen brou-
čí školu, ale také louku
a les. Ale jinak, než jak
jsme zvyklí… Doslova jsme
se stali součástí života stro-
mů. Ostatně, jak dodává
Mirek: Musím říct, že ten
chlorofyl a ta fotosyntéza
mi pěkně rozžhavila lam-
pičku.

27. 3.  proběhlo ve školce
Velikonoční tvoření dětí
s rodiči, které bylo tento-
krát spojené i s beruškami
z důvodu nemoci jejich paní
učitelky. Všichni si vyrobili
velikonoční výzdobu, kte-
rou si doma předem připra-
vili. Chtěli bychom touto
formou poděkovat paní
Matulové a panu Křížovi
za vyrobení pomlázek pro
děti.

Pátek 6. 4.  proběhl zápis do první třídy.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Akce, které proběhly:

23. 3. proběhla odpolední chvilka
s Andersenem – tématické odpoledne
v rámci projektu „Noc s Anderse-
nem“. Pro děti byly nachystány
„foglarovky“ a pracovní listy.
Pro malé pak byly nachystány pra-
covní listy na téma Pejsek a kočička.

27. 3. proběhlo v mateřské školce vy-
hlášení vítězů v soutěží Nejhezčí
velikonoční zajíček. Děti vyrobily
velké množství zajíčků. Využily k tomu několik technik a ná-
padů, ani různorodost materiálu nechyběla. Všichni zajíčci se
moc moc povedli. Bylo těžké vybrat ty nejlepší zajíčky…. Tři
nejlepší místa byla náležitě oceněna. Protože byly i ostatní
zajíčci moc hezcí, dostali odměnu i zbylí autoři, a to v podobě
balíčků s mlsáním. ☺

Ve čtvrtek 29. 3. proběhla BEČÁNOVKSÁ KRASLICE.
Spolkový dům se tak změnil ve vaječnou dílnu, kde se tvo-
řilo. Využitá byla technika voskem, máčení lakem, foukací
fixy nebo třeba barvy na sklo. Všichni výtvarníci byli moc
šikovní a pod jejich ručkama vznikala nádherná díla. Bylo
těžké rozhodnout, která kraslice je nejlepší, protože byly
všechny krásné. A tak si domů odnesli odměnu všichni jak
dětičky tak rodiče. Už se těším na kraslice příští rok. ☺

11. 4. v dopoledních hodinách proběhlo druhé a zároveň po-
slední kolo recitační soutěže. Děti si opět připravily a před-
nesly básně před porotou, která po odrecitování vybrala tři
nejlepší přednesy. V pátek 13. 4. také v dopoledních hodinách
proběhlo vyhlášení vítězů a následně předání cen. Na bronzo-
vém místě se umístil Viky Bartoš, na stříbrném Má�a Srch
a na zlatou pozici vystoupala Anička Laňová. Všem účastní-
kům a vítězům  gratulujeme a zároveň děkujeme, za krásné
chvíle při jejich přednesu. ☺

11. 4. Ve večerních hodi-
nách proběhla beseda se
spisovatelkou paní Ha-
nou Hindrákovou  v po-
době autorského čtení
z vlastních románů, které
formou beletrie předsta-
vují život v Africe, kon-
krétně v subsaharské
Keni. Součástí autorské-
ho čtení bylo také povídá-
ní o životě v Keni, promít-
nutí 2 kratších videí a fo-
tografií z Keni.

Z KROUŽKU VŠEZNÁLEK

Na kroužku makáme v plném proudu. Keramické sovičky už
máme nabarvené a vypálené. Musím konstatovat, že se dětem
moc povedly. Jako další jsme konečně dohotovili
i hrnečky z keramiky, které nám poslouží na pastelky. Jako
další jsme dodělali masky, které jsem v předešlých

(pokračování na str. 10)
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Z KROUŽKU VŠEZNÁLEK

(dokončení ze str. 9)

dnech kašírovali. Výhledově nás čeká další zajímavé vyrábění.
Z malými dětmi jsme si zase vyrobili botky, na kterých se dá
trénovat zavazování tkaniček, o keramické sovičky byl tak
velký zájem, že jsme je vytvořili také. Před Velikonoci si ško-
láčci vyzkoušeli barvení na folii pomocí barev na sklo. Ale už
dost psaní, tady je ochutnávka… ☺

Akce na květen:

Pondělí 14. 5. Rodinko vyprávěj pohádku – rodinní
příslušníci vypráví / čtou pohádky svým ratolestem ☺
16.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 17. 5. Turnaj ve vědomostních hrách / 16.00
– 17.00 hod.

Akce na červen:

Ve středu 27. 6. se uskuteční plánovaný výlet se
seniory na Křivoklát a do Lán.
Odjezd smluveného autobusu v 8.00 hodin z Obec-
nice. Předpokládaný návrat v 16.00 - 17.00 hodin.
Kdo máte chu�, můžete se přihlásit na tel. čísle
725 428 280.

