
Tak nám trochu přituhlo, pomalu je každý den znát,
že se blíží zimní období. Pokud neparkujeme v garážích,
musíme ráno škrábat okna u svých miláčků, také již
dávat pozor na silnicích, kde to začíná klouzat. Bude
potřeba tužit svalstvo, co nevidět napadne sníh a začnou
starosti s jeho odklízením. Abych jen nestrašil zimními
starostmi a krutou prací, určitě na nás čekají i zimní
radovánky. Já také začnu hledat brusle, hokejku, sáňky
a lyže. Když jsem se tak nějak zamyslel, zůstanu nejspíš
jen u sáněk. Vnoučat nějak přibývá, budu asi chodit
sáňkovat. Na různé boby nebo podzadelníky, či jak se
jmenují takové ty plastové lopatky, tak na ně já už ne-
mám. Jsou nebezpečné pro prostatu a už bych jen tak
lehce ze země nevstal. Přenechám zmíněné radovánky
jejich rodičům. Kouknul jsem pro zajímavost, o čem
jsem psal před deseti a před dvaceti lety do našeho Obec-
nického zpravodaje. Objevilo se, že počasí bylo skoro
stejné, tenkrát jsem se rozepsal o tom, jak se začínají
bělat okolní kopce a z komínů se kouří čím dál víc, a že
jsme se snad dobře připravili na sníh, mráz, fujavice
nebo na bláto, déš� a mlhy.  A také o tom, že česká poli-
tická garnitura národu dobrý příklad nedává, zleva ani
zprava. Spíš morální políčky na obě tváře. To bylo před
dvaceti lety, a jako by se toho moc nezměnilo, že? Před
deseti lety jsem psal o naší návštěvě na Madeiře. Tak
tam bych se chtěl někdy ještě podívat. Ale vždy� u nás je
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OBECNICKÝ
ZPRAVODAJ

Zveme vás  na   zahájení adventu
v neděli 2. 12. 2018 v 17 hodin na návsi

u vánočního stromu v Obecnici

Vánoční hra Narození Krista v podání Divadelního spolku Skalka

v kostele sv. Šimona a Judy od 17 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
Vypouštění lampionů štěstí

Srdečně vás zveme!

také krásně, stačí si přečíst zážitky z vandrbuchu Mar-
tina Párka Jarolímka ve Zpravodaji. Jak už jsem zmí-
nil, zimní výzdoba brdské krajiny, která se nám v nej-
bližší době ukáže, v nás probudí touhu vyrazit někam
do přírody. Zase nás oslní stříbrné koruny stromů, bu-
deme se kochat nad bludišti zvířecích stop i obdivovat
krásu bublající vody mezi lesklými kousky ledu v brd-
ských potůčcích. Třeba nás ta krása zláká a obujeme
běžky nebo sněžnice a vyrazíme za tím vším do Brd.
Nebo až na Šumavu. Mně se vrátila vzpomínka na to,
jak jsem na běžkách pobíhal v šumavských hvozdech
s naší jezevčicí Sentou, doprovázen kamarádem Karlem,
který s sebou měl svého Kubíka. Psa, kterého kdysi
nalezl odloženého v popelnici. Sentu jsem míval připnu-
tou na vytahovacím vodítku. Vešla se akorát do stopy
a hrozně ráda běhala jako první. Jednou jsem si všiml,
že u rozcestníku stojí skupinka běžkařů. Protože stopa
byla v mírném dolíku, na moji jezevčici neviděli, napadlo
mne udělat si z nich legraci. Rozběhl jsem se rychleji
a na Sentu jsem začal hlasitě volat: „Gou, gou…“. Běž-
kaři zpozorněli, čekali že u nich vyběhne na řemeni ně-
jaký krásný hasky nebo malamut. Najednou se před
nimi ve stopě objevil jezevčík a za ním já. Okamžitě
se váleli po zemi smíchy. Povedlo se. Přeji všem, aby
se zimní období letos také povedlo. Hurá za zimou:
„Gou, gou, gou.“ bs



2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Listopad 2018

Lampionový průvod v Obecnici • 13. listopadu 2018

Foto Miroslav Maršálek
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
měsíc je opět za námi, a já vám opět přiblížím činnost va-
šich hasičů. Jak už jsem minule avizoval, než byl vydán
minulý zpravodaj, jsme pomáhali pořádat Rally Příbram,
které se konalo 13. -14. října. S naší Tatrou jsme byli po
oba dva dny na tankovací zóně na letišti Dlouhá Lhota,
kde práce hasičů spočívala hlavně v požárním hlídání celé-
ho areálu. Naštěstí se neudálo nic závažného, kromě men-
ších úniků kapalin z odstavených vozů. V neděli jste mohli
vidět většinu našich členů na trati, kde jsme hlídali již tra-
dičně RZ Bohutín - Sádek. Měli jsme vlastně na starosti
celé Nové Podlesí a Lhotu u Příbramě až do zatáčky mezi
haldy. Tato „erzeta“ probíhala celkem v klidu, až na něko-
lik krav, které se objevili na trati při druhé RZ. Což se po-
dařilo naštěstí rychle vyřešit.

Hned po závodním víkendu se nám v pondělí 15. října
v 17:02 na hasičárně rozezněla siréna. Po delší době jsme
byly svoláni k lesnímu požáru. Když jsme zjistili lokaci
místa požáru, bylo nám jasné, že to nebude jednoduchý
zásah. Podle očekávání v terénu nad Dominikálními Pase-
kami byl zásah velmi složitý. V podstatě naše Tatra 148
byla jedna z mála aut, která dokázala dojet v pořádku na
místo události. Po dohašení ohně nás čekal podobně těžký
sjezd z kopce. Aby toho ale nebylo málo, při odjezdu jsme
byly převeleni na požár většího rozsahu do Čenkova.
Po „vymotání se“ z lesa jsme zamířili k druhému požáru.

Naštěstí ještě před příjezdem na místo události byla akce
překvalifikována a my jsme se mohli vrátit domů. I tak
jsme naší Tatru zaparkovali až po půl desáté večer.

V neděli 21. října jsme měli ranní budíček. To se nám
v 9:09 opět rozezněla siréna. Opět jsme byly povoláni k po-
žáru v lese. Opět se jednalo o nedohašené ohniště. A jak je
zvykem, opět v nepřístupném terénu. Tentokrát to bylo na
skále, kde ale byla silná vrstva jehličí, takže to pomalu
prohořívalo dále. Naštěstí místní lidé chodí často do lesa
na procházky a tyto události hlásí. Nám hasičům časné
nahlášení ohně pomáhá zachytit požáry ještě před větším
rozhořením.

