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Konečně se nám ukázala zima ve svém hávu, bohužel na
horách byla zimě zima a proto se oblékla do pořádně silného a objemného kožichu. Dvůr nezalehl bílý kůň, ale
celé stádo koní nebo lépe řečeno stádo bílých slonů.
A hned nastaly v horských oblastech problémy. Když to
tak sleduji, problémů by bylo méně, pokud bychom my
lidé občas zapřemýšleli a dodržovali určitá pravidla.
Například nejezdit do zákazů, vozit v autě sněhové řetězy, mít s sebou zimní vybavení a tak dále. U nás na Brdech nebo přímo v obci by stačilo, kdybychom parkovali
na svých pozemcích a nenechávali auta na místních
komunikacích. Těžko se traktoru s radlicí odhrnuje
napadaný sníh, když u krajů stojí auta. Ale zpět ke sněhovým radovánkám. Minulý týden jsem v Příbrami šel
na pohřeb jednoho kamaráda, ten den bylo pohřbů
nějak moc a byla plná parkoviště. Rozhodl jsem se
zaparkovat na novém parkování pod hřbitovem u nemocnice. Auto jsem měl až skoro u hřbitovní zdi a musel
bych obcházet plot až k nemocnici. Znáte chlapy, jsou to
lenoši. Všiml jsem si v rohu u domu pod hřbitovem
sešlapaného plotu. Zkrátím si cestu, sice je tam hluboký
sníh, ale co. Na balkoně se bavily nějaké starší paní,
slušně jsem pozdravil a přelezl sešlápnutý drátěný plot.

ZLATÝ NUGET
BEČÁNOVA
9. 2.
2019
Obecnice
od 14 hod.
www.
znb.webnode.cz

Po rozloučení s kamarádem jsem si tudy zkrátil cestu
zase. Ouha. Překročil jsem plot, ale nohavice se mi zachytila o trčící drát. Protože pod nohou byla prohlubeň,
rozplácl jsem se do hlubokého sněhu jak žába. Chvíli
jsem ležel s hubou ve sněhu a poslouchal. Žádný smích
se neozval. Vyhrabal jsem se na nohy a koukl na balkony. Hurá nikde nikdo. Otřepal jsem se a mířil hlubokým
sněhem na parkoviště k autu. Na chodníku se na mne
usmíval nějaký pán s chlapečkem. Asi mne viděl. Nejspíš chlapečkovi hned vykládal, co nemá dělat: „Viděl
jsi, jak si ten pán zkracoval cestu přes plot a jak upadl?“ Děti se musí od života stále učit. Mám příklad od
nejmladšího skoro dvouletého vnuka. Před koupáním
ve vaně, když se svlékal, se nestihl vyčurat do nočníku.
Poučen od života, že na podlahu se nečurá, vzal to
do otevřené pračky. On už je ve svém věku asi hodně
vnímavý a tím i poučený. Dokládá to zážitek z návratu
autem k domovu. Když dojížděli k domu, ozvalo se
ze zadní sedačky: „Nevidym muj dum, nevidym muj
dům, do pldeve nevidym muj dum!“ Přátelé, přežijte
sníh i led ve zdraví, snažte se padat jen do hlubokého
sněhu. A poučujte svoje děti a vnuky do života, jsou
velmi vnímaví. Vrátí vám to.
bs
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Zpívání koled na Štědrý den

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Od 1. ledna 2019 vyhlásil 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 do 30. 6. 2019.
Josef Karas, starosta

ČESKÁ POŠTA
Obecnice
Děkuji Vám za přízeň,
přeji všem zdraví a spokojenost
a budu se na Vás těšit na pobočce pošty
v Obecnici
Martina Kinterová

Otevírací doba na poště v Obecnici
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30
7.30
7.30
7.30
7.30

–
–
–
–
–

11.00
11.00
11.00
11.00
12.00

15.00 – 17.00 hod.
15.00 – 17.00 hod.
13.30 – 16.00 hod.

E

D

Jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům,
kteří slaví či budou slavit své narozeniny
v měsíci lednu a únoru.
V této rubrice budou uveřejňovány jména jubilantů
(pokud nám k tomu dají písemný souhlas).
Obecní úřad Obecnice

E

D

Jan Palach
byl student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity
K arlovy, který obětoval svůj život
na protest proti potlačování svobod
a pasivnímu přístupu veřejnosti
po začátku okupace Československa armádami
států Varšavské smlouvy.
V lednu letošního roku uplynulo 50 let od úmrtí
Jana Palacha. Na odkaz jeho oběti nesmíme
zapomenout.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Obecnice
Zdravím všechny čtenáře Obecnického zpravodaje,
vánoční svátky snad u všech proběhly v pořádku, a tak Vás
opět budu informovat, co se u vašich hasičů událo.
V pátek 14. 12.
jsme měli brzký
budíček, a to ve
3:43, když se nám
rozezněla siréna.
Byl nám nahlášen požár v rodinném domě v Sádku. Zde došlo zahoření ve sklepních prostorách. Požár byl
celkem rychle zlikvidován. Poté musel být prostor, kde došlo k zahoření, vyklizen. Náročnost tohoto zásahu umocňoval fakt, že byl z valné většiny prováděn v dýchací technice.
Vánoční svátky jsme přežili snad všichni v poklidu...
5. ledna jste mohli vidět opět zvýšenou aktivitu okolo hasičárny. Byli jsme domluveni, že porazíme strom vedle hasičárny, na který jsme měli rozhodnutí o pokácení. Nejdříve
jsme strom ořezali a poté pomocí navijáku ho přetáhli směrem na hráz rybníka. I s trochou řezání dřeva do kotle
nám to zabralo celé odpoledne.
Momentálně padá více sníh, a tak si uvědomte, že jízda
na sněhu má svá pravidla, která jsou často specifická.
Informujte se, jak jezdit, abyste do cíle dojeli bez problémů.
Bute neustále na pozoru
To první, co byste si měli za všech okolností zapamatovat? Jde o to, že během jízdy na sněhu musíte být neustále
na pozoru. Jedině, když budete s každým ujetým metrem
počítat s tím, že se může cokoliv stát, si můžete být jisti
i tím, že na to dokážete včas reagovat. A co všechno se
může při jízdě v zimě, tedy na sněhu přihodit? Smyk je naprostou klasikou. Stejně tak ale může dojít i k tomu, že se
výrazně sníží záběr a kola se začnou protáčet. Rizikem je
ale i změna podkladu. Sníh může být tvrdý, nejednou
z něho bude břečka, stejně jako se může objevit i ledová
plocha. I to se projeví na chování vozu. Proto bute připraveni na to, že jízda na sněhu může být nevyzpytatelná.
Sledujte venkovní teplotu
Většina modernějších aut s ucházející výbavou už má
teploměr, který dokáže zjišovat, jaké je venku počasí
s ohledem na výši teplot. Pokud toto umožní i váš automobil, doporučujeme je na sledování teploty zaměřit. Jsou
vozy, které vám v tom pomáhají, a když teplota klesne na
nulu, tak jste na to upozorněni zvukovým signálem. A proč
je pro vás sledování teploty důležité? Můžete se stát,
že když vyjedete, budou teploty nad nulou a vy jedete po
vrstvě, která je rozbředlá a kde nehrozí výraznější uklouznutí. Jakmile teploty začnou klesat, už může dojít k tomu,
že vozovka namrzne a horní část se mění v led. A to je impuls k tomu, že byste měli zpomalit. Díky teploměru máte
orientační informace o tom, zda je riziko namrzání reálné,
nebo ne. Podle toho můžete odvodit, jak vozovka vypadá
a jak na ní jet.
Zhodnote, po čem jedete
Důležité je při jízdě na sněhu i to, po čem jedete. Jedná se
o pevný uježděný sníh? Nebo se jedná o rozsolenou kaši,
do které se vaše pneumatiky boří? Či snad jde spíše o vrstvu ledu? Či jde jenom o lehký poprašek na vozovce, nebo
hlubší vrstvu? A je vozovka mokrá, nebo spíše namrzlá?
To vše jsou věci, které je dobré během jízdy vyhodnocovat.