Kristýna Strmisková

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 facebookových stránkách knihovny.
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 LÉKAŘ A VY • Když je bolest slyšet

Zvuk vzniká chvěním vzduchu, kapaliny nebo
pevných těles. Na rozdíl od zraku, který v noci
člověk vypne, sluch je stále v činnosti a nikdy si

neodpočine. Pro naše prapředky byl sluch z hlediska varo-
vání před nebezpečím tím nejdůležitějším orgánem. Je pro
nás důležitým spojením se světem dosud. Ztráta zraku nás
oddělí od světa věcí, ztráta sluchu od světa lidí. Nevidomé
všichni litují a snaží se jim pomoci, nedoslýchavým se ně-
kdy posmívají a neslyšícím nerozumějí. Zvuk může náš or-
ganismus na druhou stranu i poškozovat. Záleží na jeho
frekvenci, intenzitě a délce působení. Kromě poškození sa-
motného sluchu může hluk vyvolat stress, poruchy sou-
středění, bolest hlavy, zvýšenou agresivitu... Prokázán byl
i vliv na kardiovaskulární aparát, imunitní systém, prů-
běh těhotenství... Je to tím, že sluchový aparát je prostřed-
nictvím vegetativních nervů spojen s vnitřními orgány.
Poškození sluchu nemusí člověk, který je vystaven nad-
měrnému hluku, vůbec vnímat. Časem se pak mohou pro-
jevit poruchy schopnosti rozumět řeči, zejména mluví-li
více lidí najednou, a ztrátě rozumět šepotu. Mezi časté po-
ruchy patří i zvonění nebo šumění v uších, které se mohou
nejdříve přihlásit při poslechu hlasité hudby na diskotéce.
Za normálních okolností by měly potíže do deseti minut
odeznít, ale pokud se silná expozice hluku opakuje, potíže
se prodlužují. Nejhorší jsou pro náš sluch vysokofrekvenč-
ní zvuky. | Jsme schopni slyšet zvuky od 20 do 20 000
Hertzů (Hz). Zvuky pod 16 Hz označujme jako infrazvuky,
nejsou pro nás slyšitelné, ale dorozumívají se jimi třeba
velryby, sloni, hroši, nosorožci či aligátoři. V pásmu nad
20 000 Hz se jedná o člověkem neslyšitelný ultrazvuk, kte-
rým se dorozumívají netopýři, delfíni a je slyšitelný i pro
naše psy. Vysokofrekvenční zvuky mezi osmi a šestnácti
tisíci Hz mohou poškodit sluch během velmi krátké doby,
zejména v uzavřeném prostou, např. řezání dřeva kotoučo-
vou pilou v kůlně, ale nebezpečný je i jednorázový hluk
o vysoké frekvenci, např. výstřel. Intenzita zvuku se udá-
vá decibelech (dB). Už 80-90 dB při dlouhodobém působená
může sluch poškodit, od 140 dB hrozí poškození trvalé.
Od 85dB se proto doporučuje používat chrániče sluchu,
od 100dB protihlukové přilby, které brání i kostnímu vede-
ní zvuku lebkou. Za dlouhodobě nebezpečné považují

lékaři poslech hudby přes sluchátka v uších, tzv. pecky,
protože akustický tlak je uzavřen v zevním zvukovodu
a postupně poškozuje vláskové buňky. Vážně poškodit
sluch může už denní dvouhodinové poslouchání hudby
o síle 90 dB. Ani hrobové ticho nám není příjemné, nejlépe
se cítíme mezi 30-35dB, např. šumění moře, bublání potůč-
ku, šelest větví stromu. Některé zvuky vysloveně nesnáší-
me. Běhá vám mráz po zádech při skřípání příboru o talíř?
Vězte, že nejvěrněji tento zvuk odpovídá varovnému výkři-
ku některých druhů opic, když zpozorují predátora. I stra-
chy našich předků si v genech neseme dodnes. K nejhorším
zvukům patří i dětský pláč, příjemný zvuk je naopak dět-
ský smích nebo potlesk. Akustický smog nás obklopuje
jako celospolečenský problém, v obchodních centech stále
hraje hudba, doprava nás obklopuje všude, řada lidí si po-
škozuje sluch hlasitou hudbou na koncertech a diskoté-
kách. Přibývá lidí, kteří dnes v 50 letech mají sluch na
úrovni dřívějších sedmdesátiletých seniorů. Se snížením
schopnosti slyšet a rozumět je často spojen druhý extrém –
bolestivost některých zvuků – neboli hyperakuzie – příliš
ostré slyšení. Jedná se o nadměrnou citlivost poškozených
vláskových buněk v uchu, kterými přijímáme zvukové pod-
něty. Hranice ostrého slyšení může být v tomto případě už
na 40 dB a jako nejčastější jsou udávány zvuk sirény sani-
ty nebo policejního vozu, křičení dětí, pouliční hluk...