Další akce byla o dost příjemnější – tedy alespoň pro děti.
Ve středu 31. října jsme pomáhali pořádat Halloween. Naše
práce spočívala v ozvučení sálu hospody. Myslím, že tato
akce se velice povedla. Veliké poděkování patří hlavně děv-
čatům z družiny a K. Strmiskové. Doufám, že bude více
takovýchto akcí.

V pátek 9. listopadu se nám na hasičárně opět rozezněla
siréna. Byl nám nahlášen požár auta za Lhotou – mezi
haldami. Naštěstí řidič měl v autě alespoň malý hasicí pří-
stroj, tak požár trochu zpomalil. Další štěstí bylo, že za-
stavil jiný řidič, který měl u sebe už větší hasičák, a tak
ještě do příjezdu složek IZS, byl požár zlikvidován.

Pro tento měsíc jsme s výčtem u konce. Než ale vyjde
další zpravodaj, budeme tu mít už předvánoční čas. Vánoč-
ní čas si bez svíček představit neumíme, a aby to neskonči-
lo požárem, je třeba dodržovat nějaká pravidla. Svíčky
nebo věnec dejte na nehořlavou podložku a dál od hořla-
vých materiálů. Svíčka by neměla stát v blízkosti sedaček
či jiných textilií ani nábytku. Adventní věnec by měl být na
podložce a nesmíme jej nechávat bez dozoru, vždy při od-
chodu z domácnosti svíčku zhasnout. Zvýšenou pozornost
je třeba věnovat dětem a domácím mazlíčkům, kteří můžou
neš�astnou náhodou strhnout věnce a jiné předměty se
svíčkami.

A tak doufám, že nás nikdo z Vás nebude potřebovat.
Přeji krásný začátek adventního času.

Petr Zima
velitel SDH Obecnice

UZÁVĚRKA prosincového čísla OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude ve středu 12. 12. 2018

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci listopadu a prosinci.

V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas),

kteří v daném měsíci slaví své 50., 55., 60., 65., 70.,
75., 80. a 85. narozeniny.

Obecní úřad Obecnice

VZPOMÍNKA

Dne 13. listopadu 2018

vzpomínáme nedožité

50. narozeniny

Jiřího Smrčka.

S láskou stále vzpomíná maminka,

teta Jana a Miluška s rodinou
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

Oslavy 28. října v 5. třídě

Výlet za kulturou

Ve středu 24. 10.
2018 se žáci šesté
a sedmé třídy MZŠ
Obecnice zúčast-
nili dvou exkurzí
v Národním mu-
zeu v Praze. Ráno
jsme se sešli na
vlakovém nádraží
v Příbrami. V Pra-
ze jsme se nejdříve
zastavili na ná-
draží u památní-
ku Nicolase Win-
tona, který za-
chránil před smrtí
669 dětí. Poté jsme
vyrazili do Národ-
ního muzea, kde
nás čekala první
expozice jménem Světlo
a život. Tam jsme mohli
vidět, jak žijí zvířata
v jeskyni, v půdě, stepi
a tropickém lese. Výsta-
vou nás provázela paní
průvodkyně, od které
jsme se dozvěděli mno-
ho zajímavostí. Další
expozici jsme měli už bez doprovodu a tou byla Archa Noe-
mova, kde se nacházelo asi 400 druhů vycpaných zvířat.
Po návštěvě Národního muzea jsme měli procházku po pa-
mátkách Prahy. Prošli jsme Václavským a Staroměstským
náměstím, vyfotili jsme se před sochou sv. Václava, zasta-
vili jsme se u Orloje a na Havelském tržišti. Při návratu
na Hlavní nádraží jsme si prohlédli Jeruzalémskou syna-
gogu. Všichni jsme si odvezli z výletu výborný zážitek hlav-
ně díky paním učitelkám, konkrétně paní učitelce Marko-
vé a Hrušovské.

Žáci 7. třídy

tloukli hřebíky tak, aby nám ve výsledku vznikl náčrt
vlajky. Mezi ně jsme pak provlékali vlnu podle barev naší
vlajky. Další den jsme přišli my i celá škola v barvách tri-
kolory. Sešli jsme se v tělocvičně a snažili jsme se vytvořit
z barev našeho oblečení vlajku naší republiky.

Žáci 5. třídy

Protože 28. října bylo v
neděli, připravila si pro nás
paní učitelka 25. října pro-
jektové vyučování. Letos
máme 100 let od založení sa-
mostatné republiky. Než
jsme se rozdělili do dvojic, museli jsme si každý vyrobit
naši občanskou knížku, kam jsme psali informace, které
jsme zjistili po splnění daných úkolů. Úkolů bylo celkem
jedenáct. Něco bylo trochu složitější (poskládat na časo-
vou osu prezidenty podle zadaných indicií), něco nám šlo
rychle (poslechnout si na notebooku hymnu a správně se-
skládat její rozstříhanou sloku). Každé stanoviště mělo
jiné úkoly. Měli jsme možnost se toho hodně dozvědět.
Také pracovní činnosti jsme si užili.Do prkének jsme (pokračování na str. 5)
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Halloween a nejen to… Halloweenský ples
Ve středu 31. 10. proběhl v sále místní restaurace rej

strašidel, čarodějů, kouzelníků, bezhlavých rytířů a jiných
bytostí pocházejících z černé temnoty. Společně s mladšími
strašidly z mateřské školy jsme tento americký svátek
oslavili tancem, soutěžemi a přehlídkou strašidel. Nechy-
běla opět spousta stylových cen v podobě odporně vypada-
jících cukrovinek, strašidelných doplňků, hraček a pod-
zimních plodů. Všichni jsme si to patřičně užili. Děkujeme
Kristýně Strmiskové za pěkně provázený strašidelný pro-
gram, dobrovolným hasičům Petru Zimovi a Martinu Ku-
chařovi za hudební obsluhu. Poděkování patří také všem
sponzorům za poskytnuté odměny a ceny. Děkujeme a těší-
me se na další bujarou akci v lednu v podobě pyžamového
plesání…