Jedině když víte, po čem jedete, můžete být připraveni
na to, co se může stát. Zde mají výhodu spíše zkušenější
řidiči, kteří už poměrně snadno poznají, na čem jedou.
A tomu styl jízdy dále přizpůsobí.
Naučte se správně brzdit
Tato rada je určená hlavně tomu, kdo jezdí ve starším
voze, který ještě nemá ABS. Pokud byste prudce šlápli na
brzdu, tak se kola zablokují a vy jedete dále, jako na saních. A to znamená, že nemůžete ani nijak zatáčet. Proto
u takových vozů brzděte tak, že budete rychle sešlapávat
a povolovat brzdu. Brzděte přerušovaně, čímž napodobíte
efekt ABS systémů. Díky tomu budete brzdit, ale kola se
budou stále občas protáčet, díky čemuž umožníte i případný manévr v podobě zatočení, nebo objetí překážky. U moderních vozů už to není nutné, jelikož ty problém s blokací
kol vyřeší efektivněji elektronicky.
Při smyku bute klidní
Projíždíte zatáčku a rázem vám takzvaně ustřelí zadek
auta? Nepropadejte panice. Jízda na sněhu tím není nijak
výjimečný a může se to stát. V takovém případě nepropadejte panice. Nikdy nesešlapávejte plný plyn, ani brzdu.
Je třeba dát nohu z plynu a vůz nechat se zařazenou rychlostí, v lehkém záběru. Také nesešlapujte brzdu, jelikož
tím smyk prohloubíte. Na řadu přichází také volant. Jak
zatočit, aby došlo k vybrání smyku? Bude se vám to dobře
pamatovat, jelikož jde vždy o opačnou stranu, než jedete.
Dejme tomu, že projíždíte pravotočivou otáčkou a zadek
vám ustřelí. Uvolněte pedály a volantem, rychle zatočte
do leva. Tím vyrovnáte kola, auto se chytne a poté už můžete opět pomalu zajet do svého pruhu a s lehkým plynem
pokračovat dále. Ideální je si tento manévr zkusit někde
na prázdném velkém parkovišti.
Kontrolujte svá kola
Jízda na sněhu může být nebezpečná i z toho důvodu,
že se vám do disků může dostat sníh, nebo třeba i kamínky
vlivem posypu. Co to znamená? Můžete slyšet během jízdy
drhnutí. V takovém případě zastavte a zkuste několikrát
kopnout do kol a uvolnit případný problém. Pokud zase
budete zrychlovat a začnete cítit vibrace, a vůz se stává
nestabilní, může být v disku zbytek sněhu, který se proměnil v led. Rázem to naruší vyvážení kola. Sníh a led
odstraňte a můžete pokračovat. O něco horší situací je ta,
kdy vlivem jízdy ve sněhu ztratíte závaží. Potom je třeba
návštěva pneuservisu. Tam kolo opět vyváží. Je to sice větší komplikace, ale nové závaží a vyvážení rozhodně není
nijak výrazně drahé.
Kvalitní pneumatiky i řetězy
Jsou jasné rady spojené s tím, jak jízdu na sněhu může
dobře zvládnout i začátečník. Stačí jenom, aby byl na zimní období připraven a měl i tu správnou výbavu. Co si pod
tím představit? Ideální jsou samozřejmě kvalitní pneumatiky. Nejlépe ne příliš staré a s dostatečnou hloubkou dezénu. Dále je dobré mít v zavazadlovém prostoru přibaleny
také sněhové řetězy. I ty se stanou dobrou pomůckou,
pokud vyrážíte do horských oblastí. Obojí zvládne rizikovou jízdu na méně stabilním podkladu mnohem lépe absolvovat. Potvrzují to i odborníci, kteří radí, že bez zimních
pneumatik není radno na zasněžené vozovky pro jistotu
vůbec vyjíždět.
(zdroj autozine.cz)
Nakonec bych Vám všem popřál pohodovou jízdu
bez potřeb složek IZS.
Petr Zima, velitel SDH Obecnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA v Obecnici
NENECH SE OVLÁDNOUT

Poslední předvánoční školní den

Dne 17. 12. 2018 se v naší škole uskutečnila beseda, kterou uváděl zpěvák Radek Banga. Povídal nám o tom,
že peníze ani jiné elektronické věci nejsou důležitější než
láska a rodina. A proto se tento program jmenoval „Nenech se ovládnout“. Radek Banga navštívil naši školu již
podruhé. Samozřejmě to bylo pokračování prvního programu. Tentokrát beseda zahrnovala Radkův život, to jak jeho
kamarád kradl a zničilo mu to celý život. Také nám vysvětloval, že peníze nejsou všechno a že ne všichni mají na drahá auta, oblečení a telefony. Vyprávěl nám příběh o své
matce a o tom, jak si uvědomil, že za peníze si nedokážeme
všechno koupit (štěstí, zdraví, lásku,...). Snažil se nás
také přesvědčit, a si jdeme každý za svým snem.
Jak všichni dobře víme, ne vždy je to úplně snadné. Představení se nám velice líbilo a vzali jsme si z něj ponaučení.