Další problém, tedy nitroušní šelest nebo zvonění
v uších, může vyvolat neurózy a těžké deprese, které ne-
jednou mhou vést až dokonané sebevraždě. A jak je to tedy
s těmi decibely? Normální zvuky – 20 = předení kočky,
30 = tikot nástěnných hodin, 40 = tlumený hovor, tichá
hudba, 50 = automobil, 60 = hlasitý hovor, 65 = kvákání
žáby, 70 = chrápání, potlesk v sále, hluk ve školní třídě.
Silný, ale snesitelný zvuk v decibelech – 80 = vysavač,
štěkot psa, 85 = kohoutí kokrhání, 90 = motorka, vlak,
klakson auta. Nebezpečný a nepříjemný hluk v dB – 100 =
motorová pila, 110 = rockový koncert, siréna sanity,
120 = hřmění. Práh bolesti v dB – 13O = pneumatické kla-
divo, 140 = výbuch, 180 = vzlet tryskového letadla.

Stále jen příjemné zvuky ve vašem okolí přeje a z veřejných
zdrojů upravila Drsvo.

Bez písničky „Stáli sokolíci“ se neobejde žádná společenská akce v Obecnici, masopustem počínaje a pyžamo-
vým plesem konče. A protože jí nikdy neumíme pořádně, tady je text ☺ . Pro všechny, kteří se nebojí stát
na židlích a stolech... upravila z internetu Evas

Stáli sokolíci
Šestýho července na strahovskejch hradbách
stáli sokolíci, stáli sokolíci v dlouhejch hustejch řadách.
V dlouhejch hustejch řadách, s vlajícím praporem
smutně pohlíželi, smutně pohlíželi na vrch za Břevnovem.
Na vrch za Břevnovem, v císařské oboře
smutně pohlíželi, smutně pohlíželi, kdo to tam asi oře.
Oře tam Čechie, máti naše drahá,
ona vyorává, ona vyorává naše stará práva.

Naše stará práva jsou tam zakopána
od našich nepřátel, od našich nepřátel jsou tam zašlapána.

Orej, máti, orej, práva nám vyorej,
až nebudeš moci, až nebudeš moci, sokola zavolej.
Sokola zavolej od slovanském brány,
on ti dopomůže, on ti dopomůže zahnat naše vrahy.

Zahnat naše vrahy do pekel, kam patří
a pak provoláme, a pak provoláme sláva naší vlasti.
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ZA TAJEMSTVÍM BRDSKÉHO PRALESA

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

Kapitola XXIII.  •  Kdo leží v hrobě?
Takže hrob. To je to poslední, co bych zde čekal. Byl sice

velice primitivní, inu tak, jako hroby v pustinách, daleko
od lidí a údajné civilizace, bývají. Dva klacky, lety již notně
poznamenané, svázané kusem zpuchřelého provazu a pod
nimi nevysoký rov, dávno už zarostlý. Jedno bylo jasné,
určitě zde ten hrob nevykopali naši opičí "přátelé". Jediný,
kdo přicházel v úvahu jako potencionální hrobník, byl prá-
vě zesnulý pan Ondrák. Hlavou se mi rojila řada otázek.
Samozřejmě dominovala ta s velkým číslem jedna - kdo zde
spí svůj věčný sen? Jak by napsali romantičtí literáti.
Jakým způsobem ten nebožák zemřel? Byl to snad příbuz-
ný starého pana Ondráka, že nad jeho rovem tak zoufale
kvílel? Jak se ten člověk dostal do zajetí opů? A byl vůbec
v zajetí, či se stal jejich náhodnou obětí, když se procházel
v lese a třeba nečekaně padl na hordu zarostlých divousů?
To vše bych moc rád zjistil, takže má brdská mise ještě
zdaleka nemůže skončit.

"Ty, Fasek, kto tam lezet?" zeptal se celkem zbytečně
Joachim, nebo� si sám mohl hned odpovědět, že vím stejné
NIC jako on i Karel.

Na jeho řečnickou otázku jsem mohl pouze pokrčit rame-
ny a dodat, že by mě to také moc zajímalo.

Nález hrobu opět nastartoval Karla, kterého naše dobro-
družství ještě před několika minutami přestávalo bavit.
Očividně ožil a hrnul se dopředu.

"Jó, chlapci, když nevíme, tak se musíme přesvědčit!"
"Počkej, to jako myslíš ten hrob rozhrabat?! Chytil jsem

obříka za rukáv.
"A máš snad lepší nápad, jak tomu přijít na kloub?" opá-

čil drsně.
"Nemám, ale příde mi to takový nekulturní, dacanský.

Jak by bylo tobě, kdyby se ti někdo dávno po smrti vrtal
v místě posledního odpočinku..."

"Tak to tě můžu, Vašíku, ujistit, že mně by to bylo úplně,
ale úplně jedno," uchechtl se Karel.