Děkujeme všem strašidlům za účast...
... a na viděnou v lednu,

těší se na vás Pavla, Hanka a Kristýna

Na naší škole se 31.10. konal již
tradičně Halloween. Tematického
vyučování se zúčastnil celý první
stupeň. Zakončení strašidelného
počítání, čtení a doplňování proběh-
lo v tělocvičně školy, kde si děti jako
opravdivá strašidla pořádně zařádi-
ly. Na tento den v  5. třídě navazova-
lo pokračování projektové výuky -
1. 11. svátek Všech svatých a samozřejmě 2. 11. připome-
nutí našich Dušiček. A jak to asi tak celé probíhalo? To si
přečtěte z reakcí žáků 5. třídy:
„Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupinkách. Dozvěděl
jsem se o původu Halloweenu a Dušiček.“
„Nevěděl jsem, že Halloween je pohanský svátek a Dušičky
jsou křes�anské.“
„Měla jsem radost, že jsem se mohla dozvědět o svátku
Všech svatých. Bavilo mě si číst zajímavosti o svatých, Hal-
loweenu a Dušičkách.“
„Překvapilo mě, že vyřezané dýně se do oken dávají jako
ochrana před zbloudilými dušemi.“
„Nejdříve mě to moc nebavilo, ale pak mě to zaujalo. Přišli
jsme do školy v maskách a dozvěděli jsme se, že je svátek
Všech svatých. Na Dušičky jsme šli zapálit svíčky na hřbi-
tov a někteří si vybrali zapálit svíčku i těm, které neznají.“
„Myslela jsem, že mě to bavit nebude, ale bylo to moc skvě-
lé.“
„Na Halloween jsme přišli do školy v maskách. Dote� jsem
ani netušil, že máme svátek Všech svatých. Na Den zesnu-
lých jsme zapalovali svíčky na hřbitově.“
„Dozvěděl jsem se, že Dušičky jsou druhý největší svátek
v roce.“
„Na Halloween jsme se učili ve strašidelných maskách a na
Dušičky jsme šli zapálit svíčky na hřbitov.“

M. Kotápišová a žáci 5. třídy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

Ve středu 10. 10. navštívil děti z mateřské školy zkušený
chovatel dravých a exotických ptáků. Děti zhlédly
například - Orla Stepního, Orla Skalního, papouška Aru

a mnoho dalších druhů dravců a sov s nejrůznějšími zají-
mavými vlastnostmi, kterými se přizpůsobili k přežití
v přírodě. Většinu z těchto ptáků děti viděly za letu, mohly
si je pohladit a měly příležitost nechat si na ruku přiletět
káně nebo třeba puštíka. Vystoupení bylo obohaceno malý-
mi kouzly, do kterých se všichni mohli zapojit.

Následný den ve čtvrtek 11. 10. starší třída Žabiček navští-
vila dopravní hřiště v Příbrami. Pod dohledem lektor-
ky nejdříve proběhla krátká výuka o tom, jak bezpečně jez-
dit na kole po silnici a opakování důležitých značek. Poté
si děti vypůjčily kola, tříkolky, koloběžky a vyzkoušely si
jízdu podle pravidel.

V úterý 16. 10. proběhl dopolední turistický výlet
do lesa a na Octárnu, na který se vydaly Berušky i Ža-
bičky společně. Během cesty děti pozorovaly podzimní pří-
rodu, poznávaly stromy, jejich plody a překonávaly různé
překážky. Při zaslouženém odpočinku si všichni pochutna-
li na svačince, která dodala dětem energii a bez menších
potíží, všichni došli do cíle.

(pokračování na str. 7)
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Ve spolupráci s rodiči se ve čtvrtek 18. 10. uskutečnila
Drakiáda, která proběhla na louce nad hřbitovem. Jelikož
nám počasí přálo, většina draků krásně létala po obloze.
První tři nejšikovnější děti dostaly malý balíček s diplo-
mem. A protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
všichni dostali za odměnu malou sladkost.

Poslední říjnový den jsme nejen ve školce, ale i ve Staro-
české hospodě ve spolupráci se ŠD společně oslavili svátek
Halloween. V dopoledních hodinách proběhl v MŠ Hal-
loweenský ples, na který se děti moc těšily. V různých mas-
kách kostlivců, duchů, dýní a čarodějnic jsme oslavili ten-
to den při hudbě a skvěle napečeném cukroví ve tvaru dýní
a netopýrů od šikovné maminky paní Steinerové. Touto
cestou bychom chtěli ještě jednou poděkovat paní Steine-
rové za přichystání sladkého pohoštění, na kterém si děti
moc pochutnaly.

V pondělí 5. 11. k nám do mateřské školy přijela lektorka
z Ochrany fauny ČR s výukovým programem „Ježek
je kamarád“. Dětem přiblížila život ježků ve volné příro-
dě formou různých aktivních a jednoduchých her. Děti se
dozvěděly, zda se ježek opravdu živí ovocem a pije mléko,
co má na bříšku, když záda jsou pokryta bodlinkami a proč
ho v zimě nevidíme.

První listopadový den byla ve škol-
ce vyhlášena soutěž, která probíhá
až do konce měsíce. Téma: Soutěž
o nejoriginálnější, nejkrásnější
a nejnápadnější dýni, z kterého-
koliv materiálu. V šatně se nám už
začínají vystavovat první výrobky
(ke kterým je přiřazeno číslo), kte-
ré děti vyrobily s rodiči. Vyhodno-
cení výrobků bude první týden
v měsíci prosinci. Tímto zveme ve-
řejnost, aby nám pomohla a podíle-
la se na vyhodnocení třech nejkrás-
nějších, nejoriginálnějších a nejná-
padnějších dýní. Vyhlášení vítěze
bude v pondělí 10. 12. 2018.

Ve čtvrtek 8. 11. Přijelo „Divadlo Kolem“ do mateřské
školy s pohádkou „O nepovedeném čertíkovi a zatoulané
ovečce“. Příběh děti velmi pobavil a zaujal svým obsahem.
Děti nadšeně vstupovaly do děje a dobře reagovaly na změ-
ny. Radost nám udělaly nejmenší děti, které vnímaly po-
měrně dlouhou dobu.  Na konci příběhu vyplynulo z po-
hádky ponaučení o tom, že každý jsme jiný a že je důležité
mít kamarády. Také, že se ke svým kamarádům chováme
pěkně, neubližujeme si a vzájemně si pomáháme.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo...

Ve středu dne 10. 10. se konalo autorské čtení se spisova-
telem panem Pavlem Hénikem. Autor nám četl ze své kni-
hy Manekýni. Kniha je k zapůjčení v naší místní knihov-
ničce.
O dva týdny později - ve středu 31. 10. - se konal na sále
staročeské hospody dětský halloweenský ples. Více
o plesu se dozvíte v rubrice MZŠ - Halloweenský ples.

Co bude...

Ve středu 26. 11. se bude konat beseda se spisovatelkou
Dankou Šárkovou. Tentokrát nás bude čekat tématický
večer – Všude žijí lidé. Začínáme v 19.00 hodin.
V měsíci prosinci, pro velký zájem, krásné večery a úspěš-
né povídání, navštíví  spolkový dům již známá Mgr. Hana
Szabad. Tentokrát se zaměří na soudek úplně něčeho jiné-
ho. Večerní povídání nese název „Tarot – cesta za sebe-
poznáním“ Na kouzelně příjemný večer můžete dorazit
4. 12. v 18.00 hodin.