V pátek 21. prosince žáci prvního stupně pracovali v tvořivých dílnách. Vyrobili si různé vánoční dekorace, svícny,
jmenovky na dárky, přáníčka a drobné dárečky pro své
blízké. Někteří žáčci se vypravili do nedalekého lesa
a obdarovali zvířata. V deset hodin se všichni žáci školy
odebrali do místního kostela, kde si za doprovodu klavíru
zazpívali koledy. Zbytek dne pak děti strávily se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách, kde na ně čekaly
dárečky pod stromečkem. Tento den se velmi vydařil.

Žákyně 8. ročníku

Mgr. Eva Bízová
Zeptali jsme se našich šesáků, zda je pro ně zpívání koled
v kostele součástí Vánoc:
„Zpívání koled je součástí Vánoc, protože se vidíme, zpíváme spolu a jsme šastní.“
„Ne, protože mě to nebaví.“
„Ano, líbí se mi to, protože je tam moc pěkná atmosféra
a do kostela zpívat koledy chodím ráda i na Štědrý večer.“

Návštěva starších občanů naší obce
Dne 14.12. jsme společně s dětmi vzali vyrobená přáníčka, od pana starosty novoroční balíčky, a vyrazili jsme
popřát našim spoluobčanům hezké prožití svátků vánočních, do nového roku hodně zdravíčka a štěstíčka. Byla to,
myslím, vzájemně příjemná záležitost, za kterou byly děti
odměněny sladkostmi. Krásný začátek vánoční atmosféry.

Družinová nadílka

VÁNOČNÍ BESÍDKA ve škole
V úterý 18. prosince se v tělocvičně Masarykovy základní školy konala vánoční besídka. Jako každý rok byla velká účast rodičů a přátel školy. Program byl velmi nápaditý. Poprvé vystoupily i děti z mateřské školky, které svým
čertovským vystoupením roztleskaly obecenstvo. Během
krátkých vystoupení jednotlivých tříd zazněly básně o zimních radovánkách, prosincové pranostiky, vánoční písně
a koledy. Nechyběla ani divadelní představení a taneční vystoupení. Na závěr se všichni zaposlouchali do sborového
zpěvu. Atmosféra byla příjemná a besídka se líbila i našim
žákům.
Přečtěte si názory žáků 6. ročníku:
„Líbilo se mi to moooc, každý měl něco zajímavého. Nejvíc
se mi líbilo taneční představení 9. třídy.“
„Já si myslím, že se vánoční koncert moc povedl a nejvíce
se mi líbilo představení osmáků a devááků.“
„Mně se líbilo naše představení Čert a Káča.“

V pátek 21.12. proběhla v obou odděleních školní družiny vánoční nadílka. Děti z vytěžených peněz vánočního
jarmarku rozbalovaly nové hračky, hry, stavebnice a věci
určené ke kreativnímu tvoření. Nechyběla vánoční nálada
a pohoštění v podobě nápojových, slaných, sladkých a zeleninových dobrot. Nadílku jsme si patřičně užili…
Školní družina

24. února

2019

od 14 hodin

DĚTSKÝ

MAŠKARNÍ PLES
Sejdeme v sále Staročeské hospody
v Obecnici. Maska a dobrá nálada
nutná! Přijte si zatrsat a zasoutěžit.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA v Obecnici
Dne 10. 12. se starší třída Žabiček vydala do příbramského
divadla, aby si připomněla příjemnou divadelní atmosféru.
Pro některé děti byla návštěva divadla premiérou. Divadelní představení neslo název „Princezna na hrášku.“ Tento
příběh je pohádka plná písniček a překvapení, o třech sudičkách, které vymění prince Kvída a princeznu Evelínu
za děti sluhů a tím způsobí celou řadu zmatků. Po skončení pohádky se děti odebraly do foajé, kde si vychutnaly
svačinu.

Abychom dětem rozšířili povědomí o tom, jak se chovat
v neznámých a krizových situacích, přišel nás navštívit
do mateřské školy v úterý 11. 12. pan doktor se svým
kamarádem medvědem Theodorem. Na úvod medvěd Theodor odvyprávěl příběh, při kterém se děti
mohly aktivně zapojovat a radit
medvědovi, jak se zachovat při
krizových situacích. Děti se dozvěděly telefonní číslo na záchranou
službu a také se učily rozlišovat
situace, kdy je třeba toto číslo použít a naopak, kdy to zvládnou
samy. Děti se seznámily s ošetřováním drobných ran, popálenin
a zlomenin. Na závěr si každý
mohl vyzkoušet obvázat svému plyšákovi poraněnou ruku, či nohu.

5
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Mateřská škola
(dokončení ze str. 5)

S nastávajícím adventním časem jsme se s dětmi vydali na
výlet do Čechovy stodoly v Bukové u Příbrami dne 13. 12.
s programem, který nesl název Adventní a vánoční stodola. Děti si prošly expozicí pekla, kde na ně čekal opravdový
čert. Ten nám ukázal, jak se čertům žije v pekle. Ti nejodvážnější si vyzkoušeli stát na váze hříchů. Před odchodem
z pekla všechny děti dostaly na památku od čerta čertovskou pohlednici. Poté děti prošly nebeskou bránou do nebe
k andělům, kde celá prohlídka končila povídáním si o vánočních tradicích a zvycích.

Vánoce jsou časem radosti, pohody a štěstí. Tuto pohádkovou vánoční atmosféru jsme se snažili předat dětem
ve školce. Společně s dětmi jsme si vyzkoušely zvyky a tradice, házení střevícem, pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka, a na závěr zpívání koled pro Ježíška, který nám nadělil
spoustu nových hraček, her a stavebnic. Všem dětem zářily oči štěstím a radosti při pohledu na Ježíškovu nadílku.
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Knihovna a Spolkový dům Obecnice
Co bylo...
Loňský rok opustil naše obydlí a vystřídal ho rok nový…
Doufám, že všichni si ten rok uděláme krásný, a šastný,
lepší nebo aspoň tak dobrý, jako byl ten loňský. Doufám,
že do našich životů zanese nové zkušenosti, nová setkání
a hlavně pevné zdraví a životní i pracovní úspěchy. S příchodem roku 2019 je ve Spolkovém domě hned napilno.
V pondělí 7. 1. se konala Tříkrálová soutěž v malování.
Malíři byli velice pečliví a tak svá díla budou ještě dokončovat. Kdo bude vítězem se dozvíte v dalším díle Obecnického zpravodaje.

