
Pomalu končí další rok, na adventním věnci je už zapá-
lená druhá svíce, trouby v kuchyni jsou rozpálené době-
la a voní všude vánoční cukroví. Krabice se naplňují
množstvím různých druhů. Sbíhají se sliny a ve mně to
vyvolává vzpomínku na dětství. Každé Vánoce jsem
mámě doma pomáhal vyrábět pracny, rohlíčky, linecké,
sněhové…  A právě sněhové jsem měl moc rád, zdárně
jsem ujídal už při pečení. Mělo to za následek, že jsem
byl jako nezdárný pomocník vykázán z kuchyně. Krabi-
ce s mým oblíbeným, na jazyku se rozplývajícím, byla
uložena ve špajzu až na tu nejhořejší polici a dozadu ke
stěně, aby prý něco zbylo na Vánoce. S postupujícím vě-
kem jsem se snažil konzumaci sladkého vánočního cuk-
roví omezit.  Těžko se po novém roce váha dostává na
předvánoční stav. Objevil jsem nové svody, manželka
kupovala na Vánoce na stromek krabice želé, jak za sta-
rých časů je před námi do spíže uložila na horní polici
a pravidelně kontrolovala, jestli krabice není porušená.
Ovšem kontrola probíhala pouze zepředu. Když se chys-
tala želé ze spíže vyndat a nachystat k pověšení, dochá-
zelo ke zděšení. Krabice prázdná, umělecky odborně ote-
vřená zezadu. Museli jsme se přiznat oba, já i syn Kuba.
Chodil na želé také, když objevil, že se k němu zezadu
nenápadně dostane. U nás se poté začaly na stromek
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věšet ozdoby většinou vlastnoručně vyrobené nebo jen
z přírodních materiálů, dřevěné, slaměné či papírové
a podobně. Cukroví se peče jen pomálu, některé druhy
dodávají známé a kamarádky. Vánoční doba by měla být
nejen o cukroví. Měla by být o tom, že se lidé spolu se-
jdou, že se budou mít rádi a možná se trochu zamyslí
nad smyslem svého žití. Snad se i stává, že v čase vá-
nočním nikdo nikomu nezávidí, lidé se přestávají nená-
vidět a pomáhají si dobrými skutky. Vždy� i ta kočka se
psem se tak chovají. No spíš se tak chovali kdysi u nás
doma. Manželka dala mísu s cukrovím baleném v po-
zlátku na piáno, protože naše jezevčice Senta si pro něj
lezla rovnou na stůl. Přesto jsme každý den nacházeli
pod piánem zbytky pozlátka. Povídám ženě: „Já to ne-
dělám, fakt, ale neříkej mi, že jezevčík vyleze na piáno
a bere si cukroví sám“. Nedalo nám to a chodili jsme
tajně sledovat, co se děje v pokoji. Až jednou. Senta si
stoupla před piáno a toužebně hleděla k míse s cukro-
vím. Náš kocour Mates na ni chvíli koukal, poté vysko-
čil nahoru a packou vyhazoval cukroví jezevčici pod
čumák. Prostě kouzelný čas vánoční, když se tak může
chovat pes s kočkou, proč ne my, lidi, že? Proto vám
přeji hezký, pohodový a kouzelný čas vánoční.

bs

Tradiční zpívání
u vánočního stromu

na Štědrý den
24. prosince 2018,

začínáme ve 22 hodin

Srdečně zveme všechny
obecnické, osečské i přespolní.

PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT
KOLEDY.

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám popřál
krásné a radostné prožití svátků vánočních
v kruhu své rodiny a do nového roku 2019
vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.

Josef Karas, starosta



2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
zanedlouho přivítáme konec roku, a proto mi
dovolte malé ohlédnutí zpět. Protože ten letoš-
ní rok byl rokem voleb do obecních zastupitel-
stev, vrátím se zpět o čtyři roky a shrnu čin-

vební povolení. Zde ale narážíme na problém s financová-
ním, nebo�  jsou zde , vzhledem k délce kanalizace, vysoké
finanční náklady na odkanalizování jednoho obyvatele,
než které má v podmínkách poskytovatel dotace. Plánuje-
me též dokončit zateplení a výměnu oken na bývalé budově
MŠ. Z dalšího to je dokončení územního plánu obce, opra-
vy místních komunikací. Mimo tyto investiční akce je před
zastupitelstvem úkol vypořádání se s odpadovým hospo-
dářstvím, kdy zákon počítá do roku 2024 s ukončením
skládkování odpadu. Velkou pozornost bude zapotřebí ob-
rátit na sociální oblast a dále na propagaci obce.

Závěrem tohoto ohlédnutí bych rád poděkoval zastupite-
lům za jejich práci ve prospěch obce v uplynulém volebním
období. Poděkování patří všem občanům a složkám, kteří
se na chodu obce podíleli.

Zvláštní dík patří našim hasičům, kteří bez ohledu na
svůj volný čas pomáhali při požárech, povodních a jiných
složitých  situacích.

Pyžamový ples

Od pondělí 7. ledna 2019 začne na OÚ Obecnice probíhat
předprodej vstupenek na pyžamový ples, který se usku-
teční v pátek 25. ledna 2019. Cena vstupenky je 100 Kč.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Od 1. ledna 2019 vyhlašuje OÚ Obecnice veřejnou
sbírku na pomoc pro našeho občana, kterého postihl
požár rozestavěného rodinného domu dne 14. 11. 2018.
Příspěvky je možno zasílat  na zvláštní bankovní účet
č. 115-8422420247/0100 vedeného u KB Příbram. Dále
je možno přinést příspěvek v úřední dny na Obecní úřad
Obecnice do pokladničky v hotovosti.
Konání sbírky je od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.

Josef Karas, starosta

nost obecního úřadu za poslední volební období. Bylo zbu-
dováno multifunkční hřiště, které nahradilo již nevyužíva-
ný hokejový stadion, provedeno bylo odkanalizování Ose-
če. V jedné akci spolu s kanalizací byl do Oseče přiveden
i  obecní vodovod a došlo k provedení intenzifikace ČOV.
V rámci zvýšení bezpečnosti chodců v Obecnici, zejména
dětí, které dochází do mateřské a základní školy, byla upra-
vena křižovatka na návsi, vybudovány byly nové chodníky
a v této části i nové veřejné osvětlení.

V Oseči jsme vybudovali za autobusovou zastávkou  dět-
ské hřiště. Po dlouhých jednáních se obci podařilo zakou-
pit od církve budovu fary. Byl vypracován projekt na její
rekonstrukci a v současné době, zde již probíhají stavební
práce. Z celého objektu vznikne centrum celoživotního
vzdělávání Podbrdského regionu, které budou moci na-
vštěvovat jak děti tak i dospělý z celého regionu. Zakou-
pen byl traktor s čelní sněhovou radlicí a sypačem. Dokou-
pen byl nosič kontejnerů, který najde své uplatnění na
sběrném dvoře. Na jeho výstavbu je již, na základě výběro-
vého řízení, vybrán dodavatel. Stavba proběhne v první
polovině příštího roku. Toto jsou velké investiční akce.
Mimo to byly prováděny drobnější opravy a údržba obecní-
ho majetku (oprava smuteční síně na hřbitově, oprava
některých komunikací, údržba zeleně a další).

A co nás čeká v dalším období? Dokončení přestavby fary,
výstavba sběrného dvora, rekonstrukce vodovodního
řadu, oprava budovy obecního úřadu. Dále rekonstrukce
mostů a opravy komunikací poničených letošní povodní,
která nás zasáhla v květnu. Z dalšího je to revitalizace ze-
leně v obci (úprava parku u prodejny COOP, údržba stro-
mů v obci a další). V plánu je i výstavba kanalizace - její
V. etapa, směrem na Octárnu. Ta je ve fázi projektu pro sta-

XV. PYŽAMOVÝ
BÁL

pátek 25. 1. 2019 v 19 hodin
ve Staročeské hospodě v Obecnici

Hraje skupina STATIC
Vstup 100 Kč.

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě.

NOČNÍ ÚBORY či MASKY VÍTÁNY!

Tradiční TANEČNÍ PŘEKVAPENÍ
a SOUTĚŽE ☺

Srdečně Vás zve OU Obecnice
a Divadelní soubor Skalka

VZPOMÍNKA

Dne 23. 12. 2018 by oslavil
75. narozeniny František Neliba.

Stále vzpomíná družka Marie
a dcery Romana a Andrea s rodinami

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,

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

Obecní úřad Obecnice

VZPOMÍNKA

Dne 23. 12. 2018 uplyne 5 let,
co nás opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček František Havelka.