Z kroužků Všeználků a Keramiky pro dospělé

Na kroužku se staršími máme pořád spousty práce po vy-
zkoušení různých malířských technik jsme si vyzkoušeli
například malování na textil. Dětičky si přinesly trička,
na která jsme společně tvořili překrásné obrázky. Jindy
jsme zase tvořili třeba z keramické hlíny nebo jsme si udě-
lali volnější hodinku, kdy si každý mohl utvořit, co chtěl
z jakéhokoli materiálu, který byl ve spolkovém domě
k dostání. S mladšími dětmi také nezahálíme. Vytvářeli

jsme krásné ježečky, keramické želvičky nebo třeba stoján-
ky na tužky či drobnosti v podobě ledních medvědů. Ani
v keramice pro dospělé práce nestojí. Všichni stále přichá-
zí s novými nápady. Moc se mi líbí, že „výtvarnice“ přijdou
s vlastním nápadem, který společně zrealizujeme. Kera-
mické výtvory jsou opravdu krásné a originální. A když
zrovna přijde chvíle bez nápadu - inspirujeme se podle
internetových stránek např. pinterest, fler apod. a nápady
hned naskočí zpět. Na všech třech tvořivých dílničkách
máme moc šikovné moc šikovné ručičky. Těším se na další
tvoření. Pomalu, ale jistě se blíží čas adventu a v tomto
ročním období je tvoření nejkrásnější. ☺
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

Hranický kras se rozkládá na obou březích řeky Bečvy
mezi obcemi Hranice, Teplice nad Bečvou a Černotín. Toto
nevelké krasové území o rozloze asi 5,5x4 km tvoří několik
ostrůvků devonských vápenců vystupujících z mladších
hornin. Hranická propast leží na pravém břehu Bečvy, pří-
mo naproti ní, na levém břehu řeky, se nachází doposud
největší známý jeskynní systém Hranického krasu – Zbra-
šovské aragonitové jeskyně. Ještě před tím, než jsem vyra-
zil do nitra tohoto unikátního území, tak jsem se trochu
blíže seznámil s prvně zmíněným městem a jeho památka-
mi. Město Hranice po staletí střežilo průchod Moravskou
branou, kudy vedla prastará Jantarová stezka z Pobaltí až
k Podunají. I když staletí setřela mnohé z jeho někdejší
starobylosti, uchovalo si ráz středověkého kolonizačního
sídla s řadou významných památek. Město, jehož historic-
ké centrum se rozkládá na pravém břehu Bečvy, bylo zalo-
ženo na místě starší vsi vlastně nadvakrát. Poprvé v roce
1276, záhy však bylo zpustošeno a nově založeno bylo
v roce 1282. Hranice byly zprvu majetkem premonstrátů
z Hradiska u Olomouce, později je drželi pánové z Cimbur-
ka a po nich pánové z Pernštejna. Za jejich působení byla
původní tvrz přestavěna na městský hrad, který byl opev-
něn hradbami a baštami s třemi branami. Hrad však byl
na konci 16. století téměř celý zbourán a na jeho místě vy-
rostl pozdně renesanční zámek s osmibokou věží a nádher-
nými arkádami, který je dodnes dominantou města. Objekt
byl v letech 1996-1998 kompletně zrekonstruován, arkádo-
vé nádvoří bylo zastřešeno, a od svého slavnostního otevře-
ní 24. října 1998 slouží nejen potřebám městského úřadu,
ale i pro pořádání kulturních a společenských akcí. Střed
města tvoří Masarykovo náměstí s barokním kostelem Stě-
tí sv. Jana Křtitele, postaveným v letech 1754-1763 podle
plánů architekta Františka Antonína Grimma. Před kos-
telem je do dlažby vsazena pamětní deska se jmény hranic-
kých měš�anů, kteří zde byli roku 1627 popraveni za účast
ve stavovském povstání. V rohu náměstí za chrámem stojí
za pozornost budova Staré radnice z roku 1528, ve které
dnes sídlí Městské muzeum. Na opačné straně náměstí se
tyčí morový sloup z 2. poloviny 19. století. Z centra města
mě vyvedla žlutá turistická značka, po které jsem dále přes
Sady Čs. legií pokračoval podél Bečvy ven z města. Asi
po půl hodině chůze jsem došel do Teplic nad Bečvou, obce
známé díky svým minerálním lázním, které jsou poprvé
zmiňované v roce 1520. První zděná lázeňská budova
s dřevěnou galerií byla postavena v roce 1711, v roce 1775
přibyla kaple sv. Peregrina, patrona nemocných. Největší-
ho rozvoje se lázně dočkaly po 1. světové válce, kdy zde
vyrostla řada sanatorií a penzionů. Stavby obklopuje lá-
zeňský park s uměleckými skulpturami a zákoutími vybí-
zejícími k odpočinku. Dominantu lázeňského údolí tvoří
most pro pěší postavený v roce 1967, ze kterého je možné
pozorovat bublinky oxidu uhličitého, volně vyvěrajícího
v korytě Bečvy. Hlavním léčebným prostředkem v lázních
je minerální voda s vysokým obsahem oxidu uhličitého,
která se po ohřátí užívá k vanovým koupelím. Prameny
kyselky vyvěrající na povrch nechal roku 1553 majitel pan-
ství Jan Kropáč z Nevědomí svést do kryté kamenné nádr-
že. V současnosti se kyselka čerpá z hlubokých vrtů a na
několika místech je možné ji i ochutnat – k tomu slouží
Kropáčův, Gallašův, Jurikův a Janáčkův pramen. V Tepli-
cích nad Bečvou, pouze pár kroků od lázeňského centra, se

Za Hranice do Hranického krasu

Teplice nad Bečvou z vyhlídky U sv. Jana

nachází podzemní kom-
plex jeskyní – Zbra-
šovské aragonitové
jeskyně. Unikátní jes-
kynní systém byl obje-
vený na přelomu let
1912-1913 a vznikl tzv.
hydrotermálním kra-
sověním, tedy působe-
ním uhličitých kyse-
lek. Hlubinné vývěry
těchto kyselek mají
„na svědomí“ nádher-