Ve středu 9. 1. přišly na návštěvu do knihovny děti z místní mateřské školy. První, starší žabičky, přišly ráno
v 9.00 hodin. Druzí, mladší berušky, přišly o hodinu později. Pro obě dvě třídy byl připravený program. Nejprve děti
povídaly samy o tom, co jim nadělil Ježíšek pod stromeček,
z čeho měly největší radost a co dělaly přes vánoční prázdniny. Další část programu byla tvůrčí. Starší děti dostaly
spojovačku. Po spojení všech bodů se jim na papíře objevili

Tři králové, které si následně vybarvily. U vybarvování
obrázků bylo dětem vysvětleno, jak to tenkrát s těmi králi
bylo. Mladší děti zase dostaly omalovánku, kde byli také
Tři králové. V zápalu vybarvování jim byla přečtena báseň
o Třech králích. Jelikož byli všichni moc šikovní, na konci
našeho setkání dostali sladkou odměnu.

Kroužek VŠEZNÁLEK
Ani na kroužku nás příchod Nového roku nějak nezastavil. Ba naopak, začátek roku pro nás byl hned velkou inspirací. I starší kroužkové děti si udělaly krásné tříkrálové obrazy, které se nakonec staly soutěžními. Děti z mladšího oddělení kroužku si zase připravily obrazy tří sněhuláků. Rozhodování o vítězi bylo velice těžké a tak byly
obrazům přidělena čísla. Hlasovalo se anonymně do krabičky vhazováním lístečků s čísly. Po roztřídění vypadalo
vítězné pořadí takto:
Za starší děti (1. - 2. třída):
1. místo
Barunka J.
2. místo
Zuzanka A.
3. místo
Eliška K.
Za starší děti (3. – 6. třída):
1. místo
Barunka S.
2. místo
Eliška Š.
3. místo
Anička L.
Za mladší děti (mateřská škola):
1. místo
Ondrášek N.
2. místo
Anežka Š.
3. místo
Vendulka N.
Ostatní zúčastnění v soutěži se umístili na hromadně
na 4. místě a odnesli si také odměnu.
Obrázky se všem moc povedly. Že nevěříte? Koukněte
sami... ☺

(pokračování na str. 8)
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KNIHOVNA

Keramika pro dospělé

(dokončení ze str. 7)

I na keramice jsme začali v novém roce hezky
pracovně. Vzhledem
k tomu, že čas plyne jako
voda, zaměřili jsme už
na jarní tvoření. Velikonoce tu budou coby
dup a jarních dekorací
není nikdy dost. ☺

Co bude...
V úterý 29. 1. 2019 beseda na téma 100 let Československa. Besedu si pro nás připravil pan Zdeněk Ležák.
Pan Ležák je spisovatel, novinář a šéf redaktor časopisů
Sluníčko, Mateřídouška, ABC a Nedělníček. Začátek besedy v 18.00 hodin.

Plánované akce na měsíc únor:
Jelikož se blíží období masek a převleků, po celý únor bude
probíhat výtvarná soutěž – Nejhezčí škraboška. Odevzdání výtvorů do konce února. Fantazii se meze nekladou,
škrabošky mohou být jakékoliv a benátské, zvířecí, povolání atd… zkrátka na výběr je ze spousty témat.
Během měsíce února bude vyhlášená recitační soutěž
na měsíc březen - termín bude upřesněn.
V neděli 24. 2. Dětský maškarní ples – pro děti bude
nachystáno několik soutěží a bohatá tombola. Kostým
a taneční, soutěžní a dobrou náladu s sebou. Začínáme
ve 14.00 hodin.
V pondělí 25. 2. Beseda s panem Ježkem – Brdy .
Přijte si poslechnout besedu o Brdech s panem Petrem
Ježkem z vojenského historického sdružení Brdy. Začátek
besedy v 18.00 hodin.

Obecní knihovna Obecnice představuje knihu
Ukradené dětství Kamily
Autor: Danka Šárková
„Když přijde na svět Kamila, všichni se radují, že je další človíček
na světě. Jenže miminko se narodí
do katolické rodiny, kde matka „zradila“ snad vše, co je možné a čeká ji
za to krutý trest. Kamile je ukradeno
dětství a nikdo to nevidí. Ani kněz!
Přežívá ze dne na den. Jakmile nabude plnoletosti, vystoupí z církve
a utíká za hranice do daleké Asie.
S batohem na zádech zjišuje, že všude žijí lidé, kteří jsou
ochotni ji pomoci a poznává, že existují i jiná náboženství.
Najde nejen ztracenou víru v sebe, důstojnost a milujícího
partnera? A jak dopadne ten, kdo jí i matce způsobil veliké
šrámy na duši? Druhá část knihy se odehrává v Asii,
po které autorka cestovala s batohem na zádech, a většina míst
a událostí, které Kamilu potkají, zažila na vlastní kůži.“
(zdroj: https://www.databazeknih.cz/knihy/ukradene-detstvikamily-392460?show=alldesc)