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
tento měsíc začal v podstatě hodně tragicky. Ve středu
14. listopadu se nám v 19:13 na hasičárně rozezněla siré-
na. Tímto jsme byli svoláni na požár domu zde v Obecnici.
Jak asi všichni víte, jednalo se o dům v části Nových cha-
lup, kde je nová zástavba. Při příjezdu už byl objekt v pl-
ném hoření, jak v podkroví, tak už i v obytných prosto-
rách. A tak se hned začalo i s ochlazováním okolí, u které-
ho hrozilo, že by oheň mohl přeskočit. Mezi tím se sjeli
i ostatní sbory. Naše jednotka ještě zřídila tankovací mís-
to, které bylo již tradičně u hydrantu pod školou. Asi po
hodině se nám podařilo požár lokalizovat a začalo dochá-
zek k dohašování různých ohnisek. Vzhledem k tomu mu-
sela být stržena veškerá krytina na střeše. Po příjezdu vy-
šetřovacího důstojníka musel být rozebrán i krb. Po celko-
vém dohašení se muselo celé požářiště až do rána ohlídat.
To tedy byla opět práce pro nás, kde jsme se snažili všichni
nějak prostřídat.

Na státní svátek 17. listopadu jste určitě zaregistrovali,
že se v naší obci sázela Pamětní lípa na počest 100. výročí
republiky. I zde jsme byli hodně vidět, nesli jsme prapory
a pamětní věnec. Celý průvod vycházel od obecního úřadu
v 10 hodin. Po příchodu na místo u hřbitova jsme se seřa-
dili podle daného pořadí a čekali na další postup. Vlastně
jsme nebyly jen vidět, ale i slyšet. Pomocí naší aparatury,
kterou postupně nakupujeme, jsme celou akci ozvučovali.

Nakonec bych dal pár rad, aby u vás na Vánoce nehořelo...
Adventní věnce
Požáry adventních věnců jsou poměrně časté a hasiči se
s těmito případy setkávají každý rok. Pamatujte, že
adventní věnce se svíčkami, které nejsou opatřeny nehoř-
lavou podložkou bránící kontaktu svíčky s věncem, jsou
určeny pouze k dekoraci a v žádném případě bychom je ne-
měli zapalovat. Riziko, že nám pak věnec vzplane, je příliš
vysoké. Rizikové jsou také věnce, které si lidé dělají sami
doma. Každoročně řeší hasiči požáry adventních věnců, na
kterých byl například špatně přilepený držák na svíčku,
nebo bylo moc chvojí kolem svíček, které se následně vzní-
tilo.
Vánoční stromečky
To samozřejmě platí i pro vánoční stromky. Někdo má rád
klasické svíčky na stromečku. Jedná se však o otevřený
oheň a vznícení jehličí či záclony je otázkou okamžiku
a neštěstí je hotové. Tam, kde budete používat elektrické
svíčky, kupujte raději značkové výrobky, které mají potřeb-
nou certifikaci a jsou opatřeny návodem na použití v čes-
kém jazyce. Budete tak mít větší jistotu, že nedojde k požá-
ru od elektrické instalace.
Vaření a pečení
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte
bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku a dbejte
zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo ke vznícení
připravovaných potravin. Pamatujte, že např. horký olej
na pánvi a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, ji-
nak může snadno dojít k popálení. Pokud se vám na pánvi
vznítí potraviny, nejlepší je pánev zakrýt pokličkou a oheň
tak udusit, případně použít hasicí přístroj s náplní urče-
nou speciálně na jedlý olej. Než ale začnete požár hasit,
jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).

I přes každoroční varování hasičů dochází v období ad-
ventu, Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí, při
kterých se zraní desítky osob a materiální škody dosahují
miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečnos-
tí u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařa-
dili i vy. (zdroj HZS Olomouckého kraje)

Doufám, že nás nikdo z Vás nebude potřebovat.
Nakonec bych Vám všem popřál do nového roku jen vše

nejlepší a hlavně vykročit tou správnou nohou...
Petr Zima, velitel SDH Obecnice

Jak už bývá zvykem, 5. prosince chodí čerti, Mikuláš
a Anděl. A tak jsme opět měli co dělat, abychom to všechno
stihli...
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici

OSMIČKOVÝ ROK
NA MASARYKOVĚ ŠKOLE

Rok 2018, takzvaný osmičkový rok, znamená pro Čes-
kou republiku významný milník naší historie. Od vzniku
republiky uplynulo v říjnu 2018 přesně 100 let, a to byl
důvod, proč se s žáky ponořit do minulosti uběhlých let
projektovým vyučováním. Cílem projektu bylo připome-
nout si významné výročí samotného založení republiky,
posílit výchovu k občanství a společenskou aktivitu, při-
blížit dobu posledních 100 let a zapojit žáky do poznání,
jak se žilo v Československu.

Žáci prvního stupně během několika hodin zpracovávali
témata jako české pohádky napříč stoletím (1. třída), stát-
ní symboly České republiky (2. třída), zmínili úspěchy
z oblasti vědy a techniky (3. třída), zjiš�ovali zeměpisnou
polohu České republiky, její významné řeky a pohoří
(4. třída) a seznámili se s počátky vzniku republiky a his-
torickými mezníky uplynulých 100 let (5. třída). Vyvrcho-
lením celého projektu byla společná prezentace tříd dne
15. listopadu, kdy si zmíněná témata představily děti na-
vzájem. Prvňáčci připomenuli známé české pohádky, dru-
háčci ukázali, jak vypadá naše státní vlajka, státní znak
a zhlédli jsme krátký příběh z pořadu Dějiny českého udat-
ného národa. Se tře�áčky jsme na časové ose zaznamenali
vznik metra, barevné televize nebo první přehrady, čtvr�á-
ci připomenuli nejvyšší vrcholky našich hor a pá�áci nám
přiblížili historii vzniku samostatného Československa,
důležitá data z minulosti a prvního Československého pre-
zidenta T. G. Masaryka. Společně jsme si zazpívali se zná-
mými zpěváky povedenou píseň Za sto let, písničky, odka-
zující se na významné jubileum. Ke každému tématu si žáci
připravili dvě otázky, které tvořily závěrečný dotazník.
Ten žáci vypracovali na počítačích a vypovídal o tom, že si
žáci vzájemně naslouchali, a to podstatné si zapamatovali.
Snad alespoň někteří byli v tuto chvíli pyšní na své předky,
na příslušnost k českému národu. I to byl jeden z cílů na-
šeho projektového vyučování.

Co na projektový den říkali samotní žáci?
„Líbilo se mi povídání o T. G. Masarykovi, že mi to vyprá-
věli kamarádi.“ M. S.
„Líbila se mi česká hymna a pamatuji si, že státní znak má
dvě orlice, černou a šachovanou, a lev má dva ocasy.“ M. P.
„Nejvíc se mi líbila společná písnička různých zpěváků, tře-
ba Slza nebo Tomáš Klus. Jmenuje se Za sto let. Ještě se
mi líbila prezentace pá�áků, jak mluvili o T. G. Masaryko-
vi.“ T. Š.
„Líbil se mi test na počítači, byl lehký a zábavný, spíš jako
hra.“ F. B.
„Líbilo se mi tvoření naší mapy a to, jak jsme o ní vyprávě-
li. Pamatuji si, že Česko sousedí s Polskem.“ M. H.

Exkurze v České televizi

Oblíbený host

Pravidelným hostem na naší škole je skupina ABRAKA
MUZIKA, která si pro školy připravuje preventivní pro-
gramy. Zábavnou formou dětem přiblíží velice závažná
témata dnešní doby.  O oblíbenosti této akce se přesvědčíte
z článků našich žáků. Je pěkné, že se děti každý rok
na tuto akci velice těší.

Dne 30. 11.
2018 jsme pod-
nikli exkurzi
do Prahy. Cílem
výletu byla pro-
hlídka České te-
levize. Zde jsme
prošli dvě natá-
čecí studia.