Zámek Hranice

nou podzemní výzdobu, kterou tu do bizarních tvarů vy-
kouzlil minerál aragonit (uhličitan vápenatý). K vidění tu
jsou zajímavé stalaktity, keříčkovité drúzy či tzv. gejzírové
krápníky, kuželovité útvary se středovým kanálkem
uvnitř, kterým probublávala kyselka nahoru. Díky teplým
výronům kyselky a oxidu uhličitého se zde udržuje stálá
teplota 14-15°C, a tak jsou Zbrašovské aragonitové jesky-
ně nejteplejšími veřejně přístupnými podzemními prostora-
mi u nás. Po prohlídce jeskyní jsem se vydal na pravý břeh
řeky Bečvy, po kterém jsem pokračoval až k železniční sta-
nici Teplice nad Bečvou. Odtud jsem vystoupal na zalesněný
vrch Hůrka se stejnojmennou národní přírodní rezervací
o rozloze 37,45 ha, vyhlášenou v roce 1952. Její součástí
je Hranická propast, která vznikla působením zdejším ky-
selky. V případě Hranické propasti vyleptala dutinu ve vá-
penci natolik, že došlo ke zřícení tenkého stropu a otevře-
ní dutiny na povrch. Jícen propasti je dlouhý 104 m, širo-
ký 34 m a hluboký 69,5 m. Jeho zdánlivé dno tvoří zelené
jezírko, ale propast pokračuje podstatně hlouběji obřími
prostorami zatopenými kyselkou. První neúspěšné pokusy
o změření hloubky vody v propasti jsou popsány již v roce
1580 a trvaly až do poloviny 20. století. S ohledem na pro-
fil propasti nemohlo být z hladiny jezírka dosaženo více
než 36 m hloubky, jak zjistil už v roce 1902 učitel J. V. Šin-
del spouštěním závaží z lo	ky. Průlom nastal až s nástu-
pem systematického potápěčského průzkumu, který byl za-
hájen v roce 1963. Nejhlubší ponor uskutečnil roku 2015
Krzysztof Starnawski do hloubky 265 m. Dálkově ovláda-
ný robot ROV pak v září 2016 sestoupil do rekordní hloub-
ky 404 m, čímž se Hranická propast stala nejhlubší zato-
penou propastí na světě. Její celková hloubka činí 473,5 m,
avšak jejího dna nebylo zatím ani zdaleka dosaženo.
Od propasti jsem se pak okolo reliéfních pozůstatků hradu
Svrčova a přes vyhlídku U Svatého Jana vrátil zpět
do Hranic. Z cest Vás všechny zdraví

Martin Jarolímek



 

 LÉKAŘ A VY • Zloději, kleptomani a hromadiči

V předvánočním shonu za dárky slyšíme každo-
ročně varování před zloději v metru, na trzích,

v obchodech. Jejich cílem jsou cizí plné peněženky, drahé
zboží v obchodech, prostě snadný zisk. Ne tak kleptomani.
Jejich cílem jsou obvykle bezcenné předměty, a pokud by
na stole ležela peněženka a tužka, asi by zmizela právě
ta tužka. Podobně jako alkoholik má v první fázi velkou
chu�, tak i kleptoman má velkou touhu něco zcizit a není
schopen ji potlačit. Stupňuje se nervozita a úzkost, a když
se konečně podaří něco sebrat, třeba rtěnku z kabelky ko-
legyně, dojde k uspokojen a v odborné literatuře se tomu
dokonce říká kleptomanický orgasmus. Důležitý není zci-
zený předmět, ale samotný akt krádeže. Uspokojení trvá
různě dlouhou dobu. Další nutkavá touha něco ukrást
může přijít za měsíc, za týden ale i denně. U alkoholika
postupně roste tolerance a zvyšuje se touha po vyšší dávce,
u kleptomana je to dost podobné. Vybírá si místa, kde se
krade obtížněji, kde je adrenalin s možností odhalení vyš-
ší. Stejně jako alkoholik, který si řekne že už pít nebude
a pak selže, i kleptoman má výčitky, že krást se nemá
a omlouvá je tím, že zcizené věci přece nemají žádnou hod-
notu. Obvykle se ale z této duševní poruchy postupně vyví-
jí depresivní choroba. Někde uvnitř kleptoman, na rozdíl
od zloděje, krát nechce, je to nemorální, ale nutkání je vět-
ší než jeho síla vůle. Touto psychickou poruchou trpí asi
sedm procent lidí, častěji postihuje ženy. Příčina není zcela
jasná, může to být spojeno s evolucí, ve které ženy měly
postavení sběraček, může jít o hromadění jiného napětí,
které si tím kompenzují, například agrese, sexuální problé-
my, nedostatek pozornosti partnera... Za kleptomanií se
často snaží schovat opravdoví zloději. Jejich rozlišení může
dát jen pečlivé psychiatrické vyšetření. Zloději jde o peněž-
ní hodnotu nebo užitečnost věci, častěji má komplice
a akce je plánovaná. Kleptoman dělá vše sám a impulzivně,
stačí vidět otevřenou kabelku a už ...Nikde se tím nechlubí
a o jeho poruše často neví ani jeho životní partneři. Ukra-
dené věci nepoužívá, bu	 je hromadí, nebo vyhodí, někdy
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i vrací na místo. Kleptomanie je nutkavá impulzivní poru-
cha a má blízko k tzv. obsedantně-kompulzivní poruše. Jde
o neustále se vracející nutkavé myšlenky k provádění něja-
kého rituálu. Například „čističi“ si musí neustále mýt
ruce, „kontroloři“ se stále musí ujiš�ovat, že zavřeli vodu,
vypnuli plyn, zamkli dveře..., nejčastější jsou „aranžéři“,
kteří musí mít předměty na stole nebo ve skříni přesně
srovnané. Kleptomanii je podobné i patologické hromadění
věcí. Ne každý „hromadič“ došel ke své nemoci stejnou
cestou. Někdy se jedná o čistou psychózu, kdy může člověk
slyšet hlasy, že když nebude hromadit třeba noviny, stane
se něco zlého. A tak je sbírá u popelnic a nosí domů, nebo
igelitové tašky s jiným odpadem. Někdo vyhodí něco, co
následně potřebuje, a tak už nikdy nic nevyhodí. Někdo
zažil situaci za války, kdy nebyl cukr, mouka, a tak hroma-
dí zásoby na horší časy. Hromadiči mají obvykle své byty
nebo domy totálně zaskládané nepotřebným harampádím,
mezi kterým jsou uličky sotva na projití, někdy se neve-
jdou ani do postele. U starých lidí může být spouštěčem
hromadění deprese, úmrtí partnera nebo demence. Těmto
lidem je obtížné pomoci, stane se, že během případné hospi-
talizace rodina dům nebo byt uklidí. Ale ztráta toho,
co člověk dvacet let shromaž	oval, může vést i k sebevraž-
dě. Ovšem svoboda jednoho končí s omezením svobody dru-
hého, okolí takového bytu nebo domu je často zamořeno
zápachem, krysami... Pokud nemocný člověk hromadí zví-
řata, jsou často v bídném stavu a jedná se o bezděčné týrá-
ní. Konzumní způsob života západní civilizace ale vede ke
hromadění zbytečných věcí i mladé lidi. Podprahové rekla-
my je stále ujiš�ují, že když si koupí ještě tohle a tohle,
budou š�astnější. Samostatnou kapitolou je hromadění di-
gitálních dat. Před nastávajícími svátky zkusme udržet
svá nutkání na uzdě, připus�me si, že to nebudou přede-
vším svátky hojnosti, ale hlavně klidu a pohody, a� si
v těch reklamách říkají, co chtějí.