Pozor změna! VÝPŮJČNÍ DEN knihovny
v pátek p ř e s u n u t na ČTVRTEK
od 9.00 do 11.00 hod., 13.00 – 15.00 hod.
Kristýna Strmisková
Pátek výpůjční den není!
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STŘÍPKY Z MÉHO VANDRBUCHU
Holešov – město na rozhraní Hané a Valašska
Město Holešov, ležící na úpatí Hostýnských vrchů, mám
především spojené s existencí Střední policejní školy Ministerstva vnitra ČR, která zde sídlí na jihovýchodním
okraji města v ul. Zlínská. Nebojte, nevezmu vás na exkurzi do této „naší“ rezortní školy, to by nebylo nikterak zajímavé, raději se projdeme městem, které je neprávem poněkud pozapomenuté ve stínu nedaleké Kroměříže, Bystřice
pod Hostýnem a Zlína. A pro začátek neuškodí něco málo
z historie Holešova, který byl významným centrem obcí
v majetku olomouckého biskupství. Nejstarší údaj z roku
1141 zmiňuje trhovou ves na boční větvi tzv. Jantarové
cesty, vedoucí údolím řeky Moravy od Dunaje k Opavě.
Od 14. století vlastnil část města rod Šternberků, kteří se
stali nejdéle vládnoucím rodem v dějinách holešovského
sídla (230 let). Od poloviny 16. století byl Holešov významným centrem Jednoty bratrské a luteránů, ale Lobkovicové, noví majitelé panství, zavedli v roce 1615 přísnou rekatolizaci. K jejímu provedení pozvali do Holešova jezuity
a faráře Jana Sarkandera, který byl roku 1620 v Olomouci
nekatolickými stavy obžalován ze zrady a ve vězení umučen. Za 30leté války bylo město značně poškozeno, a aby
toho nebylo málo, v roce 1645 ho postihla těžká morová
rána. V roce 1650 získal Holešov vlivný moravský feudál,
tajný císařský rada a moravský zemský soudce, Jan hrabě
z Rottalu. Město si vybral jako své sídlo a v místě zničeného zámku začal budovat novou honosnou stavbu. Roku
1814 nastupují na holešovské panství sňatkem s dědičkou
Bruntálští z Wrbna, kterým panství patřilo až do roku
1948. Ve 2. polovině 19. století se město stalo i významným
ekonomickým střediskem – bylo sídlem velkostatku, sídlila zde firma na cukrovinky Kneisl (Sfinx), nábytkářská
firma Thonet a Kohn (TON), cukrovar, v roce 1882 byla
zbudována železnice. Městu se nevyhnul ani kulturní rozvoj, byla zde založena reálná škola (gymnázium), Sokol,
čtenářský spolek, pěvecký spolek Podhoran, v roce 1914 se
v zámecké parku uskutečnila krajinská hanácko-valašská
výstava. Holešov byl okresním městem do roku 1960, sídlil
zde okresní soud i spořitelna. Krátký poznávací okruh
městem, dlouhý asi 2 km, je vhodné nastoupit v centru
města, u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ten stojí na
místě malého kostelíka ze 14. století. Stavba dnešního
chrámu byla zahájena koncem 17. století a dokončena byla
v roce 1708 jako barokní trojlodí s výraznou věží. Unikátní je však vnitřní výzdoba – sochařsky zpracovaný monumentální hlavní oltář, křtitelnice, kazatelna a 10 bočních
oltářů s nádhernými sochami a oltářními obrazy. Jeden
z bočních oltářů kostela je věnovaný sv. Janu Sarkanderovi, jeho součástí je také relikviář s několika Sarkanderovými ostatky. K presbytáři (kněžišti) je přistavěna jedna
z nejvýznamnějších moravských barokních památek – Černá kaple. Nazvána je podle použití černého a šedého mramoru na stěnách. Byla postavena jako pohřební kaple pro
Františka Antonína Rottala a jeho manželku Marii Cecilii,
rozenou hraběnku z Trauttmansdorfu. Pro svou krásu
a důvod vzniku je přezdívána jako moravský Tádž Mahal.
Od kostela doporučuji pokračovat směrem k řece Rusavě,
v jejíž blízkosti se nachází židovský hřbitov a Šachova
(Stará) synagoga, která představuje jednu z nejstarších,
nejcennějších a nejlépe dochovanou památku svého druhu
u nás. Byla vystavěna krátce po roce 1560, kdy dřívější

Zámek Holešov

dřevěná židovská svatyně shořela. V roce 1615 byla synagoga rozšířena přístavbou předsíně a ženské galerie, v letech 1725-1737 byla dále upravena a interiér získal barokní výzdobu, tzv. polského typu. Na východní straně hlavního sálu je umístěn svatostánek – schránka na tóru –
ztvárněný ve stylu barokního oltáře. Uprostřed stojí osmiboké řečniště, zdobené mříží, která představuje jedinečnou
ukázku jemné kovotepecké práce druhé třetiny 18. století.
V synagoze je nyní umístěna expozice „Židé a Morava“,
která je věnována dějinám židovského osídlení na Moravě.
V druhé polovině okruhu, po cestě k zámku, stojí za návštěvu zámecká kovárna, ve které dnes sídlí Malé muzeum
kovářství. Stará panská kovárna stávala v blízkosti holešovského zámku již od roku 1550. Po roce 1953 byla zachráněna místním vlastivědným kroužkem a svazem českých turistů. Díky tomu se uchovalo kompletní zařízení
kovárny z 19. století. Ke kovárně přiléhá jednoduchá místnost a stavení, které dříve sloužilo jako byt pro kováře.
Muzeum je přístupné v období prázdnin, každý den mimo
pondělí. Od kovárny je to již jen pár kroků k holešovskému zámku. Jak již bylo řečeno, zámek nechal postavit po
roce 1651 hrabě Jan z Rottalu na místě za třicetileté války
vypáleného renesančního lobkovického zámku. Pro spory
o pozemky s olomouckým biskupstvím byla stavba dokončena až po roce 1717. Na raně barokní stavbu navázal ve
vrcholném baroku František Antonín hrabě z Rottalu, který nechal upravit interiéry zámku, ve velkém sále zřídil
zámecké divadlo a vybudoval také zámeckou kapli, vyzdobenou hodnotným barokním oltářem se sochami sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera. Zámek tvoří mohutná čtyřkřídlá dvoupatrová budova, obdélného půdorysu,
obehnaná příkopem. Uzavřené nádvoří je po celém obvodu
v přízemí opatřeno otevřeným arkádovým podloubím.
Uprostřed je kašna s vodotryskem. Z nádvoří se vchází
do salla terreny, bohatě štukově vyzdobeného sálu s obrazy s postavami bohyň, múz a slavných mileneckých dvojic.
Součástí zámeckého komplexu je rozsáhlá zahrada (35 ha)
francouzského typu, která patří k nejvzácnějším na Moravě. Zahrada je protkaná vodními kanály, které se vzájemně
protínají tak, že vytvářejí tvar Neptunova trojzubce.
V dnešním článku jsem několikrát zmínil Jana Sarkandera, který působil jako farář v Holešově. Po blahořečení
v roce 1860 byl dne 21. května 1995 v Olomouci svatořečen
papežem Janem Pavlem II.
Z cest Vás všechny zdraví Martin Jarolímek
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LÉKAŘ A VY • Není žloutenka jako žloutenka
Žloutenka je virové onemocnění, které dostalo
svůj laický název podle barvy, kterou nemocný
pacient získá. Žlutá barva je způsobna zvýšenou hladinou
žlutého bariva – bilirubinu – v plasmě. Ten vzniká jako
produkt degradace červených krvinek, jejichž životnost
je asi 120 dnů. Toto barvivoje u zdravého člověka navázáno v krvi na bílkoviny, které ho transporují do jater a jaterní buňky jej přemění na produkty, které se se žlučí dostávají do tenkého střeva a jsou postupně vylučovány
z těla. Zbytky barviva jsou zodpovědné i za zbarvení stolice. Zvýšená hladina bilirubinu v krvi může mít několik příčin. Jednak zvýšený rozpad červených krvinek a i zdravá
játra pak nezvládnou zpracovat všechen bilirubin – příčinou mohou být některá infekční onemocnění, například
maláre, typická je lehká žloutenka novooznců, k rozpadu
červených krvinek dojde po podání chybné krevní transuze, je součástí některýh genetických onemocnění.
Dalším důvdem je poškození jaterních buněk, které nezvládnou by nomrální hladnu biliribunu zpracovat. Patří
sem například otravy houbami, chemikáliemi, vrozené dědičné choroby nebo virové žloutenky.
Poslední typ je při ucpání žlučových cest, kdy se zpracovaný biliubin nemůže dostat do střeva, přechází zpět
do krve a díky vysoké hladině v krvi se dstává i do moč,
a ta je v takovém případ tmavá. Protože se naopak nedostane barvivo do střeva, je barva stolice typicky světlá.
Mnoho let jsou známy žloutenky A a B. První jako „nemoc špinavých rukou“, kdy k nákaze dojde kontaminvanými potravnami, vodou nebo rukama. Protože onemocnění může probíhat týdny bezpříznakově, může se rychle
šířit na další osoby. Žloutenka typu B je onemocnění předávané krví. Virus je vysoce odolný a v kapce krve při teplotě mínus 15 st vydrží déle než 15 let. Při teplotě 90 st
ztrácí aktivitu až po dvaceti minutách. Infekce je 100x nakažlivější než HIV a k přenosu infekce stačí minmální
množství krve, například při piercingu nebo tetování,
k infekci stači i sdílené holicí strojky, zubní kartáčky nebo
sex, protože vrus je přítomen ve všech tělních tekutinách.
Čím mladší je věk nemocného, tím je větší procento, kdy
onemocnění přechází do chronického stadia. Rizikem pak
je vznik cirhózy nebo nádorovéh onemocnění jater. Někteří chronicky nemocní jsou infekční po celý další život.
Tepve v roce 1989 byla poznána další „žloutenka“. Jedná
se virové onemocnění jaterních buněk, při kterém nemocný nezežloutne – hepatitida C. Onemocnění se přenáší stejně jako „béčko“ krví, ale až v roce 1992 se začalo s plošným vyšetřováním dárců krve.Mezi námi tedy dodnes žijí
lidé, kteří dostali v sedmdesátých letech transfuzi a až po
desetiletích se objevil probném.