V jednom se právě natáčelo, bylo to velice zajímavé.
Ke konci prohlídky jsme si mohli půjčit rekvizity. Dále
jsme zhlédli výstavu StarDance, kde jsme viděli šaty z fi-
nálních kol této taneční soutěže. Tímto jsme ukončili náš
výlet a vyrazili jsme domů. Celá exkurze se nám velice líbi-
la, dovezli jsme si plno nových zážitků. Žáci 2. stupně

„Dne 21.11.2018 k nám do Obecnice přijela ABRAKA
MUZIKA. Tentokrát s programem Všichni spolu. Celou
akcí nás doprovázela tematicky zaměřená hudba a krátké
divadelní scénky. Diváci měli možnost se zapojit do scének
a říct svůj názor. I když bylo téma vážné, tak to pojali opět
komicky. Přečetli nám smutné příběhy z policejního archi-
vu, které se doopravdy staly. Velkou roli zastupovaly hu-
dební nástroje, například elektrická basová kytara, bubny
a looper. Pro vybrané žáky byla vyhrazena VIP zóna. Celé
vystoupení zakončila píseň HIP HOP.“

„Opět k nám přijela ABRAKA MUZIKA s programem
Všichni spolu. Povídali jsme si o kyberšikaně a dalších pro-
blémech světa, jako je třeba rasismus. Program se nám
moc líbil a jsme nadšení, že se vrátili zpět do Obecnice
a předvedli nám svůj program. Na závěr jsme si zazpívali
naši oblíbenou písničku.“

„Dne 21. listopadu k nám do školy jako každý rok přijela
ABRAKA MUZIKA. Tento rok program nesl název Všichni
spolu. Program je výjimečný tím, že se žáci můžou zapojit
a podělit se o svůj názor. Součástí akce bylo několik scé-
nek, na které vybraní žáci reagovali a snažili se pobavit
ostatní. Každý rok byla akce zakončena známou písnič-
kou, ale tento rok, když se program chýlil ke konci, písnič-
ka nezazněla. Žáci se ale nedali a nenechali je odejít
bez závěrečné písničky. Nakonec publiku vyhověli a písnič-
ku zahráli. Program splnil účel, každý žák se zabavil
a odnesl si zajímavé informace o kyberšikaně a společen-
ském životě.“ Žáci 2. stupně
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Čerti ve škole

Jako každý rok se naší školou 5. prosince proběhlo hej-
no čertů. Za zvučného chrastění řetězů pekelníci doprová-
zeli Mikuláše a anděly. V každé třídě se zastavili a pokárali
hříšníky. Mikuláš obdaroval hodné děti drobnou sladkostí.
Tato tradice je u nás oblíbená. Žáci si připravili převleky,
zahanbit se nedaly ani paní učitelky. Během dopoledne si
děti připomněly zvyky a pranostiky spojené s tímto svát-
kem. Přivítali jsme milou návštěvu, paní učitelku A. Ka-
dlecovou a M. Riegertovou, které v rámci projektu „Celé
Česko čte dětem“ přečetly čertovské pohádky a básničky.
Děti první a druhé třídy ocenily společnou pohybovou
chvilku v tělocvičně, kde se naučily čertí tanečky. Domů si
děti odnášely pěkné výrobky čertíků a andílků. Pekelná
skupina naštěstí nikoho s sebou neodnesla. ☺

Berta a Barnabáška

Netradiční návštěva na ZŠ

Už jste někdy viděli gekona, gekončíka, pagekona, kraj-
tu, kuňku východní a kudlanku? Kluci a holky z naší ško-
ly ano, a to v pondělí 3. prosince 2018. Svou „havě�“ nám
přivezl ukázat student tercie Šimon Bartoň z Gymnázia
Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Všechny výše zmí-
něné živočichy chová doma nebo ve škole a ukázal nám, že
i gekon může být milý „mazlíček“ a dá se ochočit. Až na-
jdete pod vánočním stromkem krabici s dýchacími otvory
pro gekončíka, tak víte, kde se Vaše děti nadchly.  Posu	te
sami z postřehů žáků 7. třídy:
„Plazi byli hezcí a bylo u toho mnoho zábavy. Krajta byla
jedinečná a úžasná.“  M. M.
„Líbila se mi živá ukázka zvířat a povídání trochu zábav-
nější formou. Na konci bylo i krmení plazů, což bylo zají-
mavé.“  M. G.
„Nejzajímavější bylo, že přednášku dělal kluk našeho
věku. Velmi zajímavě mluvil a o všem věděl asi desetkrát
víc než my.“  M. S.
„V pondělí nás navštívil chlapec jménem Šimon, který se
zabývá teraristikou a přivezl nám ukázat plazy, např. geko-
na, žábu, hada a další, a nakrmil je před námi. Celkem
super!!!“  T. H.
„Líbilo se mi, jaký měl Šimon rozhled a dostatek informací
o svém zájmu.“  V. J.
„Bylo to super. Líbili se mi gekoni a způsob přednášky byl
taky zajímavý. Bylo zajímavé, jak plazi reagovali na jídlo,
stín a na lidi.“  B. O.
„Plazi se mi líbili, ale bezobratlé kudlanky byly nejlepší.
Bavilo mě je sledovat. Všichni měli krásné zbarvení.“  D. M.
„Líbilo se mi, že jsme si je mohli pohladit. Šimon nám
k nim řekl hodně zajímavostí. Gekoni umí skákat.“  M. Č.

Žáci 7. třídy

Akce školní družiny

Dravci

Dne 12. listopadu k nám zavítal z jižních Čech pan cho-
vatel s okřídlenými dravci a různými druhy ptactva. Děti
si měly možnost prohlédnout orla skalního, sokola, puští-
ka, hýla a červenku. Dopodrobna nám vyprávěl o tom, čím
se živí, kolik toho sní, jak se chovají, co celý den dělají,
kolika let se dožívají, kdy a proč jsou nebezpeční, jak
a proč se dravcům zakrývají oči apod. Měli jsme možnost
pohladit si papouška aru, který nám ukázal, co všechno
umí. Na závěr nás pan chovatel překvapil několika kouzly,
což nás moc bavilo. Bylo to příjemné a zároveň poučné od-
poledne.

Péče o zvěř

V pátek 16. listopadu nás vyzvedla ve školní družině paní
Večeřová, lesní pedagožka, a společně jsme vyrazili směr les.
Zde jsme si na zahřátí ve společném kruhu nalepili jmenov-
ky a postupně si zopakovali, jeden po druhém, co jsme se
dozvěděli z předchozí lekce o stromech. Tentokrát jsme zvo-
lili téma „Péče o zvěř“ a postupně jsme se dozvídali o životě,
stravě, významu a působení místních lesních zvířat. Pomocí
připravených obrazových materiálů jsme určovali a řadili
jednotlivé druhy zvěře. Nechyběly ani skupinové soutěže.
Nejvíce se nám líbila hra na veverčí a jezevčí rodinky, kdy
děti měly za úkol přinášet do svých nor a domečků potravi-
nové zásoby na zimu. Vyhrálo družstvo s větším množstvím
šišek. Na závěr jsme si vše zrekapitulovali, zhodnotili a kaž-
dý z nás dostal dárek v podobě reflexního pásku. Bylo to
moc příjemné a záživné odpoledne. Děkujeme moc paní Ve-
čeřové a těšíme se na další společné shledání.

Vánoční jarmark

Dne 27. listopadu proběhl ve školní družině vánoční pro-
dejní jarmark. K nabídce byly letošní rok převážně výrob-
ky z přírodního materiálu. Výtěžek bude použit na nové
vybavení v podobě stavebnic, her a sportovního náčiní.
Děkujeme moc všem, kdo zakoupením výrobku přispěl,
a tím potěšil naše děti.

Hornické peklo v Mariánské štole

V pondělí 3. prosince jsme po dobrém obědě vyrazili na
Březové Hory do hornického pekla a nebe. Nejprve nás
paní průvodkyně odvedla do místní štoly, kde jsme stateč-
ně při rozsvícených svíčkách prošli v hloubce 16 metrů pod
zemí na místo, kde jsme si přivolali hornickým pozdravem
zdař Bůh místního vládce Permona. Ten nám ukázal práci
místních permoníků, následovně vytěžené stříbro a rudy.
Poté jsme se společně odebrali až k pekelné bráně, kde vel-
ký Permon pomocí své kouzelné hole švancary otevřel brá-
nu pekelnou. Tady si přišli na své hříšníci a zlobilové. Čer-
ti a Lucifer na nich nenechali nit suchou. Chvílemi to vy-
padalo, že už se z pekla nevrátíme, ale nakonec se nám
podařilo vykoupit zpěvem, a tak jsme se mohli vydat
na cestu do hornického nebe. Zde nám Svatý Petr přečetl
z nebeské knihy hříchů a dobrých skutků, kdo by se měl
polepšit, co by pro nás bylo dobré i nedobré, nechyběla ani
chvála. Na úplný závěr nás Mikuláš obdaroval sladkost-
mi, popřáli jsme si vzájemně krásné prožití vánočních svát-
ků, hodně úspěchů, štěstí a zdraví v nadcházejícím roce
2019. Školní družina

Příjemné prožití vánočních svátků
a š�astný nový rok Vám přeje

Masarykova základní škola

a mateřská škola Obecnice, p. o.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
 

28. listopadu naši školku navštívila paní z OFČR s progra-
mem, který nesl název ŽIVOT V MRAVENIŠTI. Děti se
seznámily se životem mravenců a nahlédly do dění v mra-
veništi. Vývojem mravence od vajíčka přes kukly, larvy až
k dospělému jedinci, který uzvedne až dvacetinásobek své
váhy. Poznávali, jako mravenci po čichu různé vůně, pro-
měnili se v mravence a stavěli si z barevných kostek své
mraveniště. Na závěr, jako překvapení si děti prohlédly
živého ježka.