Klidný čas adventu nám všem
přeje Drsvo.

SEDMNÁCTÝ LISTOPAD

V týdnu před stoletým výročím
vzniku Československé republi-
ky byla v ČT zveřejněna anketa,
kdy se redaktoři ptali mladých
lidí, co že je to za den, ten dvacá-
tý osmý říjen. Nebylo jich mno-
ho, kteří věděli. Od listopadu
1989 uplyne příští rok třicet let.
V naší obci byl v tenhle důležitý
den zasazen pamětní strom. Ne-
bude nám vždy připomínat jen vznik našeho státu před sto
lety, ale všechna ta důležitá data v celé jeho historii. A den
jeho zasazení nám bude snad vždycky připomínat den, kdy
jsme konečně po letech normalizace začali zvedat hlavu.
Potlučená záda dětí na Národní třídě nám pomohla narov-
nat i naše ohnuté hřbety. Na Národní třídě mluvila tento
víkend řada lidí o tom, co jim z té pohnuté doby plné emocí
nejvíce utkvělo paměti. Přenesu-li se zpátky, asi nejvíc se
mi vybaví přenos z Letenské pláně. Dívali jsme se na tele-
vizi a mě tekly po tvářích slzy. Náš tehdy malý Kuba se mě

ptal, proč pláču.  „Protože konečně můžeme to, co si mys-
líme, říkat i nahlas.“  A on se se svou dětskou bezelstností
zeptal: „A řekneš to?“ A z téhle cesty nechci nikdy uhnout,
venkoncem jsem mu to slíbila. Evas
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Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

RS – Benešov 5:13 a drtivá výhra
Béčka nad Mníškem 16:2!
Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Poj	-
me se podívat na naše výsledky v uplynulém měsíci a dále
na konci tohoto článku najdete pozvánku na vánoční tur-
naje. Nelze začít jinak než zápasem našeho Áčka proti Be-
nešovu o první místo v tabulce. Již titulek tohoto článku
naznačuje, že to byl bohužel zápas pouze jednoho muže
proti velké síle soupeře. RS = Radek Srch! Radek si v krás-
ných zápasech poradil se všemi z Benešova, včetně junior-
ské reprezentantky Kristýny Pěnkavové! Bohužel nikdo
z ostatních už jsme Radkovi nedokázali sekundovat a tak
jsme utrpěli porážku 5:13. Dále se musím zmínit o výkonu
našeho Béčka s Mníškem. Tam všichni podali maximální
výkony a odměnou nám byla zasloužená drtivá výhra
v poměru 16:2. Céčko již začíná naplňovat své ambice
a stoupá tabulkou vzhůru. Zapomenout nesmím ani na
Déčko, které podává sympatické výkony. ☺

„A“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. B:
Slavoj Obecnice – Mníšek pod Brdy „C“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 2, Hála 3, Srch 3, Tůma 2, Petráň 1)
Slavoj Obecnice – ST Benešov „A“ 5:13
(body Obecnice – Srch 4, Hála 1)
TJ Broumy – Slavoj Obecnice 8:10
(body Obecnice – čtyřhry 2, Srch 4, Tůma 2, Brabenec 1, Petráň 1)
SK Březnice „B“ - Slavoj Obecnice 12:6
(body Obecnice – Srch 3, Tůma 2, Petráň 1)
Tabulka :

1. ST Benešov A 8 8 0 0 0 101:43 24
2. SK Březnice B 8 6 1 1 0 91:53 19
3. TJ Sokol Hudlice B 8 6 0 2 0 87:57 18
4. TJ Slavoj Obecnice A 8 6 0 2 0 80:64 18
5. TJ Spartak Rožmitál 8 5 2 1 0 85:59 17
6. TJ Spartak Čenkov 8 4 0 4 0 67:77 12
7. TTC Kladno D 8 3 1 4 0 74:70 10
8. TJ Broumy 8 3 0 5 0 70:74 9
9. TJ Sokol Hořovice B 8 2 1 5 0 54:90 7

10. TJ Sokol Mníšek p. B. C 8 2 0 6 0 66:78 6
11. TJ Sokol Žebrák 8 0 1 7 0 52:92 1
12. TJ Sokol Králův Dvůr B 8 0 0 8 0 37:107 0

„B“ tým, Krajská soutěž 2. třídy sk. A:
Slavoj Obecnice „B“ – Mníšek pod Brdy „B“ 16:2
(body Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 4, Steiner P. 3,
Herink 3, Steiner F. 2, WO 2)
Slavoj Obecnice „B“ – TTC Kladno „C“ 7:11
(body Obecnice – čtyřhry 1, Steiner Fr. 2, Steiner Petr 2,
Lukeš 1, WO 1)
Sokol Lány „B“ – Slavoj Obecnice „B“ 13:5
(body Obecnice – Steiner Fr. 1, Steiner Petr 1,
Pilecký 1, WO 2)
Sokol Rudná – Slavoj Obecnice „B“ 16:2
(body Obecnice – Lukeš 1, Pilecký 1)
Tabulka :

1. Sokol Rudná A 8 8 0 0 0 106:38 24
2. Sokol Nižbor 8 7 0 1 0 81:63 21
3. TTC Kladno C 8 6 0 2 0 86:58 18
4. KST Rakovník D 8 5 2 1 0 82:62 17
5. STC Slaný A 8 5 1 2 0 70:74 16
6. TJ Sokol Mníšek p. B. B 8 5 0 3 0 71:73 15

7. Sokol Lány B 8 3 0 5 0 70:74 9
8. TJ Sokol Hředle 8 2 0 6 0 69:75 6
9. TJ Sokol Stochov Honice 8 1 3 4 0 67:77 6

10. TJ Slavoj Obecnice B 8 1 1 6 0 56:88 4
11. TJ Sokol Buštěhrad 8 1 0 7 0 58:86 3
12. TSM Kladno 8 0 1 7 0 48:96 1

„C“ tým, Regionální přebor 2. třídy:
Slavoj Obecnice „C“ – SK Březnice „D“ 11:7
(body Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 4, Burian 2, Vinš 1,
Podsedník 1, Král 1)
SK Chraštice „B“ – Slavoj Obecnice „C“ 7:11
(body Obecnice – Vinš 4, Podsedník 3, Král 3, Šefrna 1)
Drahlín „B“ – Slavoj Obecnice „C“ 3:15
(body Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 4, Brabenec 4,
Vinš 3, Podsedník 2)

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy:
TTC Příbram „B“ - Slavoj Obecnice „D“ 15:3
(body Obecnice – čtyřhry 1, Krátká 1, Steinerová 1)
Slavoj Obecnice „D“ – Spartak Rožmitál „C“ 3:15
(body Obecnice – Eršil 2, Krátká 1)

Terka Krátká slavila vítězství v tomto zápase s Hylmarem
z Rožmitálu.