Žloutenkou typu D mohou onemocnět jen pacienti s hepatitidou B a povinné očkování proti žloutence B je dostatečnou prevencí pro toto u nás velmi vzácné onemocnění.
Žloutenka E probíhá akutní formou a nepřechází
do chronicity. Cesta nákazy a projevy jsou stejné jak
u žloutenky A a nebezpečí onemocnění je zjména pro těhotné ženy v poslední třetině těhotenství, protože může končit
fatálně pro matku i plod.
Vrame se k hepatitidě C, proti které neexistuje očkování
a přitom je nebezpečným zabijákem jater. Od roku 1989,
kdy byl virus HPC identifikován, se výzkum posunul raketově. Pár slov o onemocnění – akutní projevy se objeví jen
u asi 15% nemocných. K příznakům patří nevolnost, nechutenství, bolesti kloubů a svalů a zeména velká únava.
Hlavním zdrojem infekce byla dříve krevní transfúze. Nyní
se šíří hlavně nitrožilní aplikací drog nesterilnímí jehlami.
Rizikové je dál amtérské tetování nebo piercing, sdílení žiletek na holení nebo kartáčků na zuby, rizikový může být
anální sex. Nešíří se ale líbáním nebo jídelním příborem.
V důsledku virového zánětu postupně přibývá v játrech vaziva, ale protože se funkce jater zhoršuje pomalu, i samotná únava nastupuje velmi pomalu. Někdy až po vyléčení si
pacient uvědomí, jak velkou únavou trpěl a jak velkou fyzičku najednou má. Aktuálními léky se zbaví pacient nejen
viru, ae také vazivových změn v játrech. Nemoc je ale třeba začít léčit včas, a protože její příznaky mohou být velmi
nenápané, je snahou odborných lékařů rozvjet co nejvíce
těstování obyvatel, například jako povinnou součást předoperačních vyšetření. Rizika by s měly být vědomy rizikové supiny ale i ti, kteří byli například v dětství operování
a dostali v sedmdestých letech krvní převod a mají nejasné
nenápadné příznaky. Vývoj antivirotik proti hepatitidě C
je považován za největší převrat v interní medicíně na posledních 30 let. Současně si odborní lékaři kladou za cíl
dostat do roku 2030 toto onemocnění pod kontrolu. K úplnému vymýcení choroby ale jistě nedojde stejně jako třeba
u pravch neštovic, proti kterým dokonce existuje očkování, na rozdíl od „céčka“. Na závěr jen přehled o vakcínách
– povinné a hrazené jsou záškrt, tetanus, čený kašel, dětská obrna, spalničky, zarděnky, příušnice, onemocnění
způsobené Haemofilem influenzeae, tuberkulóza u rizikových skupin a hepatitidaB. Nepovinné a hrazené jsou vakcíny proti chřipce u osob nad 65 let a u rizikových skupin
proti pneumokokům, rakovině děložního hrdla u dívek
ve 13-14 letech a proti rizikovým papilomavirům i u chlapců. Nehrazná nepovinná očkování jsou proti klíšové encefalitidě, žloutence A, meningokokům, pásovému oparu,
planým neštovicím a u cestovatelů proti choleře, břišnímu
tyfu a žluté zimnici.
Podle veřejných zdrojů upravila
a zdravá játra všem přeje Drsvo.