 Jelikož se nezadržitel-
ně blíží čas vánoční, za
okny je sychravo, a
proto jsme si tyto chví-
le zpříjemnili advent-
ním tvořením s rodiči a
dětmi, které proběhlo s
Žabičkami v pondělí
26. listopadu a s Beruš-
kami ve čtvrtek 29. lis-
topadu. Nevyráběli jen
maminky, ale podíleli
se i jejich ratolesti při
výrobě. U vyrábění
jsme ochutnávali cuk-
roví a pili horký čaj.

Předvánoční čas jsme s dětmi věnovaly přípravě na Miku-
lášskou besídku, která proběhla v úterý 4. prosince v od-
poledních hodinách v mateřské škole. Pro některé Beruš-
ky bylo toto vystoupení jejich premiérou, kterou úspěšně
všechny zvládly. Celé pásmo bylo bohaté nejen písněmi,
básněmi, ale i příběhem o Čertovi a Káče, které si připravi-
ly starší děti. Na úvod proběhlo vystoupení tanečního
kroužku p. učitelky Bírové s písní Bu–bu-bu. Abychom si
všichni užili vánoční atmosféru před příchodem Mikuláše,
jsme si společně zazpívali s rodiči několik koled. Na závěr
nás navštívila z daleka svatá trojce - Mikuláš, anděl a čert.
Všechny děti dostaly sladkou odměnu ve formě balíčku,
kterou si zasloužily za krásné vystoupení pro jejich nej-
bližší.
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Od 1. listopadu byla vyhlášena soutěž o nejoriginálnější,
nejkrásnější a nejnápaditější dýni, kterou si doma mohly
vytvořit děti s rodiči. Výrobky po celou dobu byly k vidění
v šatně u dětí, kde byly označeny všechny dýně čísly. Roz-
hodování vítěze bylo velmi těžké, jelikož se všechny dýně
moc povedly. Hlasování se mohl zúčastnit každý, kdo na-
vštívil školku. Vítězem soutěže se stal s největším počtem
hlasů Dominik P. ze třídy Žabiček. Vítězi gratulujeme
a ostatním zúčastněným moc děkujeme za zapojení se
do soutěže.
V měsíci listopad také proběhl sběr papíru, kterého se moh-
ly zúčastnit rodiče s dětmi nejen z mateřské školy, ale
i ze základní školy. Nejvíce kilogramu papíru přinesla
ze školky Vendulka N., a to 55 kg.

Za celý kolektiv mateřské školy

Vám přejeme

příjemné prožití Vánočních svátků

a mnoho úspěchů v novém roce 2019.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice

Co proběhlo...

V pondělí  26.11. se konala beseda
se spisovatelkou Dankou Šárko-
vou. Paní spisovatelka nám před-
stavila svou prezentaci na téma:
Všude žijí lidé. Vyprávěla nám
o tom, jak a kde všude cestovala.
Prezentace byla velice zajímavá
a myslím si, že se pro nás stala
i jakousi inspirací nejen k cesto-
vání. V další části besedy nám au-
torka představila několik svých
nedávno vydaných knih. Dokonce
nás seznámila se současnou úplně novou knihou. Abychom
se dostali do spisovatelčina díla, přečetla nám paní Šárko-
vá několik ukázek ze svých knih. Veškeré knihy od paní
Šárkové jsou k vypůjčení v naší knihovně.

V měsíci prosinci Spolkový dům, již po několikáté, navští-
vila Mgr. Hanka Szabad. Tentokrát byl večer v kouzlu
Tarotu. Dozvěděli jsme se nejen jak se pracuje s tarotový-
mi kartami, k čemu vlastně tarot slouží, kde se dá se-
hnat..., ale vyzkoušeli jsme si ho i prakticky. Cílem večer-
ního sezení bylo poznat sebe samého. Práce s tarotem byla
velice zajímavá a člověk se tak otevřel zase úplně něčemu
jinému. Na závěr povídání si každý prohlédl svou životní
kartu a kdo chtěl, mohl si vytáhnout i kartu týdenní.
Na tarot dorazil slušný počet lidí a každý si domu odnesl
po svém… Myslím si, že večer se moc povedl a že mnozí
z nás si zodpověděli několik „nevyřešitelných“ otázek.
Všem zúčastněným i paní „průvodkyni za cestou sebepo-
znání“ moc děkuji.

Na kroužku „šlapeme“ jak o závod. Konečně nás pohltil
adventní čas a my tak tvořili ve znamení zimy a vůně Vá-
noc. Starší dědičky si vyrobily například plastový svícínek
za pomoci barviček na sklo a akrylových barviček. Jindy
vytvářely andílky pomocí jutového provázku nebo si vyro-
bily keramické kapříky, kterým vyzdobily bříška nízkotav-
ným sklem. Mladší dětičky si také vyzkoušely práci z pro-
vázkem. Z modré vlny vytvářely krásné vánoční věnečky.
Jindy si vytvořily andílky z keramické hlíny, které násled-
ně vybarvily glazurami nebo si vytvořily vánoční přáníč-
ka. Na Keramice s dospělými taky v tvorbě nezahálíme.
Pořád je zkrátka co tvořit. Dámy jsou velké šikulky. Vytvo-
řily si nejen krásné vánoční dekorace, ale také různé do-
plňky do domácnosti. Například různé adventní věnečky,
svícny, andílky, stromečky, talíře, zvonkohry a spousty
dalších velmi nápaditých věcí.

Česko zpívá koledy
Ve středu 12. 12. se konalo Česko zpívá koledy. Společně
jsme se sešli v 18 hodin před spolkovým domem, abychom
si zazpívali několik vánočních koled a zpříjemnili si tak
čekání na Ježíška. Akce se zúčastnilo kolem třiceti lidí. Je-
likož nám sněžilo, byla atmosféra naprosto kouzelná. Pro
všechny zpěváky i diváky bylo připraveno malé pohoštění
v podobě čaje, punče a štrúdlu. Všem účastníkům,
pomocníkům, kuchtíkům a zpěvákům děkuji za vydařenou
akci. Těším se zase příští rok.

Co bude už v roce 2019

7. ledna Tří králová soutěž v malování
24. ledna 15.00 hodin Celé Česko čte dětem
25. ledna 14.00 hodin Dětský pyžamový ples

Všem čtenářům, dětičkám, rodičům, babičkám…

zkrátka všem, kteří navštěvovali spolkový dům děkuji

za krásný uplynulý rok.

Velký dík patří také zpěvákům, zpěvačkám

a muzikantům, kteří svou účastí na koledách

podpořili „Obecnickou štědrovečerní tradici“.

Přeji všem krásné vánoce, pohodové

prožití svátků a v novém roce

hlavně zdraví

a spoustu úspěchů.

Na všechny se těším v následujícím roce.
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU

„…a z Turnova to pak vezmeš na Železnou Rudu, přeje-
deš kopec a jsme v Tanvaldu“, pravila onehdá moje spolu-
jezdkyně při naší první společné cestě do Jizerských hor.
Tázavě jsem se na ní podíval a opatrně se optal: „Myslíš
Železný Brod, že jo?“ „No jasně. A není to snad jedno?
Je tam železo? Je.“ Od té doby jsem projel Železným Bro-
dem nepočítaně krát, od té doby uteklo hodně vody v řece
Jizeře, ale tato „hláška“ mi z paměti prostě nezmizela. Po-
každé, když se přede mnou u krajnice objeví cedule s ná-
zvem tohoto městečka, tak mi začnou cukat koutky
od smíchu. ☺ Projet Železným Brodem a nezastavit zde ale-
spoň na krátkou procházku městem by byla ovšem velká
chyba. Bez mučení se přiznám, že tento můj rest jsem na-
pravil až v době poměrně nedávné, inspirován pořadem
o vesnické památkové rezervaci Trávníky. Než jsem se ale
vydal na prohlídku města, musel jsem podniknout obligát-
ní zastávku v místním infocentru a načerpat alespoň zá-
kladní informace k mému cíli cesty. Již někdy v 11.-12. sto-
letí v místě, kde řeku Jizeru přecházeli obchodníci jdoucí
po zemské obchodní stezce z Prahy do Německa a Polska,
vznikly osady Brod a Brodec, chráněné tvrzí. Ve středově-
ku se v okolí města začala těžit a zpracovávat železná ruda,
která dala Brodu přízvisko Železný. Těžba vrcholila v 16. sto-
letí, pak ale přišly strasti 30leté války. Z té doby se docho-
vala pověst o švédském útoku. „Obyvatelé očekávali s úzkostí
příchod vojáků a modlili se k Panně Marii, aby pomohla.
Když se švédské voje přihnaly od hor, objevilo se před nimi
jezero, ve skutečnosti ovšem hustá bílá mlha, vytvářející
dojem neproniknutelné plochy. A tak Švédové museli od-
táhnout. Železný Brod ale svému osudu neunikl. V roce
1643 Švédové město přece jenom dobyli a vypálili …“ Roku
1660 získalo město hrdelní právo a roku 1695 právo výroč-
ních trhů – jarmarků. Rozvíjela se řemesla a vznikaly ce-
chy, díky čemuž se městečko stalo hospodářským centrem
celého podhůří. Ve 2. polovině 19. století vyrostla v Želez-
ném Brodě velká textilní továrna, která znamenala další
rozvoj města. V dosud převážně dřevěném městečku se za-
čaly ve větší míře stavět zděné budovy, rozvíjel se společen-
ský život a vznikla řada spolků, z nichž některé existují
dodnes. Na konci 19. a na začátku 20. století došlo k velké-
mu rozvoji sklářské výroby, který byl umocněn otevřením
první české odborné sklářsko-obchodní školy roku 1920.
Absolventi školy si zakládali vlastní sklářské firmy a Že-
lezný Brod se pomalu stával městem skla. Úspěšný rozvoj
sklářského řemesla ale brzy zastavila začínající 2. světová
válka. Po válce byla sklářská výroba obnovena a pokračo-
vala pod hlavičkou státního podniku Železnobrodské sklo.
Proslavenými výrobky se především staly skleněné tavené
plastiky, hutně tvarované sklo a skleněné figurky. S histo-
rií sklářské výroby na Železnobrodsku seznamuje návštěv-
níky expozice umístěná v Městském muzeu na Náměstí
3. května. Nebojte, nepřehlédnete ho – sídlí v budově býva-
lé městské spořitelny, která byla postavena v roce 1936.
Do budovy bylo zakomponováno průčelí roubeného měš-
�anského domu, tzv. Klemencovsko, z roku 1792, který stál
původně na místě spořitelny. Na území města Železného
Brodu se v již zmiňované části Trávníky nachází unikátní
soubor lidové architektury z 18. a 19. století. Jedná se
o poměrně pozoruhodný příklad zástavby, která, ač se na-
chází ve městě, má zcela vesnický charakter. Proto se pa-
mátkové rezervaci Trávníky příznačně říká vesnice ve měs-

Železný Brod – město skla a lidové architektury

Roubený dům Běliště

tě, jejíž domy bývaly označovány jmény po svých majite-
lích. Z mnoha nádherných památek, situovaných do této
chráněné oblasti, je tak při procházce možné shlédnout
např. roubený dům, tzv. Jechovsko, patrový roubený dům,
tzv. Folkertovsko, klasicistní dům, tzv. Grossovsko, roube-
né domy v ulici Františka Balatky, roubený dům, tzv. Brož-
kovsko či Běliště, a drobné stavby jako kašny, sochy a kří-
že. Pozoruhodný je i pozdně barokní areál s římskokatolic-
kým kostelem sv. Jakuba Většího z 2. poloviny 18. století,
stojící v místě staršího dřevěného kostela na Malém ná-
městí. Vedle kostela se nachází jednoposcho�ová farní bu-
dova, první zděná budova ve městě, vystavěná snad v roce
1763. Areál je dále doplněn zděnou osmibokou kostnicí,
kam byly po zrušení přilehlého hřbitova v roce 1885 snese-
ny ostatky a uloženy pod její kamennou podlahu. Při zá-
padním průčelí kostela stojí dřevěná zvonice, která dne
13. května 2007 za nevyjasněných okolností vyhořela a
v roce 2008 byla za použití části původních konstrukčních
prvků znovu vystavěna jako přesná kopie historického
objektu. Ke kostelu vede kamenné schodiště lemované
pozdně barokními pískovcovými sochami sv. Anny, sv. Jana
Nepomuckého a Panny Marie Karlovské. A nakonec mám
ještě jeden tip, který se hodí do této předvánoční doby – ná-
vštěvu Minimuzea skleněných betlémů v Železné ulici.
V expozici je k vidění cca 60 kusů skleněných betlémů, a to
jak historických, tak i současných. Nejvíce jsou zde
zastoupeny klasické figurkové betlémy, vyráběné u sklář-
ského kahanu. Dále tu naleznete betlémy z rytého, brouše-
ného a hutně tvarovaného skla, betlémy korálkové, malo-
vané na skle či vyráběné z dutých skleněných trubic.
Největším exponátem je velký hutní betlém, zasazený
do malovaných kulis Malého náměstí.

Z cest Vás všechny zdraví
Martin Jarolímek

Vážení čtenáři
Obecnického zpravodaje,
touto cestou bych Vám chtěl

popřát mnoho krásných chvil

ve sváteční atmosféře Vánoc,

hodně pracovních i osobních úspěchů v roce 2019

a spoustu nádherných okamžiků a zážitků při

cestování a poznávání krás naší vlasti.

Martin Jarolímek



 

 LÉKAŘ A VY • Anatomie vzteku a emocí

Můžeme emoce ovládnout? Jak a proč vznikne
vztek? Kdy se z nás stane ještěr a kdy opice? Pod-

le jedné vědecké teorie se během evoluce vyvinuly tři stup-
ně lidského mozku. Nejstarší stupeň je označován jako ješ-
těří mozek, který vede úplně primární životní funkce –
krevní oběh, instinkty, reflexy… Nezná emoce, neumí se
radovat ani smutnit. Má na starosti holé přežití a projeví
se v naprosto krajních a život ohrožujících situacích, kdy
pomocí adrenalinu převezme vládu nad tělem. Mezi jeho
projevy v takové fázi patří nekontrolovaná agrese nebo
naopak útěk. Taková stressová reakce je společná všem
živočišným druhům, je automatická. Do těla se vyplavuje
množství hormonů, mozek pracuje naplno, zvýší se svalo-
vé napětí i krevní tlak, zrychlí se dýchání. Zvýšením sráž-
livost krve se tělo připravuje na možné zranění. Zároveň
se krev nahrne do svalů a stoupne v ní hladina cukru, což
zajistí dostatek energie pro boj nebo útěk. Mnohé další
orgány, které jsou v danou chvíli pro zachování života ne-
důležité, se naopak odkrví, v útlumu je tak trávení nebo
imunitní systém. Organismus se v danou chvíli chová ma-
ximálně efektivně. Strach motivuje k vyhnutí se nebezpe-
čí-k útěku, energie jde do nohou. Když není útěk možný,
strach se mění v agresi a tělo se připravuje na boj. Energie
jde nahoru do hlavy a rukou. Strach a vztek jsou nejstarší
živočišné emoce.

S postupem evoluce a vývojem savců, kteří potřebovali
udržovat stálou tělesnou teplotu, se začal vyvíjet tzv. mezi-
mozek a limbický systém, který je zodpovědný za emoce.
Kromě jejich koordinace má na starosti řízení sexuální
aktivity, orientace v prostoru, dlouhodobou pamě� a reak-
ce spojené se zachováním druhu, vyhledání partnera, po-
travy, vyhnutí se nebezpečí... Současně se vyvinula další
potřeba pro přežití jednotlivce, a to sdružování v tlupách,
kmenech skupinách atd. K tomu, aby jedinec přežil v divo-
čině, nemá potřebnou rychlost, drápy, srst, ani sílu.
Ve skupině tyto nevýhody dokáže eliminovat spolupráce,
a k tomu, aby skupina dobře fungovala, jsou potřeba emo-
ce, které ji drží pohromadě. A to je práce té druhé úrovně
našeho mozku, která se označuje jako mozek opičí. Když
máme nějaký cíl a někdo nám v tom brání, dostaví se
frustrace, začne to v nás bublat a naše další uvažování
přestane být rozumové, ale pocitově podbarvené, protože
z našeho pohledu jsme v právu. To je práce naší opice, pro-
tože vymezování si postavení v tlupě je její starost. Opičí
mozky nám pomáhají skrze konflikty nastolit hierarchii
v rámci skupiny. Podvědomě cítíme, že vůdcem skupiny
je ta silnější, hlasitější a agresivnější opice. Potřebujeme se
pohádat na úrovni opičího mozku, abychom si ujasnili svo-
je postavení. Pod vlivem opice neděláme rozumná rozhod-
nutí, budeme na sebe řvát a používat vztek jako nástroj.
Je důležité si uvědomit, že lidé kolem nás nejsou vždy sou-
částí naších skupin. Mají jiné zvyky, jestli dobré nebo špat-
né není podstatné. Ale na úrovní opičího mozku definova-
né skupiny fungují jinak než my, uznávají jiná pravidla
a jejich zpochybnění nebo porušení vyvolává emoce. To je
důležité na kulturní, náboženské nebo etnické úrovni.
Každá skupina se vymezuje vůči ostatním skupinám a zpo-
chybnění jedince může považovat za útok na celou skupi-
nu a její identitu a může snadno vést k extrémním přípa-
dům násilí. Týká se to například migrantů nebo vylouče-
ných lokalit.