Tabulka :
1. SK Březnice D 5 4 0 1 0 68:22 12
2. TJ Sok. Hluboš-Paseky B 5 4 0 1 0 62:28 12
3. TJ Slavoj Obecnice C 5 4 0 1 0 60:30 12
4. TJ Sokol Voznice B 5 4 0 1 0 58:30 12
5. TTC Příbram B 5 3 0 2 0 54:36 9
6. TJ Sokol Drahlín B 4 2 0 2 0 38:34 6
7. TJ Spartak Rožmitál C 4 2 0 2 0 38:34 6
8. TJ Slavoj Obecnice D 4 1 0 3 0 24:48 3
9. TJ Sokol Příbram D 4 1 0 3 0 21:51 3

10. SK Chraštice B 4 0 0 4 0 22:50 0
11. SK Březnice E 5 0 0 5 0 3:85 0

Pozvánka na příští zápasy Slavoje do tělocvičny
ZŠ Obecnice:
24. 11. od 13.30 h. TJ Slavoj Obecnice „B“ – TSM Kladno
24. 11. od 17.00 h. TJ Slavoj Obecnice – Spartak Rožmitál
25. 11. od 10.00 h. TJ Slavoj Obecnice – Spartak Čenkov
25. 11. od 13.00 h. TJ Slavoj Obecnice „B“ – Sokol Buštěhrad

Pozvánka na vánoční turnaje:
opět po roce nás již za měsíc čekají oblíbené vánoční tur-
naje pro neregistrované v naší Staročeské hospodě.
Proto si v kalendáři zarezervujte termín 28. 12. 2018.
Turnaje budou jako v loňském roce jak pro děti, ženy
i muže. Konkrétní časový harmonogram uvedeme v příš-
tím zpravodaji. Budeme se na Vás všechny těšit.

Zdeněk Petráň
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

DOROST

20. 10. 2018
Pičín/Obecnice – Petrovice/Krásná Hora 3:4 (0:3)
branky: Krátký 2, Locker
Kupči - Velebil, Polák, Prokeš, Novotný - Zapletal, Krát-
ký, Kohout, Locker - Šefl, Vrátník
Střídali: Hronza, Janák, Čermoch, Šika, Rakovský, Dieneš
Odmakané utkání, ve kterém jsme sahali po bodu. Druhá
půle měla z naší strany kvalitu a na hřišti byla vidět snaha
utkání zlomit, bohužel se nám obrat dokonat nepodařil.

28. 10. 2018
Dolní Hbity/Zduchovice – Pičín/Obecnice 1:1 (0:0)
branka: Hronza
Dieneš O. - Simmer, Dieneš J., Rakovský, Novotný - Zaple-
tal, Krátký, Hronza, Locker - Šefl, Vrátník
Odedřené utkání, ve kterém jsme uválčili, proti tvrdě hra-
jícímu soupeři, zasloužený bodík.

4. 11. 2018
Pičín/Obecnice – TJ Sokol Jesenice 1:10 (1:7)
branka: Kohout
Zapletal - Velebil, Polák, Prokeš, Rakovský - Vrátník,
Krátký, Hronza, Locker - Šefl, Kohout
Střídali: Simmer, Čermoch, Šika, Novotný, Dieneš
Těžké utkání, proti výborně hrajícímu soupeři, který nám
nedal sebemenší šanci na dobrý výsledek. Prvních deset
minut bylo vyrovnaných, ale pak se hosté rozjeli a my jsme
byli všude o chvilku později. Snaha se našim borcům upřít
nedá, nicméně kvalita byla u hostujícího týmu.

ŽÁCI

21. 10. 2018
TJ Ligmet Milín – Obecnice/Pičín 0:4 (0:2)
branky: Prokeš 2, Roušal M., Strniště
Kupči - Štamberk, Polák, Holubec, Kadlec - Locker, Roušal
M., Prokeš, Roušal P. - Ježek - Strniště
střídali: Papst, Novotný, Flohsová, Hronza, Skrip
Velmi hezké utkání, které bylo o nasazení a vůli podstupo-
vat tvrdé souboje. Vše se hrálo v rychlosti převyšující okres-
ní parametry. První branka padla po rohovém kopu. Centr
dokázal soupeř odkopnout mimo vápno, ale výborně hrají-
cí Tomáš Prokeš si míč vybojoval, přešel přes dva soupeře

a tvrdou ranou překvapil domácího brankáře. Druhá bran-
ka padla po naší kombinaci, kterou zakončoval střelou do
protipohybu brankáře Jenda Strniště. Naše záložní řada
přehrávala zálohu soupeře a to byl klíč k úspěchu. Byli
jsme silnější v soubojích, tím pádem jsme ubojovali nespo-
čet míčů, ze kterých jsme ohrožovali domácí branku.
Samozřejmě přicházely i chybičky, hlavně po naší pomalé
rozehrávce, naštěstí domácí žádnou ze svých akcí nedotáh-
li do brankového konce. Druhou půli jsme přidali další dvě
branky, které byly obdobné. Obě vznikly po nedorozumění
v milínské obrané řadě, kde byl gólman mimo svou svaty-
ni. Naším výborným presinkem jsme získali míč a pohodl-
ně jsme ho nakopli do prázdné brány. Poprvé se to povedlo
Tomovi Prokešovi po krásné přihrávce Vojty Kadlece
a podruhé Márovi Roušalovi. Domácí hrozili střelbou
z poza vápna, kterou výborně chytající Honza Kupči doká-
zal s bravurou řešit. Odehráli jsme výborné utkání, které
se muselo líbit.
28. 10. 2018
Obecnice/Pičín – SK Litavan Bohutín 2:1 (2:1)
branky: Roušal P. 2
Matějka - Kočárek, Polák, Holubec, Oktábec - Locker,
Papst, Prokeš, Roušal P. - Ježek - Strniště
střídal: Hronza

(pokračování na str. 13)
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Hrálo se na těžkém terénu a za deštivého počasí a vše na-
povídalo tomu, že to bude spíše boj, než fotbal. Je na místě
zmínit, že soupeř přijel pouze s devíti hráči, ale i tak byli
našim borcům kvalitním soupeřem. První branku vsítili
hosté po nedorozumění Kuby Poláka s Jon	ou Matějkou.
Jon	a vybíhal na vysoký míč a Kuba ho těsně před ním
tečoval. Bohužel se míče zmocnil útočný hráč Bohutína a
prázdnou bránou nepohrdl. Od té doby se hrálo výhradně
na svatyni hostů, ale ke gólu vždy kousek chybělo. Bu	
jsme situaci překombinovali, nebo jsme pálili těsně vedle.
Naštěstí nás vysvobodil výborně hrající Pá�a Roušal, kte-
rý dvakrát chladnokrevně propálil brankáře hostů z pra-
vého křídla. Vítězná branka padla minutu před vypršením
hrací doby, přesto si troufnu tvrdit, že jsme vyhráli zaslou-
ženě.