Plesová sezóna
V hlavni budově Muzea hlavního města Prahy na Florenci je nyní až do 1. dubna 2019
výstava „Vyzváni k tanci - taneční pořádky a vějíře druhé poloviny 19. století.“
Vějíře i taneční pořádky patřily k etiketě tehdejších plesových sezón a tanečních zábav.
Taneční pořádky byly vydávány spolu se vstupenkou jako její součást. Byly to většinou
tenoučké knížečky s dekorativně vytištěným datem a místem konání plesu a miniaturní tužkou, kterou si dámy a pánové zapisovali své protějšky k jednotlivým tancům. Taneční pořádky se připínaly drobnými kovovými háčky k oděvu či kabelce. Na výstavě uvidíte tato i jiná provedení tanečních pořádků.
Muzeum je kromě pondělí otevřené denně od 9 do 18 hodin.
E.T.
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Slavoj Obecnice

STOLNÍ TENIS

Radek Srch přeborníkem pro rok 2018 a celkem 97 hráčů a hráček
na vánočních turnajích ve Staročeské hospodě!
Pojme se podívat, co se u nás událo za uplynulý měsíc.
I přesto, že byly vánoční svátky, jsme nelenili ☺. Zúčastnili
jsme se regionálních přeborů, uspořádali jsme oblíbené vánoční turnaje, ze kterých jsme tento ročník měli velmi dobrý pocit a odehráli jsme další zápasy v našich soutěžích. ☺

Regionální přebory dospělých 2018
V celkovém počtu 7 lidí jsme se 15. 12. 2018 zúčastnili
Regionálních přeborů dospělých konaných v Rožmitále
p. Třemšínem. Jelikož byl v našich řadách Radek Srch, věřili jsme ve výrazný úspěch. A ten se dostavil! Radek ve
velké konkurenci více než 40 hráčů a hráček neprohrál
během celého turnaje ani jeden zápas a právem zvedl
nad hlavu pohár pro vítěze! To, ale nebylo vše. Výrazně se
na turnaji prosadil i Honza Herink, který do poslední chvíle bojoval také o jeden z pohárů. Nakonec z toho bylo
4. místo a pomyslná bramborová medaile. I tak se jedná
o velký úspěch Slavoje, který ve finálové čtyřce měl dva své
zástupce! Ve čtyřhrách dvojici Radek Srch – Zdeněk Petráň
unikl postup do finále o jeden jediný míček. Kluci i přes
zklamání z těsné prohry zmobilizovali všechny síly a nenechali si ujít 3. místo! Z Rožmitálu jsme si tedy nakonec
odvezli tři nádherné poháry a Slavoj Obecnice byl více než
vidět.

Turnaje ve Staročeské hospodě
Turnaj dětí 28. 12. 2018
Štafetu pátečních turnajů odstartovaly děti. Konkrétně 26
dětí z celého okresu. Turnaje byly rozděleny do dvou kategorií: registrovaní a neregistrování. U registrovaných
nejspravedlivější systém turnaje kdy hrál každý s každým,
určil nejlepší první trojku. Zvítězil David Eršil z Obecnice,
který neprohrál ani jeden zápas. Druhá skončila Magda
Kosová z Čenkova a třetí místo obsadila Vanda Steinerová
z Obecnice. Oproti tomu neregistrovaní byli na začátku
rozděleni do dvou skupin, ze kterých se postupovalo dále.
Z Obecnice se nejvíce dařilo Honzovi Strništěmu, který
celý turnaj vyhrál!
K výborné atmosféře, která na turnaji panovala, přispěly i
doplňkové hry, které jak je již zvykem si pořadatelé připravují ☺. Pro rok 2018 se jednalo za prvé o tradiční „Obecnickou obíhačku“ a za druhé nově o „Obecnickou foukačku“ ☺. Vítězem byl v podstatě každý kdo se zúčastnil a pobavil se. ☺

Regionální přebory mládeže 2018
Naši mladí jakoby se nechtěli nechat zahanbit úspěchy
dospělých a v Příbrami dne 16. 12. 2018 se zúčastnili regionálních přeborů mládeže. Nutno podotknout, že se jim dařilo taktéž více než dobře! Hrálo se ve čtyřech kategoriích
- nejmladší, mladší a starší žáci + dorost. My jsme měli
zastoupení ve dvou z nich. Mezi nejmladšími nás zastupoval Ráa Srch, který skončil na hezkém 13. místě z 22.
V kategorii starších jsme již dosáhli výrazně větších úspěchů. V konkurenci 23 hráčů a hráček tam skončila Terka
Krátká na pěkném 7. místě! Vanda Steinerová se z přetěžké skupiny probojovala až na stupně vítězů a obsadila
krásné 3. místo. Ještě lépe se dařilo Davidovi Eršilovi, který prohrál až ve finále a obsadil tak dokonce 2. místo!
GRATULUJEME!!!

(pokračování na str. 12)
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Turnaje ve Staročeské hospodě
Turnaj dětí 28. 12. 2018
(dokončení ze str. 11)

Dvouhry děti registrovaní:
1. místo – David Eršil, Slavoj Obecnice
2. místo – Magda Kosová, Spartak Čenkov
3. místo – Vanda Steinerová, Slavoj Obecnice

Dvouhry děti neregistrovaní:
1. místo – Jan Strniště, Obecnice
2. místo – Michal Lobodáš, Příbram
3. místo – Liliana Čermáková, Malá Hraštice

13

OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Leden 2019
(dokončení ze str. 12)

Turnaj žen 28. 12. 2018
Štafetu po dětech
přišlo převzít 16 žen.
Ty byly na začátku
rozděleny do dvou
skupin po 8. Z nichž
se postupovalo dále
do pavouka, kde se
hrálo o konečné
umístění. Jak je již
naší tradicí každá z
žen při vyhlášení
obdržela památeční
diplom ☺. Neopomněli jsme ani
naší Obecnickou obíhačku bez
které by se už tento turnaj neobešel ☺.
Turnaj žen 28. 12. 2018:
1. místo – Barbora Hessová,
Malá Hraštice
2. místo – Maruška Matulová,
Obecnice
3. místo – Hana Durdilová,
Malá Hraštice
Obecnická obíhačka ženy 2018:
Hanka Matějková, Obecnice

Turnaj muži 28. 12. 2018
Páteční stolně-tenisový maratón byl ukončen turnajem neregistrovaných hráčů. Účast byla co do počtu nejvyšší za
poslední roky - celkem 26 hráčů nejen z Obecnice, ale
i z okolních vesnic a měst. Věříme, že tomuto počtu napomohlo i rozdělení turnaje do dvou kategorií. První, hlavní,
určenou pro přespolní, šikovnější místní a dříve registrované. Druhou nazvanou obecnický dřevák ☺. Vyvrcholením turnajů bylo závěrečné předávání diplomů a cen, kdy
vytvořený špalír vytvořil jedinečnou a nezapomenutelnou
atmosféru všem účastníkům turnaje.