Bylo mi jasné, že má pravdu a mé kecy o kulturnosti jsou
v této situaci nanicovaté a zbytečné. Hořel jsem přitom
zvědavostí, ale přirozený odpor mi zabraňoval něco tako-
vého udělat. Myslím, jako hrabat se někomu v hrobě.
Určitě v tom byl i podvědomý strach z případného nálezu.
Vlastně, jakého případného, určitě tam leží nebožtík, v lep-
ším případě jeho stářím vybělená kostra. Prostě jsem na to
neměl žaludek. Jak ale bylo vidět, Karel takové zábrany
neměl, takže bylo jenom dobře, že jsme tu v dané chvíli
měli někoho jako je on.

Už jsem raději nijak neodporoval a Joachim mlčel rov-
něž. Kdyby jsme tu byli jenom ve dvou, museli bychom
to učinit také, ale to je naprosto nehezká představa.
Zapla�bůh za Karlíka.

"Dobrá, dobrá," zvedl jsem odevzdaně ruce, "vzdávám se,
dělej, jak myslíš," obrátil jsem se na vyčkávajícího Karla.
Ten jenom něco zabručel o upejpavých slečinkách a hrnul
se k hrobu.

"To budeš rozhrabávat rukama jako nějakej pes?"
"Neměj péči, redaktůrku, boviják mám vždycky po ruce."
S těmito slovy poklekl zarostlý zálesák k té kopičce na-

vršené zeminy, tasil zpoza pasu svůj velký nůž a aniž by se
nějak viditelně zarazil, vnořil ho do prsti až po rukoje�.
A znovu a znovu. Bodal do země a odhazoval rychle hlínu
a mech do stran. Postavili jsme se za Karlova široká záda
a zvědavě i s podivným strachem, který poci�uje každý tro-
chu citlivější člověk na hřbitovech, jsme jukali střídavě na
kmitající dýku a šeřící se okolní les, odkud mohlo každou
chvíli přijít něco hrozného... Možná nějaký zapomenutý
brdský Big Foot, či v ještě horším případě duch zemřelého,
kterému se Karel vrtal v jeho posmrtném soukromí.
Už jsme z těch podivných dobrodružství, jichž byla naše tro-
jice v posledních dnech přímými aktéry, prostě, lidově řeče-
no, poněkud zblbli a viděli jsme strašidla pomalu za kaž-
dým stromem a keřem těchto hrozných brdských hvozdů.

A nezapomeňte, že jenom pár desítek metrů za našimi
zády leželo mrtvé tělo nebohého pana Ondráka, který ne-
přežil setkání s dávno zapomenutou vzpomínkou. Ono to
vypadá, že jsme necitliví parchanti, kteří nechají povalo-
vat na zemi mrtvolu člověka, kterého jsme předtím vyrvali
z pracek těch pravěkých paviánů a pak si jdeme jen tak
rozhrabávat nějaký hrob. Jenže tady nejsme někde na ná-
městí v Příbrami, ale v divočině, by� pouze té údajně mírné
české. A tady platí poněkud jiná pravidla, a to především,
když prožijete to, co my. Pak se normy chování, které dodr-
žujeme tam, v civilizaci, poněkud mění.

"Do prdele, to snad ne!" Zařval náhle Karel a vytrhl mne
surově ze zamyšlení. Co se skrývalo za jeho tolik oblíbe-
ným slovem, jsem seznal vzápětí. Zálesák se totiž prudce
vztyčil, pomalu se obrátil k naší dvojici a na jedné dlani
cosi držel. Druhou svou obrovskou prackou TO skrýval
a s nyní, pěkně si nás vychutnávaje, s �ábelskou ležérnos-
tí věc po centimetrech odhalil. Ztuhli jsme zděšením.
Na Karlově dlani, jako na tácu, ležela vybělená a přesto
v náhle padnoucí tmě dobře viditelná, lebka...

Pokračování příště

Zdeňka Braunerová
V dubnu před 160 lety (9. 4. 1858) se narodila česká malířka a grafička Zdeňka Braunerová. Malířství studovala u Amálie
Mánesové, potom na vyšší dívčí škole. Rovněž pobývala v Paříži, kde vystavovala, studovala a kde se seznámila s mnoha známými
umělci. U nás byla patronkou několika českých umělců. Věnovala se i jiným aktivitám, např. v roce 1902 bojovala
o zachování a záchranu staré Prahy. Svá díla tvořila v ateliéru, v jehož sousedství je v současnosti regionální Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy. Zemřela v roce 1934 a je pohřbena v Praze na Vyšehradě.
Pokud by vás zajímal její život, lásky a přátelství s dalšími umělci, můžete si o tom přečíst v knize Františka Kožíka
"Na křídle větrného mlýna" a ve volném pokračování tohoto románu "Neklidné babí léto".                                             E.T.
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Ahoj všem,
sezona 2017/18 je u konce a všichni už se těšíme na tu ná-
sledující. Sezonu můžeme hodnotit převážně kladně.
Úspěšná cesta až do semifinále Českého poháru, nejlepší
umístění v historii našeho béčka v kraji, úspěšné zapojení
našich mladých nadějí do „C“ týmu a jedinou černou kaň-
kou na této sezoně tak zůstává sestup našeho „A“ týmu.