3. 11. 2018
SK Jince 1921 – Obecnice/Pičín 1:8 (0:4)
branky: Matějka 3, Roušal M., Roušal P., Prokeš, Ježek,
Štamberk
Kupči (Skrip) - Štamberk, Polák, Holubec, Kadlec - Papst,
Roušal M., Prokeš, Roušal P. - Ježek - Matějka
střídal: Strniště, Locker, Kočárek, Novotný, Flochsová,
Hronza
Do utkání jsme nastoupili s tím, že soupeři nepůjčíme míč
a budeme hrát rychlý kombinační fotbal. Kluci vlítli na
hřiště jako uragán a plánu se snažili držet. Hráli jsme líbi-
vou hru, ve které nechyběly kombinace, zakončení a po
ztrátě míče aktivní presink. Častým prostřídáváním hra
postupně upadala a hosté začali vystrkovat růžky. Jakmile
byla na hřišti základní jedenáctka, vše se vrátilo k našemu
totálnímu fotbalu, kde nám soupeř dělal tréninkového spa-
ringa. Výsledek je pro domácí ještě milosrdný. Opět jsme
zahodili mraky brankových příležitostí, ve kterých nám
chyběl klid v zakončení. Přesto si naši borci za předvede-
nou hru zaslouží pochvalu.

10. 11. 2018
Obecnice/Pičín – TJ Sokol Drahlín 12:0 (5:0)
branky: Matějka 3, Ježek 2, Roušal M., Prokeš, Novotný,
Flochsová, Strniště, Papst, Polák
Kupči - Štamberk, Polák, Holubec, Kadlec - Papst, Roušal
M., Prokeš, Roušal P. - Ježek - Matějka
střídal: Strniště, Locker, Kočárek, Novotný, Flochsová,
Hronza, Skrip

(dokončení ze str. 12)

Předposlední podzimní utkání jsme odehráli proti Drahlí-
nu, který měl být pouze tréninkovým soupeřem...a také
byl. Od prvního hvizdu jsme hosty zatlačili a za půlku je
pouštěli sporadicky. Hráli jsme hezký kombinační fotbal
ve kterém jsme se nutili do koncovky. Bohužel naše pro-
duktivita nebyla moc valná. V první půli jsme zakončili
dvacetkrát a vsítili "pouze" pět branek. Věřím, že v těžších
utkáních nás koncovka podrží více. Ve druhé půli drahlín-
ští odpadli a utkání pouze z povinnosti dohrávali. Jubilej-
ní stou branku vstřelil Kuba Polák, z čehož měl největší
radost táta Radek, který na příští utkání zajiš�uje pohoš-
tění. ☺ Slavooooj!!!

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice

trenér mládeže

Kuba Polák, který vsítil jubilejní stou branku v sezóně. ☺
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Zasazení pamětní lípy v Obecnici
Zasazení pamětní lípy u příležitosti 100 let vzniku naší republiky konané v sobotu 17. listo-
padu 2018 o státním svátku Dne boje za svobodu a demokracii.

Průvod obecnických a osečských občanů v čele se čle-
ny SDH Obecnice ve slavnostních uniformách, se stát-
ním a obecními prapory, se starostou obce Josefem
Karasem, vyšel 17. listopadu 2018 v deset hodin
od Obecního úřadu v Obecnici k obecnickému hřbitovu,
kde měla být lípa na určeném místě vysazena. Po pří-
chodu na místo starosta seznámil přítomné s progra-
mem slavnostního aktu. Poté zazpívaly děti Masarykovy
základní školy v Obecnici českou hymnu. Starosta Josef
Karas přednesl projev k výročí 100 let vzniku naší re-
publiky a zmínil i významné datum dne, kdy je pamětní
strom vysazen. Lípu za odborné pomoci zahradníka
pana Martina Brokeše zasadili obecničtí skauti a děti
z MZŠ. Poté za zvuku trubky Štěpána Marka odhalili ká-
men z brdských lesů, na kterém je umístěna deska s při-
pomínkou této slavnostní události. Členové hasičského
sboru z Obecnice ke kameni položili věnec.

Všichni účastníci slavnostního zasazení pamětní lípy
na závěr zazpívali oblíbenou píseň našeho prvního
presidenta Tomáše Garrigue Masaryka Ach synku, syn-
ku. Starosta obce Josef Karas poté poděkoval všem
přítomným za účast a ochotu zúčastnit se této význam-
né akce. bs
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K 17. listopadu
Od roku 2000 v den 17. listopadu slaví Česká republika

státní svátek Den boje za svobodu a demokracii. Před ro-
kem 2000 měl 17. listopad statut významného dne a po svě-
tě po světě byl známý jako Mezinárodní den studenstva.
U nás v České republice se tento den vztahuje ke dvěma
historickým milníkům, které od sebe dělí půl století. Jedná
se o uzavření českých vysokých škol v roce 1939 a začátek
sametové revoluce v roce 1989.

Sedmnáctý listopad je rovněž Mezinárodním dnem stu-
denstva a odkazuje právě na události v protektorátu roku
1939. Pražská demonstrace po pohřbu studenta Jana Ople-
tala 15. listopadu 1939, který podlehl následkům střelné-
ho zranění. Zranění utrpěl během násilného potlačení ti-
ché demonstrace studentů u příležitosti 21. výročí vzniku
Československa, která přerostla v protiokupační protesty.
V noci ze 16. na 17. listopad provedly nacistické bezpečnos-

tí složky razie v Praze, Brně a Příbrami, s cílem dopadnout
vedoucí studentských organizaci a internovat ostatní stu-
denty. Devět představitelů studentských vůdců (Josef Ada-
mec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bed-
řich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Vác-
lav Šafránek a Jan Weinert) bylo bez soudu popraveno
v Ruzyňských kasárnách.

Půlstoletí staré události si občané připomněli také v roce
1989, kdy povolené pietní shromáždění studentů přerostlo
v protirežimní demonstraci, jež byla nelítostně potlačena.
Akce odstartovala tzv „sametovou revoluci“, která vedla
ke svržení totalitního režimu v Československu.

Svátek se slaví jako připomenutí dvou událostí moder-
ních českých dějin spojených se studenty českých vyso-
kých škol.

bs red