Za rozum, analyzování, schopnost učit se nebo chápat
abstraktní věci je zodpovědný mozek člověčí.  Všechny tři
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úrovně si vládnou samy, nepřepínáme mezi nimi. Ve chvíli,
kdy se dostaneme do nebezpečí a je jedno, jestli se na nás
valí lavina, útočí medvěd nebo banda chuligánů, jedná ješ-
těří mozek. Sám, automaticky, je to reflex, instinkt, čistý
adrenalin. Opice si ale může uvědomit místo a okolnosti,
například je s námi dítě a opice může změnit naše chování
a přes všechno nebezpečí jdete dítě zachránit. Ve vojen-
ském výcviku je zase potřeba, aby byl opičí mozek elimino-
ván. Například když na misí míří na vojáka žena kalašni-
kovem, nemůže přemýšlet o tom, jestli má doma děti a co
s nimi bude. V boji je třeba donutit ke spolupráci mozek
ještěří a člověčí. Nemůže nebezpečí dlouho analyzovat, ješ-
těr musí využít svou agresivitu a pomoci člověčímu mozku
jednat A do jeho rozhodování nemůže vstoupit ani opice,
emoce by ho zpomalovaly a dlouho by nepřežil. V armádě
funguje ještě jeden důležitý princip, tzv. dehumanizace.
Podaří-li se odlidštit protivníka, je mnohem snazší bojovat
a zabíjet, protože to nejsou „opice z naší tlupy“. Naprosto
extrémním případem z druhé světové války bylo nacistické
Německo. Násilí a manipulace, fyzická i verbální, má jako
všechno dvě strany. Ta kladná se využívá třeba ve chvíli,
kdy policista potřebuje přesvědčit pachatele, aby vydal ru-
kojmí. Jednou z cest vyjednavače je přesvědčit pachatele,
že je součástí vaší tlupy, že jste na jedné lodi. Na druhou
stranu nemůže policista zásahové jednotky přistupovat
k pachatel závažného činu jako k hodnému člověku a sou-
cítit s ním. Podobně to platí v sebeobraně. Náš kmen, řek-
něme civilizovaná společnost, má nějaká pravidla. Komu-
nikujeme na opičí úrovní, verbálně a bez násilí. Pokud mě
útočník praští, dává jasně najevo, že nechce být součástí
mojí skupiny. Jakmile přistane první rána, musí následo-
vat adekvátní odpově�.

Člověk má dva druhy agresivního chování. Jedno uvnitř
živočišného druhu a druhé mimo něj. Když budete mít hlad
a půjdete třeba zabít jehně, nebudete se s ním hádat, křičet
na nej, vysvětlovat mu váš vyšší status. Prostě ho zabije-
te, to je asociální násilí. Podobně se chová lupič nebo zlo-
děj. Potřebuje si opatřit peníze (obživu) od někoho jiného
proti jeho vůli. Takový člověk pohlíží na svou obě� jako na
to jehně, Ve svém asociálním násilí je vnitřně přesvědčený
o tom, že má právo vynutit si na oběti třeba kabelku, pení-
ze nebo mobilní telefon. Jeho potřeby jsou důležitější než
právo toho, proti komu útočí. To je přece „jen to jehně“.
Sociální konflikt nebo násilí je například „opičí tanec“ scé-
nář zastrašování, který může končit fyzickou konfrontací.
Jeho cílem není likvidovat protivníka, ale jde o boj o domi-
nanci typicky mezi muži. Slovní ping-pong v baru:
„Co čumíš?“, „Co čumíš ty?“ „Co máš za problém?“…
přejde ve strkanici a pár facek. Opičí tanec je neustále
k vidění v politice. Ta je na opičím tanci přímo založená.
Rozum a člověčí mozek v ní funguje bohužel jen občas.

Z veřejných zdrojů upravila Drsvo

a přeje nám všem klidné svátky
bez ještěra,
plné příjemných „opic“
a hodně zdraví
a člověčího rozumu
do nového roku.
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Rekonstrukce objektu lesní správy v Obecnici

V září t.r. byla ukončena rekonstruk-
ce areálu lesní správy v Obecnici. Myš-
lenka celkové adaptace všech zdejších
objektů vznikla v roce 2011; v průběhu
několika let se vyvíjely různé záměry,
načež byl zadán projekt, který zpraco-
val pan Ing. Jan Špaček. V září 2017 byl
celý areál předán k provedení práce fir-
mě KOMPAKT Příbram s.r.o. Do roka
byly - v souladu se zadáním smlouvy
o dílo - všechny práce hotovy. Některé
budovy ve špatném stavu byly demolo-
vány, ostatní byly skutečně „zgruntu“
opraveny. V přízemí hlavní budovy tak
vznikla velká zasedací místnost a pro-
story pro budoucí informační centrum.
První patro patří kancelářským prosto-
rům lesní správy a v podkroví se nachá-
zejí tři menší byty resp. inspekční poko-
je. Mimo hlavní budovu jsou zde pak
garáže, skladovací prostory a nové sběr-
né a prohlížecí místo (chladicí box s pří-
slušenstvím) na zvěřinu. Příští rok nás
ještě čeká dovybavení informačního centra a dokončení
areálu lesní pedagogiky na přilehlé zahradě. Celou rekon-
strukci se podařilo realizovat ve vynikající kvalitě, takže
vznikly rovněž prostory, které hořovické divizi dosud chy-
běly. Za to patří dík řediteli divize Ing. Švadlenovi, staveb-
nímu techniku Romanu Hákovi, Ing. Liboru Barákovi
z ŘSP a samozřejmě projektantovi, dodavatelské firmě
a dalším zúčastněným.

Na závěr trocha historie: až do roku 1938 sídlila lesní
správa Obecnice v objektu čp. 16 odkoupeném od Collore-
do-Mannsfeldského dobříšského velkostatku (dům po pře-
stěhování lesní správy odkoupil zaměstnanec VLP p. Ši-
mon Uzel, jehož potomci tam bydlí dodnes). V roce 1937
začala stavba nového objektu (tj. toho, který byl nyní –
po 80 letech – rekonstruován) na loukách při příbramské
silnici, za budovou nové školy. Zároveň s budovou správy

byly v tomto roce vystavěny též myslivna Žernová u Lázu
a hájovny Slanina a Prokop, rovněž pak podobné objekty
u dalších správ v Brdech. Všechny stavby byly ze dřeva,
srubového typu, a to z toho důvodu, že v té době bylo dříví
velmi levné a šlo špatně na odbyt.

V roce 1976 a 2003 byly v hlavní budově provedeny dílčí
opravy, ale ta „generální“ nastala právě až nyní.
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Galerie Františka Drtikola Příbram
ve spolupráci se společností Maurfilm

p o ř á d a j í  výstavu

Termín: od 24. listopadu 2018 do 13. ledna 2019
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin kromě 24. 12., 25. 12., 31. 12.2018 a 1. 1. 2019

Originální trojrozměrné filmové scény, loutky, rekvizity, dekorace,
scénické návrhy a ilustrace k filmovým pohádkám na motivy oblíbené knihy
Jan Wericha Jak na Šumavě obři vyhynuli, O kloboučku s pérkem sojčím,
Rozum a Štěstí.

Film byl jako vůbec první český animovaný film natočen ve 3D technologii.
Loutka v něm však zůstala nedotčena, všechny tři pohádky z filmu zachovávají původní tradiční loutkovou animaci,
která proslavila české animátory po celém světě.
Největší prostor má na výstavě nejdelší pohádka z filmu – Rozum a štěstí od režiséra Davida Súkupa a výtvarnice Patricie
Ortiz Martínez. Velké filmové scény z ní jsou doplněny originálními ilustracemi od této původem španělské výtvarnice.
Další z vystavených pohádek u Wericha nazvané Měl král tři syny, ve filmu O kloboučku s pérkem sojčím vytvořila autor-
ská dvojice – režisérka Vlasta Pospíšilová a výtvarník Petr Poš.
Jako bonus je vystavena velká scéna z fimfárovské dvojky v podobě velkorysé scény z pohádky zpracované výtvarníkem
Jánem Balejem Moře strýčku, proč je slané?
Výstava je doplněna promítáním pohádky a výtvarnou dílnou pro dětské návštěvníky. Hana Ročňáková