„A“ tým - Krajská soutěž 1. třídy
poslední výsledky:
TJ Slavoj Obecnice – TTC Kladno „B“ 1:10
(body Obecnice – Srch 1)

TJ Slavoj Obecnice – SK Březnice 3:10
(body Obecnice – čtyřhra 1, Herink 1, Lukeš 1)
konečná tabulka:

1. TTC Kladno B 22 17 3 2 204:108 54
2. KST Rakovník B 22 17 0 5 198:108 51
3. TTC Slovan Kladno 22 14 3 5 194:130 45
4. TJ Sokol Mníšek pod Brdy A 22 10 8 4 192:161 38
5. T. J. Sokol Králův Dvůr A 22 12 1 9 171:160 37
6. KST Rakovník C 22 11 1 10 171:161 34
7. Kanoistický klub Rakovník 22 9 1 12 158:173 28
8. TJ Sokol Příbram B 22 8 4 10 155:176 28
9. TJ Chaloupky 22 8 3 11 149:186 27

10. SK Březnice A 22 8 0 14 147:173 24
11. TJ Sokol Hředle 22 3 3 16 111:201 12
12. TJ Slavoj Obecnice A 22 1 1 20 100:213 4

„B“ tým - Krajská soutěž 2. třídy
TJ Slavoj Obecnice „B“ – Spartak Čenkov 11:7
(body Obecnice – Steiner Petr  2, Lukeš 2, Petráň 1, He-
rink 1, WO 5 )
TJ Slavoj Obecnice „B“ – SK Březnice „B“ 9:9
(body Obecnice – čtyřhra 1, Petráň 4, Herink 3, Lukeš 1)

Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

Zápas, který rozhodoval o tom kdo skončí na 4. místě ta-
bulky a tím pádem získá právo účasti v play off. K tomu
jsme konkrétně v tomto zápasu potřebovali vítězství a nut-
no podotknout, že jsme k němu byli víc než blízko. Rozho-
doval zápas Petra Steinera s Milanem Sousedem a sedm
neproměněných matchballů na naší straně. Petr bohužel
smolně prohrál 3:2 na sety a tak z remízy měli nakonec
větší radost hráči z Březnice. Věříme, že potřebné štěstí si
vybereme v příští sezóně.
konečná tabulka:

1. TJ Tatran Sedlčany B 22 20 1 1 269:127 61
2. TJ Sokol Hudlice B 22 14 2 6 228:168 44
3. TJ Sokol Hořovice B 22 13 4 5 223:173 43
4. SK Březnice B 22 9 7 6 194:202 34
5. TJ Spartak Čenkov 22 11 0 11 197:199 33
6. TJ Slavoj Obecnice B 22 10 3 9 194:202 33
7. T. J. Sokol Králův Dvůr B 22 10 2 10 199:197 32
8. TJ Sokol Mníšek pod Brdy B 22 9 2 11 207:189 29
9. ST Benešov B 22 8 5 9 190:206 29

10. TJ Sokol Žebrák 22 3 5 14 159:237 14
11. TJ Sokol Voznice A 22 4 1 17 166:230 13
12. TJ Olešná 22 3 4 15 150:246 13

„C“ tým - Regionální přebor 2. třídy
Sokol Příbram „D“ - TJ Slavoj Obecnice „C“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhra 1, Vinš 4, Steinerová 2, Land-
sperská 2, Krátká 2)
TJ Slavoj Obecnice „C“ – Voznice „D“ 13:5
(body Obecnice – čtyřhra 1, Vinš 3, Krátká 2, Landsperská
1, Eršil 1)

konečná tabulka:
1. TJ Tatran Sedlčany D 24 21 1 2 0 338:94 64
2. TJ Klučenice 24 21 1 2 0 316:116 64
3. TJ Sokol Hluboš-Paseky B 24 21 0 3 0 315:117 63
4. SK Březnice D 24 14 3 7 0 264:168 45
5. TJ Spartak Rožmitál C 24 14 2 8 0 244:188 44
6. TJ Sokol Drahlín B 24 11 4 9 0 237:195 37
7. TJ Spartak Čenkov C 24 10 3 11 0 208:224 33
8. TJ Sokol Voznice C 24 10 1 13 0 210:222 31
9. TJ Slavoj Obecnice C 24 8 3 13 0 177:255 27

10. TJ Sokol Příbram D 24 5 2 17 0 130:302 17
11. TJ Sokol Voznice D 24 5 1 18 0 147:285 16
12. SK Březnice E 24 3 1 20 0 105:327 10
13. SK Březnice F 24 1 2 19 2 117:315 -1

Zdeněk Petráň
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"ÁČKO"