Hlavní kategorie:
1. místo – Vojta Kačaba, Praha
2. místo – Jakub Strniště, Obecnice
3. místo – Jiří Hess, Malá Hraštice
Obecnický dřevák:
1. místo – Robert Hájek
2. místo – Olda Srch
3. místo – Petr Škvára
(pokračování na str. 14)
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(dokončení ze str. 13)

Turnaj registrovaných 29. 12. 2018
Tradičně velikou kvalitou se může pyšnit turnaj registrovaných. Tentokrát se jich do Obecnice sjelo celkem 29.
Utkali se o první tři místa ve dvouhrách a o první tři místa ve čtyřhrách. Do finále dvouher, se probojoval náš
Radek Srch s Martinem Vrátným ze Sokola Příbram.
Radek hnaný početným domácím publikem potvrdil své
kvality a obhájil první místo z loňského roku. Velký dík
patří publiku, které vytvořilo úžasnou atmosféru a dokázalo ocenit nejenom vítězné míčky našeho hráče, ale i pěkné výměny ze strany soupeře.
Dvouhry:
1. místo – Radek Srch, Slavoj Obecnice
2. místo – Martin Vrátný, Sokol Příbram
3. místo – Josef Sýkora, Sokol Příbram

TJ Slavoj Obecnice „A“
Krajská soutěž 2. třídy sk. B
Slavoj Obecnice – TJ Sokol Hudlice „B“ 13:5 (body Obecnice – čtyřhry2, Srch 4, Tůma 4, Petráň 2, Hála1)
TJ Sokol Hudlice „B“ – Slavoj Obecnice 11:7 (body Obecnice – čtyřhry1, Srch 3, Tůma 2, Petráň 1)

Čtyřhry:
1. místo – J. Dlouhý, J. Přáda, Nusle Praha
2. místo – M. Vrátný, J. Sýkora, Sokol Příbram
3. místo – A. Křivánek, L. Silavecký, Spartak Rožmitál
Odkaz na fotky z turnajů je k dispozici na adrese:
https://pincesobe.rajce.idnes.cz/

Celý oddíl stolního tenisu Slavoje Obecnice tímto děkuje
obci Obecnice, Staročeské hospodě a Slavoji Obecnice
za pomoc s pořádáním turnajů. Největší dík pak patří
především Vám, kdo jste si přišli zahrát a pobavit se.
DĚKUJEME!

Tabulka:
1. ST Benešov A
12
2. SK Březnice B
12
3. TJ Slavoj Obecnice A 12
4. TJ Sokol Hudlice B
12
5. TJ Spartak Rožmitál
12
6. TTC Kladno D
12
7. TJ Sokol Hořovice B
12
8. TJ Sokol Mníšek p. B. C 12
9. TJ Spartak Čenkov
12
10. TJ Broumy
12
11. TJ Sokol Žebrák
12
12. TJ Sokol Králův Dvůr B 12

12
9
9
9
7
6
4
4
4
3
1
1

0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
1
0

0
2
3
3
3
5
7
8
8
9
10
11

0 161:55 36
0 129:87 28
0 123:93 27
0 129:87 27
0 135:81 23
0 112:104 19
0 93:123 13
0 96:120 12
0 76:140 12
0 99:117 9
0 83:133 4
0 60:156 3

Zdeněk Petráň
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TJ Slavoj Obecnice | KOPANÁ

TJ Slavoj | LEDNÍ HOKEJ
23. 12. 2018
30. 12. 2018
6. 1. 2019
12.1. 2019
19. 1. 2019

HC Kačeři Příčovy – Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – Bubák Chlum
HC Votice – Slavoj Obecnice
Slavoj Obecnice – DSK Dal. Dušníky
AHC Nový Knín – Slavoj Obecnice

1:
1:
1:
6:
5:

1
1
5
2
1

30. 1. 2019 20.25 h. HC Olbramovice – Slavoj Obecnice
10. 2. 2019 16.30 h. Slavoj Obecnice – Žabáci Solopysky
18. 2. 2019 20.25 h. Genemusic – Slavoj Obecnice

TJ Slavoj Obecnice | FLORBAL

Trénink fotbalové školičky s hráči 1.FK Příbram

V sezóně jsme odehráli už 6 zápasů a z každého jsme bohužel odcházeli ze sklopenou hlavou, ani jeden zápas jsme
nedokázali dotáhnout do vítězného konce.

Silvestrovský fotbálek áčka

David Musil
místopředseda TJ Slavoj Obecnice, trenér mládeže

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

UZÁVĚRKA únorového čísla
OBECNICKÉHO ZPRAVODAJE
bude v úterý 12. 2. 2019

27. 10. 2018 jsme se nesešli v optimální sestavě. Narazili
jsme na týmy, které už moc dobře vědí jaké to je – zahrát si
finále. Slavoj Bečánov vs. Kentauři Nový Knín 3:8
(L. Stejskal, V. Pešl, P. Mužík). Slavoj Bečánov vs. Hunters Příbram 3:15 (M. Petřík 3x).
13. 1. 2019 nás čekali soupeři, s kterými svádíme vyrovnané zápasy a ve většině odcházíme jako vítězové, sestava
byla skvělá, byli jsme odhodlaní nechat při hře vše a vyhrát! Ale nestalo se tak. V obou zápasech jsme vedli, ale
nedotáhli jsme to do konce. Slavoj Bečánov vs. Green Bottles 1:2 (M. Lukeš). Slavoj Bečánov vs. FBK 2015 5:8
(P. Syrový 2x, T. Čajan 2x, M. Lukeš). Ve druhém zápase
si ke všemu poranil koleno kapitán týmu L. Stejskal a tato
sezóna pro něj pravděpodobně skončila.
Hned o týden později nás čekal Brdskej Wentyl a Florbal
Sedlčany. Jenže zároveň s námi hrál i tým Žraloků Příbram a 5 hráčů si muselo plnit povinnosti zde. Někteří
museli být v práci, někomu nedovolilo nastoupit zranění.
Oba dva zápasy odehráli hoši ve čtyřech v poli, tudíž bez
střídaní. Makali statečně a nechybělo moc a Wentyl obrali
o body. Velký obdiv čtyřce V. Pešl, Z. Malý, P. Syrový
a debutant J. Sentenský, který měl prsty ve všech gólech
a samozřejmě i gólmanům D. Procházkovi a T. Řepíkovi.
Slavoj Bečánov vs. Brdskej Wentyl 5:7 (J. Sentenský 3x,
V. Pešl, Z. Malý). Slavoj Bečánov vs. Florbal Sedlčany 3:11
(J. Sentenský 2x, P. Syrový).
Máme za sebou nejhorší časy od působení týmu, takhle
dlouho jsme bez výhry ještě nebyli. Pevně věříme, že další
zápas to už změní a společně tu ztrátu doženeme. Sezóna
je kratší než ty předešlé, do konce základní části zbývá
už jen 5 zápasů.
LS
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Téma: Olympijské

neděle

hry

3. března 2019 ve 14 hod.

Průvod vychází od Staročeské hospody v Obecnici,
předání práva a glejtu, muzika, pivo, vepřové hody...
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