Zdravíme všechny čtenáře Obecnického zpravodaje. Přiná-
šíme Vám poslední výsledky našich mužstev a pozvánky na
oblíbené předsilvestrovské turnaje ve Staročeské hospodě.
Přij�te se všichni protáhnout a pobavit po vánočních svát-
cích.
Áčko plně využilo výhody domácího prostředí a slavilo
3 výhry po sobě. Především zápas s Rožmitálem byl velmi
dramatický. Prohrávali jsme již 4:7. Zápas jsme však bo-
jovným, týmovým výkonem nakonec zlomili na svou stra-
nu a slavili vítězství 10:8. Zajímavostí je, že tento zápas
trval více jak tři a půl hodiny.
Béčko úspěšně zvládlo zápasy se svými nejbližšími proná-
sledovateli a drží v polovině soutěže hezké 8. místo.
Céčko se po dalších vítězných zápasech vyhouplo na 1. mís-
to tabulky! Te� již nezbývá nic jiného než toto místo udr-
žet až do konce sezóny. ☺
Velkou radost nám dělá náš stále se zlepšující „D“ tým.
Březnici přejel 18:0 bez jediného ztraceného zápasu.
V chrašticích jsme byli jen míček od vítězství a ztratili jsme
až se zkušenými hráči z Drahlína. Každopádně nálada
v týmu je po nasbíraných bodech výborná. ☺

„A“ tým: Krajská soutěž 2. třídy sk. B:
Slavoj Obecnice – TJ Spartak Rožmitál 10:8 (body Obecni-
ce – čtyřhry 1, Srch 3, Hála 2, Tůma 2, Petráň 2)
Slavoj Obecnice – TJ Spartak Čenkov 13:5 (body Obecnice
– čtyřhry 2, Srch 3, Tůma 3, Petráň 3, Hála 2)
Slavoj Obecnice – TJ Sokol Hudlice „B“ 13:5 (body Obec-
nice – čtyřhry 2, Srch 4, Tůma 4, Petráň 2, Hála 1)

Tabulka:
1. ST Benešov A 11 11 0 0 0 147:51 33
2. TJ Slavoj Obecnice A 11 9 0 2 0 116:82 27
3. SK Březnice B 11 8 1 2 0 118:80 25
4. TJ Sokol Hudlice B 11 8 0 3 0 118:80 24
5. TJ Spartak Rožmitál 11 6 2 3 0 117:81 20
6. TTC Kladno D 11 6 1 4 0 106:92 19
7. TJ Sokol Mníšek p. B. C 11 4 0 7 0 92:106 12
8. TJ Spartak Čenkov 11 4 0 7 0 76:122 12
9. TJ Sokol Hořovice B 11 3 1 7 0 81:117 10

10. TJ Broumy 11 3 0 8 0 92:106 9
11. TJ Sokol Králův Dvůr B 11 1 0 10 0 55:143 3
12. TJ Sokol Žebrák 11 0 1 10 0 70:128 1

„B“ tým: Krajská soutěž 2. třídy sk. A:
Slavoj Obecnice „B“ – TSM Kladno 12:6 (body Obecnice –
čtyřhry 2, Herink 4, Steiner Petr 3, Steiner Fr. 2, Lukeš 1)

Fanda Steiner v zápase Slavoj Obecnice „B“ – TSM Kladno.

Áčko v polovině na 2. místě tabulky a drtivá výhra Déčka nad Březnicí!

Slavoj Obecnice         STOLNÍ TENIS

(pokračování na str. 13)
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POZVÁNKA
na tradiční

předsilvestrovské turnaje
pro neregistrované hráče,

hráčky a děti!

Turnaje se budou konat  28. 12. 2018
v sále Staročeské hospody

Časový  harmonogram:

turnaj děti od 10 do 15 hodin
(dvě kategorie: REGISTROVANÝ a NEREGISTROVANÝ)

turnaj nereg. hráčky od 15 do 18 hodin
turnaj nereg. hráči od 18 do 21 hodin
(dvě kategorie: HLAVNÍ SOUTĚŽ a OBECNICKÝ DŘEVÁK)

VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVEME.

Den po neregistrovaných 29. 12. 2018

pořádáme také

9. ročník
předsilvestrovského turnaje

pro registrované hráče a hráčky.
Hrát se bude také v sále Staročeské hospody.

Začátek od 10 hodin.

Přij�te se podívat a podpořit
obecnické hráče.

„B“ tým: Krajská soutěž 2. třídy sk. A:
(dokončení ze str. 12)

Slavoj Obecnice „B“ – TJ Sokol Buštěhrad 11:7 (body
Obecnice – Herink 4, Steiner Petr 4, Pilecký 2, Lukeš 1)
Slavoj Obecnice „B“ – STC Slaný „A“ 7:11 (body Obecnice
– čtyřhry 1, Herink 1, Steiner Petr 1, Pilecký 1, WO 3)
Tabulka:

1. Sokol Rudná A 11 11 0 0 0 152:46 33
2. Sokol Nižbor 11 9 0 2 0 112:86 27
3. KST Rakovník D 11 8 2 1 0 115:83 26
4. STC Slaný A 11 7 1 3 0 97:101 22
5. TTC Kladno C 11 7 0 4 0 113:85 21
6. TJ Sokol Mníšek p. B. B 11 5 0 6 0 88:110 15
7. Sokol Lány B 11 5 0 6 0 100:98 15
8. TJ Slavoj Obecnice B 11 3 1 7 0 86:112 10
9. TJ Sokol Hředle 11 3 0 8 0 88:110 9

10. TSM Kladno 11 2 1 8 0 76:122 7
11. TJ Sokol Stochov Honice 11 1 3 7 0 80:118 6
12. TJ Sokol Buštěhrad 11 1 0 10 0 81:117 3

„C“ tým: Regionální přebor 2. třídy:
Slavoj Obecnice „C“ – TTC Příbram „B“ 13:5 (body Obec-
nice – čtyřhry 2, Lukeš 4, Burian 3, Vinš 2, Podsedník 2)
Slavoj Obecnice „C“ – TJ Sokol Voznice „B“ 13:5 (body
Obecnice – čtyřhry 2, Lukeš 4, Král 3, Vinš 2, Burian 2)

„D“ tým, Regionální přebor 2. třídy:
Slavoj Obecnice „D“ – SK Březnice „E“ 18:0 (body Obecnice
– čtyřhry 2, Eršil 4, Petráň O. 4, Steinerová 4, Krátká 4)
SK Chraštice „B“ - Slavoj Obecnice „D“ 9:9 (body Obecni-
ce – čtyřhry 1, Eršil 4, Petráň O. 2,Steinerová 1,Krátká 1)
TJ Sokol Drahlín „B“ - Slavoj Obecnice „D“ 14:4 (body
Obecnice – čtyřhry 1, Petráň O. 1, Steinerová 1, WO 1)

Tabulka:
1. TJ Slavoj Obecnice C 8 7 0 1 0 96:48 21
2. SK Březnice D 8 7 0 1 0 104:40 21
3. TJ Sokol Voznice B 9 6 1 2 0 107:53 19
4. TJ Sokol Hluboš-Paseky B 8 6 1 1 0 96:48 19
5. TTC Příbram B 9 5 0 4 0 98:64 15
6. TJ Sokol Drahlín B 8 4 0 3 1 64:80 9
7. TJ Sokol Příbram D 8 3 0 5 0 58:86 9
8. TJ Spartak Rožmitál C 8 3 0 5 0 79:65 9
9. TJ Slavoj Obecnice D 8 2 1 5 0 60:84 7

10. SK Chraštice B 8 0 1 7 0 39:105 1
11. SK Březnice E 8 0 0 8 0 7:135 0

Vanda Steinerová v zápase Slavoj Obecnice „D“ – SK Břez-
nice „E“.

Vítězná radost Slavoje Obecnice „D“.

Za celý oddíl stolního tenisu
Slavoje Obecnice bych rád popřál všem

veselé Vánoce
a š�astný nový rok

2019.

Zdeněk Petráň
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Slavoj Obecnice - KOPANÁ

18. 11. 2018
Obecnice/Pičín – TJ Kovohutě Podlesí 24:0 (11:0)
branky: Prokeš 5, Roušal P. 5, Strniště 3, Hronza 3, Ježek
2, Štamberk 2, Matějka 2, Roušal M., Kadlec
Kupči - Kočárek, Polák, Locker, Kadlec - Štamberk, Roušal
M., Prokeš, Roušal P. - Ježek - Matějka
střídali: Strniště, Novotný, Flochsová, Hronza
Byl to jedním slovem koncert. Hráli jsme s chutí a na hřiš-
ti to bylo cítit. Hosté nevěděli co s námi, běhali neustále
bez míče, z čehož plynula jejich frustrace, která se postu-
pem času projevovala nechutí hrát a to byla voda na náš
mlýn. My jsme odehráli celé utkání ve velkém tempu a čeho
si cením nejvíce? Konečně byla naše produktivita na vyso-
ké úrovni. Všichni naši hráči zaslouží obrovskou pochva-
lu. Naše záložní řada má reprezentační parametry a v obra-
ně opět kraloval Kuba Polák, kterému sekundoval výbor-
ně hrající Lojza Locker. Ale co musím vypíchnout je naše
pravá strana. Co předvádí Pá�a Roušal s Vojtou Kadlecem
je nepopsatelné a kdo neviděl, nepochopí. Výborně se dopl-
ňují, nikdy nevíte kdo z nich zaútočí a kdo hraje tandem.
Kluci by snad spolu mohli hrát poslepu a já se přiznám, že
z jejich útočných akcí mám husí kůži. Byl to náš poslední
podzimní zápas a jak se říká...nejlepší nakonec. ☺ Slavoo-
oooj!!!!