8. 4. 2018
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sedlice 2:0 (2:0)
branky: Krátký, Vosolsobě
Stejskal - Houžvička, Vosolsobě, Srch M., Pohořálek - Hej-
nic, Srch D. - Soukup, Kortán, Uzel - Krátký
Střídali: Sláma, Noha, Kratochvíl, Kadlec
První utkání jarní sezóny nebylo tak špatné. Je pravdou,
že kombinace občas vázla. Málo jsme zapojovali naše střed-
ní záložníky, kteří často běhali bez míče a tím trpěla naše
hra. I přes to jsme byli lepším týmem a zásluhou Luby
Kortána,který střílel ve vápně na zadní tyč a hlavně Hon-
zy Krátkého, který jeho střelu dorážel, jsme vedli. Druhou
branku vsítil z přímého kopu Lukáš Vosolsobě a bylo
po zápase. Soupeř rezignoval na fotbal a pouze bránil. Dru-
há půle byla pro oko diváka nudná. My jsme drželi míč, ale
daleko od brány soupeře a utkání se pouze dohrávalo.
Občas jsme zaútočili křídelním útokem díky agilnímu Vik-
toru Soukupovi, kterému zdatně sekundoval Tomáš Uzel,
bohužel žádná z jejich gólovek nebyla využita. Výborné
utkání odedřel na hrotu útoku Honza Krátký, který je vel-
kým příslibem do budoucna. Doufám, že příští týden ve Věší-
ně bude náš fotbal ještě zábavnější. ☺

STARŠÍ ŽÁCI

KOVOHUTĚ CUP
17. 3. 2018 jsme se zúčastnili halového turnaje starších
žáků, který zorganizoval klub TJ Kovohutě Podlesí. Hrálo
se dle futsalových pravidel systémem 4 + 1. Turnaj byl
pořádán pro 8 družstev, které byly rozděleny do dvou sku-
pin. První 2 družstva postoupily do boje o 1. až 4. místo.
Mančafty na 3. a 4. místě následně bojovaly o 5. až 8. mís-
to. Nás nalosovali do skupiny "B" společně s Drahlínem,
Bohutínem a Píčínem. Všechny tři utkání ve skupině jsme
odehráli výtečným způsobem, bohužel Bohutín nás doká-
zal po nádherném boji porazit. Přesto jsme skončili na 2.
místě a hráli o bednu. Tam nás čekala družstva Březnice
a Milína. Březnice byla š�astnějším týmem a dokázala nás
porazit. Turnaj jsme zakončili vítězstvím nad Milínem
a tím jsme urvali nádherné třetí místo. Naše zápasy muse-
ly bavit a opět jsme ukázali jakou máme sílu.

Slavoj Obecnice - KOPANÁ

ses tava :
brankář: Jonáš Matějka
1. čtyřka: Roušal Marek, Roušal Patrik, Tomáš Prokeš,
Jára Ježek
2. čtyřka: Kája Dvořáková, Kuba Polák, Tonda Locker,
Míša Štamberk (Lojza Locker)
z á p a s y :
Obecnice – Pičín 1:0 (Ježek)
Obecnice – Drahlín 4:0 (Prokeš, Polák, Ježek, Locker Ant.)
Obecnice – Bohutín 1:2 (Roušal M.)
Obecnice – Březnice 0:1
Obecnice – Milín 3:1 (Roušal M., Prokeš, Polák)
konečné  pořad í :
1.SK Březnice 1918
2. SK Litavan Bohutín
3. TJ Slavoj Obecnice
4. TJ Ligmet Milín
5. TJ Sokol Drahlín
6. TJ Kovohutě Podlesí
7. FC Višňová
8. TJ Sokol Pičín

1. 4. 2018
TJ Slavoj Obecnice – SK Petrovice 5:2 (1:2)
branky: Ježek 2, Locker Ant., Polák J., Roušal P.
Matějka - Polák M., Dvořáková, Polák J., Kadlec - Ježek,
Prokeš, Roušal M., Roušal P.- Locker Ant. - Štamberk
Střídali: Janák, Strniště, Srch M, Švehla
První jarní utkání jsme odehráli proti úřadujícímu přebor-
níku starších žáků z Petrovic. Věděli jsme, že nás čeká
kvalitní soupeř, ale my věřili v naši sílu. Chtěli jsme hrát
nátlakový fotbal s aktivním presinkem a tím soupeře vyřa-
dit ze hry. Bohužel se nám to v první půli moc nedařilo.
První branku utkání jsme vsítili my po výborném křídel-
ním driblingu Járy Ježka, který nabídl míč Tondovi Locke-
rovi na zlatém podnose a ten tváří v tvář brankáři nezavá-
hal. Gól nás měl nabudit a stal se pravý opak. Přestali
jsme chtít hrát fotbal a byli jsme zbytečně zalezlí bez aktiv-
ního napadání. To byla voda na mlýn soupeři, který nás
v první půli přehrával a po zásluze vedl 2:1. Vyrovnávací
branka padla po přímém kopu z hranice velkého vápna
a vedoucí gól po prohraném souboji ve vápně a soupeř pro-
střelil Jon�u na bližší tyči. Je pravdou, že své příležitosti
jsme měli také. Brankáře hostů několikrát prověřil Tonda
Locker a hlavně agilní Pá�a Roušal hrající v reprezentační
formě. O přestávce jsme si zopakovali, co chceme hrát
a naše hvězdy opět ukázaly sílu našeho družstva. Začali
jsme soupeře napadat na jeho polovině a ten ztrácel míče,
ze kterých plynuly naše příležitosti. Neúnavný Pá�a něko-
likrát provětral obranu soupeře a z jeho umu padla vyrov-
návací branka. Pá�a přesprintoval soupeře, obešel dalšího
a předložil míč Járovi Ježkovi, který patou uklidil míč
do sítě. V tuto chvíli jsme soupeře jasně přehrávali a my
věřili, že zápas dotáhneme do vítězného konce. Kuba Polák
si vyměnil místo s Tondou Lockerem, protože Tonda toho
měl tzv. plné brýle a my nechtěli povolit v našem napadání.
Kuba se toho zhostil bravurně a perfektním driblingem
prošel do vápna, kde nekompromisně zavěsil 3:2. A nebylo
to všechno...po dalším křídelním útoku Pá�i Roušala při-
šla přihrávka do vápna a tu bravurně sklepl Járovi Ježko-
vi Matouš Srch a Jára zvýšil na 4:2. V samém závěru vsítil

(pokračování na str. 15)
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branku nejlepší hráč utkání Pá�a po nádherném úniku 5:2.
Před utkáním jsem měl trošku obavy ze souhry naší
obranné čtveřice, která hrála v novém složení. Stoperskou
dvojici tvořila s Kubou Polákem Kája Dvořáková a musím
před ní smeknout, jak výtečně to zvládla. Nebyl snad jedi-
ný souboj, který by vypustila a většinu z nich dokázala
vyhrát. Na krajích obrany hráli Vojta Kadlec s Matyášem
Polákem. Pro Matyáše to bylo první utkání v životě a co je
pro něj pochvalou, nebylo to poznat. A na Vojtu mám pou-
ze slova chvály hlavně za druhý poločas, který odehrál
s absolutním přehledem. Vím, že to píši téměř vždy, ale
budu se opakovat... Cítil jsem velkou hrdost na celý náš
tým... SLAVOOOOJ!  ☺

(dokončení ze str. 14) zlepšit. Začala druhá půle a my jakoby jsme na hřišti vů-
bec nebyli. Kupili jsme chybu za chybou a na hraní fotbalu
jsme tak nějak rezignovali a míče pouze odkopávali. Z toho
vyplynuly příležitosti domácích a po dvou rohových ko-
pech jsme inkasovali dvě branky. V této chvíli jsme byli tzv.
na ručník. Naštěstí jsme se ještě dokázali zaktivizovat
a hra se postupně dostávala do našeho standardu. Po kří-
delním průniku Járy Ježka srovnal skóre Kryštof Janák,
kdy nekompromisně zavěsil na zadní tyči. V této chvíli
jsme soupeře přehrávali a dokázali jsme to vyjádřit i do
skóre. Kryštof měl svůj den a po nádherné úniku si položil
brankáře domácích a rozvlnil sí�. Vítězství nám kazí zra-
nění Járy Ježka a Míši Štamberka, kteří snad budou brzy
v pořádku.  Hvězdou utkání byl bezesporu Kryštof
Janák, a to nejen pro dvě vstřelené branky, ale hlavně pro
bojovnost, kterou předváděl celé utkání. Doufám, že se
do dalších utkání poučíme z dnešních chyb a odehrajeme
je bez zbytečných nervů. ☺

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

31. 3. 2018
SK Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 6:7
branky: Švehla 3, Srch M. 2, Karas, Hrubec
Soukup Z. - Karas, Švehla, Srch M., Hrubec, Štamberk,
Vohradský, Soukup M., Bartoš, Nejdl, Táborský, Zelenka,
Srch R.

8. 4. 2018
TJ Slavoj Obecnice – FC Višňová 8:6
branky: Švehla 5, Srch M. , Srch R., Soukup M.
Soukup Z. - Karas, Švehla, Srch M., Hrubec, Štamberk,
Vohradský, Soukup M., Bartoš, Táborský, Zelenka, Srch
R., Krahulec

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice, trenér mládeže

7. 4. 2018
SK Nový Knín – TJ Slavoj Obecnice 2:3 (0:1)
branky: Janák 2, Strniště
Matějka - Locker Al., Dvořáková, Polák J., Kadlec - Pro-
keš, Roušal M. - Ježek, Locker Ant., Roušal P. - Štamberk
Střídali: Janák, Strniště, Polák M.
Utkání v Novém Kníně se nám podařilo výsledkově, nic-
méně hra nebyla ideální. V první půli se nám fotbalově čás-
tečně dařilo, jen jsme zbytečně hráli hodně přes souboje
a nepomohli si rychlejší rozehrávkou přes volné prostory.
Přesto jsme se mnohokrát dostali do vyložených šancí,
hlavně díky výborně hrajícímu Kryštofu Janákovi. Bohu-
žel ani jedna z jeho šancí neskončila brankou. V poločase
jsme vedli díky Honzovi Strništěmu, který technickou
střelou obstřelil brankáře hostů. V poločasové přestávce
jsme si vyhodnotili předváděnou hru a řekli si, co chceme