5. 12. 2018 - přátelské utkání
TJ Spartak Příbram – Obecnice/Pičín 3:4 (2:0)
branky: Locker Antonín, Flochsová, Dvořáková, Matějka
Kupči - Kočárek, Polák, Matějka, Kadlec - Locker Ant.,
Prokeš, Locker Al., Ježek - Flochsová - Dvořáková
střídal: Hronza
K utkání jsme nastoupili ve značně obměněné sestavě, ve
které nám chybělo množství opor. Postrádali jsme sedm
hráčů, tak nám nezbývalo nic jiného, než povolat Tondu
Lockera a Káju Dvořákovou. Přes všechny peripetie jsme
dokázali se Spartakem držet krok. Je pravdou, že nás
Spartak v první půli přehrával a zaslouženě ji vyhrál o dvě
branky. Na začátku půle druhé snížil po křídelním útoku
z pravé strany Toník Locker, kde téměř z nulového úhlu
načapal domácího brankáře na hruškách a propálil ho.
Vyrovnání přišlo za nedlouho. Domácí brankář pouze vy-
razil střelu Toma Prokeše a dobíhající Lojza Locker roz-
hodil domácího brankáře tak, že míč propadl k Míše Floch-
sové a ta byla nekompromisní. Obrat přišel po individuál-
ní akci Káji Dvořákové, které bylo všude plno. Kája peláši-

la za obranu soupeře s míčem na noze, vystřelila a na dva-
krát překonala bezmocného brankáře. Spartakovci ještě
dokázali srovnat po našem nedůrazu ve vápně, ale posled-
ní slovo jsme měli my. Přímočarý Jon�a Matějka výbor-
ným driblingem přešel přes obranu soupeře a vystřelil
do tyče o kterou si narazil a rozvlnil domácí sí� po čtvrté.
I když musíme sportovně uznat, že domácí byli o trošku
fotbalovější, tak nakonec mikulášskou nadílku dostali oni.
☺ My jsme utkání odedřeli a byli za to odměněni cennou
výhrou nad mančaftem z krajského přeboru.

8. 12. 2018
BALKAN CUP 2018 – vánoční turnaj
Zúčastnili jsme se turnaje starších žáků, který se konal na
umělé trávě v Sedlčanech. Hrálo se na půlku hřiště se sed-
mi hráči v poli a brankářem. Turnaje se zúčastnilo 12 druž-
stev, které byly rozděleny do dvou skupin. My jsme byli
nalosování do skupiny "B" společně s domácím družstvem
Balkapu, FC Zličínem "B", FC Karlovem, Unionem Žižkov
"B" a Sokolem Řepy. Jednalo se výhradně o pražské kluby,
tudíž jsme netušili, co od nich můžeme čekat. Naši borci
opět ukázali kvalitu a soupeře jsme jasně přehrávali. Pou-
ze domácí družstvo Balkapu s námi dokázalo držet krok.
Skupinu jsme vyhráli po čtyřech výhrách a jedné remíze.
Díky tomu jsme hráli semifinále s družstvem Unionu Žiž-
kov "A", které jsme herně jasně ovládli a mohli se těšit na
vytoužené finále. To jsme sehráli s mančaftem FC Zličín
"A", který procházel turnajem, stejně jako my, bez obdrže-
né branky. Bylo to finále jako řemen, plné krásných kom-
binací a tvrdých soubojů. I přes brankové příležitosti skon-
čilo remízou a na řadu přišly pokutové kopy. První Tom
Prokeš nekompromisně proměnil. Nám se do brány posta-
vil Jon�a Matějka a exekutora kopu tak očaroval, že ne-
trefil jeho svatyni. Druhý kop vyšel na Járu Ježka, bohu-
žel mu ho bravurním zákrokem zličínský gólman lapil
a hosté druhý kop proměnili. Třetí série byla plně v režii
skvělého Jon�i Matějky. Sám penaltu proměnil a následně
ji protihráči lapil.... a bylo veselo. ☺ Turnaj jsme po záslu-
ze vyhráli, navíc byl Tom Prokeš nejlepším střelcem tur-
naje (6 branek) a Honza Kupči nejlepším brankářem. Hon-
za neobdržel ani jednu branku a to po zásluze naší perfekt-
ní obrany, která k Honzovi téměř nic nepustila.
sestava: Kupči - Polák, Matějka - Ježek, Roušal M., Pro-
keš, Roušal P. - Papst
střídali: Dvořáková, Locker, Kočárek

(pokračování na str. 15)
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Přejeme krásné a š�astné
Vánoce
a v novém roce vše dobré,
hodně zdraví, pohody
a sportovních úspěchů

David Musil
člen výboru, trenér mládeže

TJ Slavoj Obecnice
LEDNÍ HOKEJ

Výsledky:
skupina:
TJ Slavoj Obecnice – FC Zličín "B" 1:0
(Roušal P.)
TJ Slavoj Obecnice – FC Karlov 5:0
(Roušal M., Prokeš, Matějka, Ježek, Locker)
TJ Slavoj Obecnice – Union Žižkov "B" 8:0
(Prokeš 3, Polák 2, Ježek, Dvořáková, Kočárek)
TJ Slavoj Obecnice – Balkap 0:0
TJ Slavoj Obecnice – TJ Sokol Řepy 10:0
(Papst 3, Matějka 3, Dvořáková 2, Locker, Prokeš)

semifinále:
TJ Slavoj Obecnice – Union Žižkov "A" 2:0
(Prokeš, Roušal M.)

finále:
TJ Slavoj Obecnice – FC Zličín "A" 0:0
(pen. 2:1)

Dne 15. 2. 2019 se ve Staročeské hospodě u Štamberků
bude od 20 hodin konat I. SPORTOVNÍ PLES
SLAVOJE OBECNICE.
Večerem nás bude provázet skupina Forte a moderátor
David, který chystá mnoho překvapení. ☺

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice

trenér mládeže

BALKAN CUP 2018 – vánoční turnaj
(dokončení ze str. 14)

Rozpis utkání na měsíc leden 2019
6. 1. Ne 20.20 hod. HC Votice – Slavoj Obecnice
12. 1. So 14.00 hod. Slavoj Obecnice – DSK. D. Dušníky
19. 1. So 14.00 hod. AHC Nový Knín – Slavoj Obecnice
25. 1. Pá 18.30 hod. Slavoj Obecnice – Huroni Vršovice
30. 1. St 20.25 hod. Olbramovice – Slavoj Obecnice

Krasné Vánoce a v novém roce hodně zdraví
a a� se daří!

UZÁVĚRKA
lednového čísla

OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE

bude v pondělí 14. 1. 2019

ZLATÝ NUGET
BEČÁNOVA

9. února
2019

Obecnice
od 14 hod.

www.
znb.webnode.cz

5. 11. Slavoj Obecnice – HC Olbramovice 7:1
17. 11. Žabáci Solopysky – Slavoj Obecnice 1:4
28. 11. Slavoj Obecnice – Genemusic 8:2
1. 12. Slavoj Obecnice – Stará garda Štětkovice 3:4
10. 12. River Boys Zvírotice – Slavoj Obecnice 5:2
15. 12. Slavoj Obecnice – Čerti Křepenice 6:1

PF 2019
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Prodejna COOP
Obecnice

děkuje Všem svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví v novém roce.

TĚŠÍME SE NA VÁS
I V ROCE 2019

STAROČESKÁ HOSPODA
Obecnice

přeje všem krásné Vánoce,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v novém roce 2019

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ  Obecnice
p ř e j e

veselé Vánoce,
hodně zdraví a vše nejlepší

do nového roku 2019.

POTRAVINY „U Romany“
děkují všem svým zákazníkům
za přízeň a přejí vše nejlepší
a hodně zdraví v novém roce 2019

Florbalový tým
Slavoj Bečánov
přeje všem krásné
a spokojené Vánoce
a v novém roce 2019
hodně zdraví,
štěstí a osobních
i sportovních
úspěchů!

PF 2019

PEKAŘSTVÍ v Obecnici
děkuje svým zákazníkům za přízeň
a přeje krásné Vánoce,
pevné zdraví, štěstí a pohodu
v novém roce 2019

Restaurace Koupaliště
a Správa Rezervace Obecnice

přeje všem svým živočichům
i všem ostatním, kteří se pohybují

na území CHKOO Obecnice
zdravá tělíčka, dobré myšlenky,
hojně potravy, živočišného tepla

a spokojené žití v roce 2019.