ROZPIS UTKÁNÍ

„ÁČKO“
Ne 22. 4. 17.00 h. TJ Slav. Obecnice – TJ Sok. Rosovice B
So 28. 4. 17.00 h. SK Tochovice B – TJ Slavoj Obecnice
Ne 6. 5. 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice

– TJ Sokol Kamýk nad Vltavou B
So 12. 5. 17.00 h. TJ Sedlice – TJ Slavoj Obecnice
Ne 20. 5. 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sparta Věšín
Ne 27. 5. 10.30 h. TJ Sokol Rosovice B – TJ Slavoj Obecnice
Ne 3. 6. 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – SK Tochovice B
Ne 10. 6. 17.00 h. TJ Sokol Kamýk n. Vl. B – TJ Slav. Obecnice

STARŠÍ ŽÁCI
Ne 22. 4. Bohutín – TJ Slavoj Obecnice
Ne 29. 4. 14.45 h. TJ Slavoj Obecnice – Rožmitál p. Tř.
Ne 6. 5. Kamýk nad Vltavou – TJ Slavoj Obecnice
Út 8. 5. 14.45 h. TJ Slavoj Obecnice – Kamýk n. Vl.
Ne 13. 5. 14.45 h. TJ Slavoj Obecnice – Březnice
So 19. 5. Petrovice – TJ Slavoj Obecnice
Ne 27. 5. 14.45 h. TJ Slavoj Obecnice – Nový Knín

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Ne 22. 4. 10.00 h. TJ Slav. Obecnice – TJ Prostř. Lhota
Ne 29. 4. 10.00 h. TJ Sokol Pičín – TJ Slavoj Obecnice
Út 1. 5. 10.00 h. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Pičín
Ne 6. 5. 10.00 h. TJ Slavoj Obecnice – SK Nový Knín
So 12. 5. 15.00 h. FC Višňová – TJ Slavoj Obecnice
Ne 20. 5. 10.00 h. TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Rosovice
So 26. 5. 10.00 h. TJ Prostřední Lhota – TJ Slavoj Obecnice
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VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE
v běhu na lyžích
Sobota 26. května 2018
START: na koupališti v Obecnici ve 13.00 hodin

VELKÁ ČERVNOVÁ CENA REZERVACE  závod pro děti
START: na koupališti v Obecnici v 15.00 hodin
Pro děti připraví hasiči PĚNU!

HROMADNÝ ODBĚR KRVE
Ve čtvrtek 22. března 2018 se uskutečnil další z hromad-

ných odběrů krve. Na transfuzní stanici v Příbrami se
sešlo 42 dárců, z toho jako noví dárci byli: Martin Šime-
ček, Martin Roušal, Milan Ježek, Pavel Rozsypal, Václav
Vohradský, Petr Čech, Kristýna Strmisková a Jiří Podzi-
mek.

Po odběru jsme odjeli do Obecnice na obecní úřad, kde
proběhlo slavnostní předávání plaket prof. Jánského.
Dárce přivítal starosta pan Josef Karas, ředitelka ČČK
Příbram paní Simona Pospíšilová, pan Miroslav Pštros
a sestřička transfuzní stanice paní Romana Kleindiensto-
vá. Dárcům poděkovali a popřáli hodně zdravíčka do dal-
ších let.

Následovalo předávání plaket. Zlatou plaketu převzali
Irena Mikulová a Stanislav Venclík. Stříbrnou plake-
tu převzal Miloš Hrubý. Bronzovou plaketu dostali Jan
Laně, Pavla Švajdlerová, Martin Uzel, Jindřich
Lukáš a Miroslav Černohorský. Blahopřejeme!

Díky našim sponzorům si naši ocenění mohli odnést
kromě plaket i malé upomínkové dárečky. Po slavnostním
předání se dárci přemístili do Staročeské hospody k výbor-
nému obědu, kafíčku a klábosení...

Poděkování patří i našim hasičům, kteří nás ochotně
a bezpečně dopravili z Příbrami do Obecnice.

Ještě jednou velké díky všem našim sponzorům, bez
kterých bychom tyto jarní slavnostní odběry pořádat
nemohli.

Za ČČK Obecnice
Růžena Průšová a Hana Schnejderová

V neděli 13. května 2018 od 14 hodin

se uskuteční ve Staročeské hospodě v Obecnici

oslava DNE MATEK
Vystoupí děti ze základní a mateřské školy.

Srdečně jste zváni!


